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Керівникам органів управління 
освітою, директорам закладів 
позашкільної освіти 

Про проведення обласних виставок- 
конкурсів науково-технічної творчості, 
декоративно-ужиткового мистецтва 
та початкового технічного моделю-
вання серед учнівської молоді 

 
Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових заходів 

з учнівською молоддю комунального закладу „Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради” 
на 2019-2020 навчальний рік у лютому – березні 2020 року в місті Черкасах 
на базі комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради” будуть проходити: 
обласна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді „Наш 
пошук і творчість – тобі, Україно!”, обласна виставка-конкурс декоративно-
ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край” та обласна 
виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 
технічного моделювання. 

Вищевказані заходи проводяться відповідно до Інформаційно-методичних 
матеріалів, що додаються (додатки 1-3). 

В обласних виставках-конкурсах бере участь учнівська молодь закладів 
позашкільної освіти. 

Експонати на обласні виставки-конкурси подаються до 21 лютого 
2020 року відповідно до графіка (додаток 4) за адресою: 18002, 
м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 77, комунальний заклад „Черкаський обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради”. 

Переконливо просимо дотримуватися графіка подачі експонатів. При 
цьому подавати: заявку в друкованому та електронному вигляді без скорочень 
та абревіатур; паспорт в електронному вигляді без скорочень та абревіатур; 
фотографії експонатів в друкованому та електронному вигляді; обов’язково 
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на експонатах проставити маркування; для експонатів на технічну виставку − 
технічні паспорти. Роботи та технічна документація, представлені в неналеж-
ному вигляді, прийматися не будуть. 

Підсумки обласних виставок-конкурсів підводяться у травні – червні 
поточного року. 

З метою оптимізації прийому (видачі) експонатів дату завезення робіт на 
виставки просимо попередньо узгоджувати з комунальним закладом 
„Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради” за телефонами: (0472) 33-34-08, (0472) 33-34-85. 

Витрати на завезення (відправку) конкурсних робіт здійснюються 
за рахунок організації, що відряджає. 

Додаткова інформація – за телефонами (0472) 33-34-08, (050) 562-58-23. 
(контактна особа – Малород Галина Миколаївна). 

 
Додатки: на 19 арк. в 1 прим. 
 
 
 
Заступник директора  Оксана СІМУШІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Малород (0472) 33-34-08 
Тетяна Шевченко (0472) 33-22-85 


