
 

 

 

Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад,  

об’єднаних територіальних громад 

 

Директорам закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової 

предвищої та позашкільної освіти 

 

Про проведення обласної відкритої 

виставки – конкурсу  «Модельна феєрія  

цивільної техніки 2020» 
 

  На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 

відповідно до Положення про Порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

листопада 2000 року № 522, плану роботи управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2020 рік, плану роботи 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості 

на 2020 рік, з метою популяризації науково-технічної творчості, стендового 

моделізму та роботи наукових гуртків закладів освіти, виявлення та підтримки 

обдарованої молоді Центральноукраїнський державний будинок художньої та 

технічної творчості організовує і проводить обласну відкриту виставку-конкурс          

«Модельна феєрія цивільної техніки 2020» 04-05  квітня 2020 року на базі 

центрального офісу МААК «Урга» (м. Кропивницький, вул. Добровольського 

1А)  (Додаток 1). 

Просимо Вас до 25  березня 2020 року підтвердити участь учнів 

підпорядкованих навчальних закладів у зазначеному заході, відповідно до 

форми зазначеної у додатку.  

Проїзд учасників Фестивалю, відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок відряджуючої сторони. 

 

Начальник управління                                       Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 

 
Тимко О.М. - 0500752284 

Мічкур С.М. – 0955990388 
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 Додаток 1 

До листа управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

від __ березня 2020 року №______ 

 

 

 

 

 

У М О В И  

проведення обласної відкритої виставки-конкурсу 

«Модельна феєрія цивільної техніки-2020» 

м. Кропивницький.  
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1. Мета та завдання Виставки - конкурсу 

Обласна відкрита виставка-конкурс «Модельна феєрія цивільної 

техніки 2020» (далі  Виставка – конкурс ) проводиться з метою 

популяризації науково-технічної творчості, стендового моделізму та 

роботи наукових гуртків закладів освіти; сприяє національно-

патріотичному вихованню та всебічному розвитку дітей  та  учнівської 

молоді.  

 Основними завданнями  виставки – конкурсу є: 

 - організація смислового дозвілля учнівської молоді; 

 - обмін досвідом та підвищення рівня майстерності моделістів 

України; 

 - визначення кращих майстрів стендового моделізму України; 

- популяризація творчості дітей та учнівської молоді, надання 

учасникам можливості самовираження 

 2. Організатори Виставки – конкурсу  

 2.1. Управління освіти і науки Кіровоградської обласної держаної 

адміністрації; Центральноукраїнський державний будинок 

художньої та технічної творчості  

 

3. Журі Виставки – конкурсу  

3.1. Склад журі Виставки конкурсу формується оргкомітетом та 

погоджується управлінням освіти і науки  Кіровоградської 

облдержадміністрації  

 4. Учасники Виставки – конкурсу  

 4.1.  До участі у Виставці – конкурсі   запрошуються вихованці 

гуртків станцій юних техніків, центрів дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді, будинків художньої та технічної 

творчості, технічних клубів з усіх областей Украіни. 

 4.2. Виставка-конкурс проводиться 04-05 квітня 2020 року за 

адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольського 1А, в 

приміщенні МААК «Урга» 
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4.3. До участі в Конкурсі допускаються учасники, роботи яких 

відповідають вимогам конкурсних класів (див. Розділ 6) 

4.4. Останній день надання заявки: 25 березня 2020 року.  

4.5. Оргкомітет надає запрошення керівникам делегацій щодо участі 

у Виставці-конкурсі, згідно надісланих заявок за посиланням:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScin2RzljBGvM38KL9AYXEx69RhOI

KDHQM4dDUVvc8bFEsJ5g/viewform 

 

 

 5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ – КОНКУРСУ 

 5.1. До участі в конкурсі та виставці приймаються моделі, які 

виготовлені з пластику, дерева, паперу самостійно, конверсії або на 

основі промислових наборів (див. Розділ 6). 

5.2. Конкурс і виставка масштабних моделей проводиться в трьох 

вікових групах: 

 від 6 до 10 років включно (Юніори-1); 

 від 11 до 17 років включно (Юніори-2); 

 від 18 років і старші (Дорослі)  

5.3. Учасник може заявити не більше трьох конкурсних моделей в 

кожному класі. 

5.4.  Оцінка конкурсних робіт проводиться суддівською 

колегією, сформованої організаторами конкурсу, згідно правил 

оцінки. 

5.5.  Робота суддівської колегії відбувається в закритому режимі, 

без присутності учасників конкурсу. 

5.6. У групах «Юніори», у кожній номінації, визначається 

три призових місця (перше, друге і третє), у групі «Дорослі» тільки 

краща модель у кожній категорії.  

5.7. Моделі-переможці минулих років не приймають участь в 

наступних конкурсах, але можуть бути заявлені на виставку. 

5.9. Заявка учасника на виставку-конкурс може бути не прийнята 

оргкомітетом без зазначення причин учаснику. 
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 6. КЛАСИ МОДЕЛЕЙ 

 6.1. Модель учасника може бути заявлена на виставку-конкурс 

тільки в одному з наступних класів: 

 • Перша група – «Юніори-1» (Діти з 6 до 10 років) 

BU1 Цивільна та спеціальна авіація 1/144  

BU2 Цивільна, спортивна авіація 1/72. 

BU3 Цивільна та спеціальна авіація 1/96 та менші. 

DU1 Цивільна та спеціальна наземна.техніка 1/72 (1/87). 

DU2 Цивільна та спеціальна наземна.техніка 1/48. 

DU3Цивільна та спеціальна наземна.техніка 1/35. 

DU4 Цивільні, спеціальні та спортивні автомобілі 1/24. 

DU5 Цивільні спеціальні та спортивні автомобілі 1/43.  

EU1 діорами. (крім військових подій) 

EU2 фігури. (крім військових) 

інші моделі. 

Папір.  

PU1 Цивільний флот. 

PU2 Цивільна Авіація. 

PU3Залізнична техніка (крім військової). 

PU4 Цивільна наземна техніка. 

PU5 Мирний космос. 

PU6 Архітектура. 

PU7 Фігури (крім військовослужбовців) 

Інше. 

 

 • Друга група – «Юніори-2» (Підлітки 11-17 років) 

BU1 Цивільна та спеціальна авіація 1/144  

BU2 Цивільна, спортивна авіація 1/72. 

BU3 Цивільна та спеціальна авіація 1/96 та менші. 

DU1 Цивільна та спеціальна наземна.техніка 1/72 (1/87). 

DU2 Цивільна та спеціальна наземна.техніка 1/48. 

DU3Цивільна та спеціальна наземна.техніка 1/35. 

DU4 Цивільні, спеціальні та спортивні автомобілі 1/24. 

DU5 Цивільні спеціальні та спортивні автомобілі 1/43.  

EU1 діорами. (крім військових подій) 

EU2 фігури. (крім військових) 

інші моделі. 
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Папір.  

PU21 Цивільний флот. 

PU22 Цивільна Авіація. 

PU23 Залізнична техніка (крім військової). 

PU24 Цивільна наземна техніка. 

PU25 Мирний космос. 

PU26 Архітектура. 

PU27 Фігури (крім військовослужбовців) 

Інше. 

 Дорослі (18років і старші) 

А1 Макети залізниць (М:1/87) 

А2 Макети залізниць (М:1/160) 

А3 Макети залізниць (М:1/120) 

А4 Саморобні локомотиви та вагони (всі масштаби) 

А5 Залізничні вагони, локомотиви, трамваї (М: 1/72; 1/35) 

В1Цивільна та спеціальна авіація 1/144  

В2 Цивільна та спортивна авіація 1/72. 

В3 Цивільна та спеціальна авіація 1/96 та менші. 

D1 Цивільна та спеціальна наземна техніка 1/72 (1/87). 

D2 Цивільна та спеціальна наземна техніка 1/48. 

D3 Цивільна та спеціальна наземна техніка 1/35. 

D4 Цивільні, спеціальні та спортивні автомобілі  1/24. 

D5 Цивільні спеціальні та спортивні автомобілі  1/43.  
D6 Автомобілі homemade 1/43 

D7 Автомобілі конверсія 1/43 

D8 Цивільні вантажівки 1/43 та менші 

D9 Мотоцикли (всі масштаби) 

D10 Громадський транспорт (Всі масштаби) 

D11 Цивільні та спеціальні автомобілі  1/50 і менші. 

D12 Цивільні вантажівки 1/24 та більші 

E1 діорами (цивільне життя та побут) 1/72 (1/76) та менші. 

E2 діорами (цивільне життя та побут) 1/35 (1/32) та більші. 

F1 фігури – малі (крім військових) (до 60мм висотою). 

F2 фігури – великі (крім військових) (більш 60мм висотою). 

C6 цивільний флот (всі масштаби). 

S1 Мирний космос (всі масштаби) 

S2 Фентезі (всі масштаби, крім космічних війн)  

G1 Сірники (крім військової техніки).(всі масштаби) 

KF – категорія «Кіногерой» 

інші моделі цивільної тематики. 
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Папір.  

P1 Цивільний флот. Папір 

P2 Цивільна Авіація. Папір 

P3Залізнична техніка (крім військової). Папір 

P4 Цивільна наземна техніка. Папір 

P5 Космос. Папір 

P6 Архітектура. Папір 

P7 Фігури (крім військовослужбовців) Папір 

Інше. 

 

 Примітка. Окремі фігурки, що супроводжують моделі цивільної 

техніки та авіацію, не розглядаються в номінації фігурки і не 

складають з моделлю єдину діораму. 

Фігурки, не забезпечені підставками, до участі у виставці-конкурсі 

не допускаються. 

До участі у виставці-конкурсі допускаються діорами без футлярів 

габаритними розмірами, що не перевищують 40х60х40 см. У разі, 

якщо діорама не вкладається в зазначені розміри, вона в 

обов'язковому порядку повинна мати спеціальний футляр, що 

оберігає її від пошкоджень. Діорами, що не відповідають цим 

вимогам, до участі у виставці-конкурсі не допускаються. 

 

6. Нагородження 

 6.1. За підсумками конкурсу переможці «Юніори» першої та 

другої групи отримують Диплом управління освіти і науки 

облдержадміністрації та заохочувальні відзнаки і призи.  Переможці 

групи «Дорослі» отримують Диплом управління освіти і науки 

облдержадміністрації та відзнаку переможця конкурсу. 

6.2. Приз глядацьких симпатій у вікових групах «Юніори» та 

«Дорослі» визначається відвідувачами виставки-конкурсу, згідно 

результатів таємного голосування. 

6.3 Журі конкурсу визначає трьох переможців конкурсу, в кожному 

класі моделей однієї вікової групи. 
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7.  Критерії оцінювання 

7.1. Якість виготовлення моделей 

7.2. Якість фарбування 

7.3 Якість візірінгу 

7.4 Додаткові аксесуари для оздоблення моделі 

 

8. Розміщення трансфер та супутні витрати 

8.1. Розміщення та трансфер до локації  та харчування відбувається 

за рахунок учасників виставки-конкурсу. 

8.2.  Розміщення в хостелі «Єлісаветград» за адресою: м. 

Кропивницький, вул. Соборна 1а, орієнтована ціна : 200 грн/ добу з 

однієї особи. (за бажанням) 

 

9. Контактні особи 

Мічкур Світлана Михайлівна, методист ЦД БХТТ – 095-599-03-88 

Цись Володимир Віленович, керівник гуртка ЦД БХТТ– 095 440-16-

85; 097 468-41-32 

 
 


