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Керівникам органів управління 

освітою, райдержадміністрацій, 

міських рад, ОТГ, закладів 

позашкільної освіти 

 

Про проведення обласної  

виставки-конкурсу „Мистецтво 

оригамі“ серед учнівської молоді 

 

Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних  

масових заходів комунального закладу „Черкаський обласний центр  

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“  

на 2020-2021 навчальний рік, з 17 листопада по 15 грудня 2020 року 

комунальним закладом „Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“ проводиться обласна 

виставка-конкурс „Мистецтво оригамі“ (далі – виставка, захід) на тему „Місто 

майбутнього“. 

Інформаційно-методичні матеріали додаються. Виставку буде організовано 

та проведено в онлайн-форматі. 

Програмою заходу передбачено проведення майстер-класів з оригамі  

і паперопластики та обмін досвідом роботи, які відбудуться в онлайн-форматі. 

Захід буде проведено у три етапи: 

І етап – 20 листопада 2020 року (відкриття виставки, проведення майстер-

класів); 

ІІ етап – з 23 листопада 2020 року по 14 грудня 2020 року (суддівство 

робіт, перегляд виставки); 

ІІІ етап – 15 грудня 2020 року (проведення майстер-класів, нагородження 

переможців, закриття заходу). 
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Керівників гуртків просимо представити виставкові експонати вихованців 

відповідно до „Інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласної  

виставки-конкурсу „Мистецтво оригамі“ та матеріали з досвіду роботи. 

Бажаючим провести майстер-класи просимо надати інформацію  

та повідомити деталі за нижчевказаними телефонами до 10 листопада 

2020 року. 

Для участі у виставці необхідно до 17 листопада 2020 року зареєструвати 

кожен окремий експонат за відповідним посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaAsfgUa3HDcxiITnbyWT2U0_E

B-4nk16hZ2Na8A7HKtpdXg/viewform   

Обов’язково при реєстрації робіт в графі: „Посилання на фото та відео“ на 

кожну роботу повинно бути окреме посилання на її фото (кількість фото до  

4-х на одну роботу у різних ракурсах), та відео (до 30 секунд у різних 

ракурсах). В імені файлу, що містить зображення (відео) необхідно вказати 

назву роботи, прізвище, ім’я виконавця та скорочену назву закладу 

позашкільної освіти (наприклад: Квіти Мироненко Сергій Золотоніський р 

БДЮТ.jpg). 

Додатково необхідно подати заявку (додаток 1) до 17 листопада 

2020 року на електронну адресу: Chotsntt@gmail.com. 

Без реєстрації та заявки експонати до участі в очно-заочній виставці-

конкурсі „Мистецтво оригамі“ не приймаються. 

За додатковою інформацією звертатись за телефонами: (0472) 33-34-08, 

(093) 328-83-82 (контактна особа – Малород Галина Миколаївна). 

 

Додатки: на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Заступник начальника Оксана СІМУШІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Галина Малород   (0472) 33-34-08 

Тетяна Шевченко  (0472) 33-22-85 
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