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Положення  
про проведення відкритих обласних змагань  

учнівської молоді з оригамі 
 

І. Мета і завдання 
 

1.1. Підтримка та розвиток науково-технічної творчості серед учнівської 
молоді. 

 
1.2. Сприяння духовному збагаченню особистості. 

 
1.3. Популяризація мистецтва оригамі. 

 
1.4. Уміння виявити себе в екстремальній ситуації (в умовах змагань). 

 
1.5. Стимулювання розвитку творчих здібностей учнів, виховання в них 

творчої ініціативи, естетичного смаку. 
 

1.6. Обмін досвідом щодо організації роботи творчих об’єднань з 
оригамі. 

 
ІІ. Проведення та керівництво змагань 
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2.1. Змагання проводиться щорічно. Місце та час проведення відкритих 

обласних змагань учнівської молоді з оригамі буде визначатися наказом 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації у рік 
проведення змагань. 

 
2.2. Загальне керівництво підготовкою та проведенням відкритих 

обласних змагань учнівської молоді з оригамі покладене на Рівненський 
державний обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.  

ІІІ. Учасники змагань 
 

3.1. До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів та інших організацій Рівненської та інших 
областей України. 

 
3.2. До складу команди входять два учасники та керівник команди. 
  
3.3. Вік учасників - від 11 до 14 років включно. 

 
3.4. Керівник команди відповідальний за збереження життя та здоров’я 

дітей в дорозі та під час проведення змагань. 
 
3.5. Для участі команди у змаганнях подається Заявка на участь у 

відкритих обласних змаганнях учнівської молоді з оригамі за формою, 
установленою у додатку. 
 

IV. Програма та визначення переможців 
 

4.1. Змагання проводяться на визначення особисто-командної першості в 
3 етапи: 

теоретичний залік - проводиться у формі тестування і складається з 10 
питань з урахуванням вимог до знань та умінь учнів, визначених навчальною 
програмою гуртків оригамі. За кожну правильну відповідь надається 2 бали. 
Час для виконання завдання – 30 хвилин; 

виконання практичного завдання в техніці класичного оригамі - кожен 
учасник має виготовити три запропонованих завдання за кресленням та 
малюнком загального вигляду. Час для виконання завдання – 1 година; 

виконання практичного завдання в техніці квілінг - кожен учасник має 
виготовити вітальну листівку за власним задумом на задану тему. Час для 
виконання завдання – 1 година 30 хвилин. 
 



4.2. Особиста першість визначається після кожного етапу змагань згідно 
з критеріями оцінювання:  

№
з
/
п 

Вид роботи Кількі
сть 

балів 

Усьо
го  

балів 

1
. 

Теоретичний залік (тестування) 20 20 

2
. 

Виконання практичного завдання в техніці 
класичного оригамі та в техніці квілінгу: 
       завершеність та повнота виконання 
завдання; 
       рівень технічного виконання та художньої 
майстерності; 
      наявність елементів творчості. 

 
 

35 
35 

 
30 

100 

 
4.3. Командна першість визначається за сумою місць, зайнятих членами 

команд в усіх етапах змагань. 
 
4.4. В разі однакової кількості балів, набраних командами, перевага 

надається команді, яка отримала більше балів за виконання практичного 
завдання.                

 
4.5. Абсолютна особиста першість визначається за сумою місць, 

зайнятих учасником в усіх етапах змагань. 
  
4.6. Команди, які зайняли І, ІІ і ІІІ місця, нагороджуються грамотами 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 
 
4.7. Призери особистої та абсолютної особистої першості 

нагороджуються грамотами Рівненського державного обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді і призами (при наявності 
фінансування). 

 
V. Матеріальне забезпечення 

 
5.1. Витрати на організацію та проведення відкритих обласних змагань 

учнівської молоді з оригамі віднести за рахунок коштів Рівненського 
державного обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді. 

 



5.2. Витрати, пов’язані з проїздом і харчуванням команд, відрядні 
керівнику команди віднести за рахунок організацій, що відряджають.  

 
 

В.о. директора Рівненського  
державного обласного 
центру науково-технічної  
творчості учнівської молоді                                   Л. Дєєва 



Додаток  
до Положення про проведення 
відкритих обласних змагань 
учнівської молоді з оригамі 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участь у відкритих обласних змаганнях  

учнівської молоді з оригамі 
команди ______________________________________________  

(найменування організації)  
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім΄я учасника 

Рік 
народ- 
ження 

Навчальний 
заклад, 

клас 

Найменування 
позашкільного 

закладу 
1.     
2.     

 
Керівник команди  _________________________________________________ 

                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові) 
__________________________________________________________________             
                                                            (посада, місце роботи) 
 
 
 
 

Директор навчального закладу        ________________________ 
М.П.   
 
 

 

 


