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22.02.2021р. №  01-20/103                              Начальникам місцевих органів 

                                                                                управління у сфері освіти 

                                                                                Директорам закладів обласного  

                                                                                підпорядкування  

Про проведення  обласного  етапу  

Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання в дистанційній формі 

 Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» повідомляє, що відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 24.11.2020       

№ 1452, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», плану роботи  Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, обласний етап Всеукраїнської 

виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання (далі − виставка-конкурс), відбудеться з 10 по 20 березня 2021 року у 

дистанційній формі на офіційному сайті Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» в розділі «Онлайн-виставка» 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/  

 Для участі в виставці-конкурсі необхідно  до 6 березня 2021 року заповнити 

електронну заявку з посиланням на фото експонатів та паспорт (матеріали - фотографії та 

паспорт експонатів, повинні бути збережені на гугл-диску з відкритим доступом): 

https://forms.gle/fACEGcmBTQQia3W46   

          Додаткова інформація за тел.: (096)718-88-41 контактна особа – завідувач науково-

технічного відділу – Лихошерст Євгеній Павлович).  

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.   

 

     Директор         оригінал підписано                                                    Тетяна  ПІДБЕРЕЗКІНА  

 

 Лихошерст, (096)718-88-41 

 

mailto:first_palace@ukr.net
https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://forms.gle/fACEGcmBTQQia3W46


 

 

                                                                                               Додаток  

                                                                                               до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                                                                                               від 22.02.2021 р. № 01-20/103 

                       

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 

                                                      1. Цілі та завдання  

1.1 Обласний дистанційний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі − 

виставка-конкурс) проводиться з метою розвитку творчих здібностей, формування 

стійкого інтересу до пошукової творчої діяльності; сприяння розширенню мережі 

гуртків початкового технічного моделювання; широкого залучення дітей 

молодшого шкільного віку до технічної творчості; популяризації та пропаганди 

кращих робіт юних техніків.  

                                                       2. Місце та час проведення  

2.1. Виставка-конкурс відбудеться з 10 по 20 березня 2021 року в 

дистанційній формі на офіційному сайті Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» в розділі «Онлайн-виставка» 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/  

 2.2. Термін надання електронних заявок з 24 лютого по 6 березня 2021 року: 

https://forms.gle/fACEGcmBTQQia3W46   

                                                   3. Учасники Виставки-конкурсу  

3.1 У виставці-конкурсі беруть участь учні 1-4 класів, віком до 10 років 

включно, які навчаються в гуртках початкового технічного моделювання закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти.  

3.2. Виставка-конкурс передбачає: особисту першість у кожному з розділів; 

першість на кращу оригінальну композицію, об'єднану загальною темою; 

першість серед районів (міст) (колективна першість). 

                                            4. Умови проведення Виставки-конкурсу  

   4.1. Роботи, які брали участь у попередніх виставках до участі у виставці- 

конкурсі не допускаються. 

4.2 На виставку-конкурс подаються роботи вихованців, які посіли призові 

місця на міських, районних етапах виставки-конкурсу, виготовлені в гуртках 

початкового технічного моделювання за такими розділами експозицій (кількість 

експонатів у розділах обмежена):  

- найпростіші автомоделі (до 3-х робіт);  

- найпростіші авіа- та ракетомоделі (до 3-х робіт);  

- найпростіші судномоделі (до 3-х робіт);  

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://forms.gle/fACEGcmBTQQia3W46


 

 

- найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми (до 3-х робіт);  

- ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки  (до 3-х 

робіт);  

- вироби у стилі народних мистецтв та сучасного дизайну (1 робота);  

- сувеніри та м’яка іграшка (1 робота);  

- вироби в техніці оригамі та паперопластики (1 робота);   

- макети будівель (1 робота).  

Габаритні розміри експонатів обмежені (не більше 50 см²).  

           4.3. Для участі в виставці-конкурсі необхідно до 6 березня 2021 року 

заповнити електронну заявку з посиланням на ФОТО експонатів та ПАСПОРТ 

(матеріали - фотографії та паспорт експонатів, повинні бути збережені на гугл-диску 

з відкритим доступом): https://forms.gle/fACEGcmBTQQia3W46   

 Увага! На одну конкурсну роботу необхідно надіслати не більше 4-х фото у 

різних ракурсах.   

          4.4. Технічні вимоги до файлів:  

• формат – .jpg, .jpеg;  

• дозвіл зображення – 200-300 dpi;  

• розмір файлу – не більше 5 Мб;  

• розглядаються виключно фотографії без додаткових написів, 

рамок, підписів та інших елементів, доданих поверх фото, 

отриманого з камери або після базової обробки;  

ім’я файлу повинно містити (через крапку): Назва роботи. Прізвище та ім’я  

виконавця. Вік виконавця. Назва закладу освіти (скорочено). Назва 

району/міста/селища. 

Приклади:  

Файл з роботою «Сигнальний кораблик» Шведа Олексія, 12 років з закладу освіти 

Лозівського району матиме назву:  

Сигнальний кораблик. Швед Олексій.12 років.ЗБДЮТ. Зачепилівська ОТГ.jpg 

Файл з роботою «Сонячна система» Примаченко Юлії, 15 років, вихованки 

Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості, м. Чугуєва матиме назву:  

Сонячна система. Примаченко Юлія. 15 років. ЗБДЮТ. Зачепилівська ОТГ.jpg 

Фото цієї самої роботи в інших ракурсах матимуть назви:  

Сонячна система 1.Примаченко Юлія.15 років.ЗБДЮТ. Зачепилівська ОТГ.jpg 

Сонячна система 2.Примаченко Юлія.15 років.ЗБДЮТ. Зачепилівська ОТГ.jpg 

Сонячна система 3.Примаченко Юлія.15 років.ЗБДЮТ. Зачепилівська ОТГ.jpg 

УВАГА!!! Файли,  не підписані у відповідності до цих вимог, розглядатися не 

будуть!!! 

ПАСПОРТ на експонат №________  

1. Повна назва експонату______________________________________  

2. Конструкція експонату, розроблена, де_________________________  

https://forms.gle/fACEGcmBTQQia3W46


 

 

Модель приводиться в дію_________________________________________ 
(характеристика джерела енергії)  
                                                     Дані про експонат 

1. Експонат виготовлено______________________________________ 

2.  Прізвище, ім’я автора (повністю) _____________________________   

3.  Клас, заклад освіти (без скорочень та абревіатур), _______________________        
(повна назва гуртка)  

4. Керівник гуртка_______________________________ 
 (прізвище, ім'я, по батькові)  
 місце роботи, посада _________________________________________ 

5. Поштова адреса гуртка: область_____________район_____________ 

 місто, село______________вулиця____________________№ буд.__________ 

телефон_______________________  

      Директор М.П. "___"________ 2021_р.  

 

5. Визначення і нагородження переможців 

   5.1. Підсумки виставки-конкурсу підводяться з 20 по 26 березня 2021 року. 

         5.2. Переможці обласного дистанційного етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання нагороджуються дипломами Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», що будуть опубліковані на 

офіційному сайті Палацу в розділі «Документація» до 10 квітня 2021року. 

         5.3. Переможці обласного етапу беруть участь у Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання у місті Києві. 

 

 


