Умови
про проведення обласного конкурсу
«Ландшафтний дизайн»
1. Загальні положення
1.1. Обласний конкурс з ландшафтного дизайну територій закладів
освіти (далі – Конкурс) є командним змаганням учнів закладів загальної
середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти області із
створення креативних проектів зовнішнього озеленення та майстерності їх
реалізації.
1.2. Мета Конкурсу: залучення учнівської молоді до роботи з
вирощування квітково-декоративних, деревно-чагарникових рослин для
озеленення територій закладів освіти та оформлення земельних ділянок за
сучасними тенденціями ландшафтного дизайну; формування екологічної
культури особистості; спонукання до свідомого вибору майбутньої професії.
1.3. Завдання Конкурсу:
- оцінити навички із садіння та догляду за декоративними рослинами з
використанням прогресивних агротехнологій;
- виявити вміння створювати ландшафтні композиції відповідно до
сучасних тенденцій в галузі озеленення територій;
- оцінити рівень компетенцій щодо видового складу декоративних
рослин в зовнішньому озелененні закладів освіти.
1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (далі - ІФОЕНЦУМ): www.oencum.if.ua та
надсилається до місцевих органів управління освітою.
1.5. Терміни та місце проведення Конкурсу затверджуються наказом
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2. Організація Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться департаментом освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

2.2. Організаційно-методичний супровід здійснює ІФОЕНЦУМ.
2.3. Конкурс проводиться у три етапи:
І етап – шкільний;
ІІ етап – районний (міський);
ІІІ етап – обласний очний.
2.4. І етап Конкурсу реалізовується навесні, ІІ-ІІІ етапи восени
(вересень-жовтень).
2.5. Конкурс проводиться за двома номінаціями:
- серед учнів закладів загальної середньої освіти;
- серед вихованців закладів позашкільної освіти.
2.5. Склад оргкомітету та журі І етапу Конкурсу затверджується
наказом адміністрації закладу освіти, ІІ етапу – наказом відповідного
місцевого органу управління освітою, ІІІ етапу – наказом департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2.6. До складу команди входять три учні (вихованці) віком від 12 до
17 років та керівник команди.
2.7. Учні закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів
позашкільної освіти об’єднаних територіальних громад беруть участь у ІІ
етапі Конкурсу в районах (містах) за територіальним принципом.
2.8. На І шкільному етапі Конкурсу учасники створюють проекти
(ескізи) ландшафтного дизайну земельної ділянки довільного розміру і
реалізують їх на території закладу освіти, фіксуючи хід реалізації проекту
створюючи мультимедійну презентацію.
Переможець І етапу бере участь у ІІ етапі Конкурсу.
2.9. У проекті (ескізі) ландшафтного дизайну земельної ділянки має
бути схематично змальована дизайнерська форма ландшафту (альпійська
гірка, розарій, міксбортер тощо), вказано види посадкового матеріалу.
Допускаються в оформленні ландшафтного дизайну земельної ділянки
матеріали як природного характеру (кора, каміння, та ін.) так і декоративні
(глечики, садові візки, лійки та ін.).

2.10. У мультимедійній презентації (до 10 слайдів) має бути
відображено проект (ескіз) ландшафтного дизайну земельної ділянки та
світлини, на яких показано хід реалізації проекту (ескізу) ландшафту та
кінцевий результат оформлення земельної ділянки території закладу
освіти.
2.11. Розгляду не підлягають матеріали, виконані без дотримання
умов Конкурсу та його вимог.
2.12. На підставі протоколу журі ІІ етапу Конкурсу, визначається
команда – переможець (І місце), окремо серед закладів загальної середньої
освіти та закладів позашкільної освіти, яка скеровується для участі у
обласному етапі Конкурсу.
2.13. Для участі у ІІІ етапі Конкурсу за десять днів до його
проведення необхідно подати на електронну адресу ІФОЕНЦУМ
if_odencum@ukr.net такі матеріали:
- наказ місцевого органу управління освітою про підсумки
проведення ІІ етапу та про скерування команди-переможця на Конкурс;
- заявку (додаток 1) на участь команди у Конкурсі.
2.14. До місця проведення Конкурсу команди-переможці прибувають
відповідно до поданої заявки у супроводі керівників команди,
відповідального за збереження життя та здоров’я учасників Конкурсу в
дорозі та під час проведення заходу.
3. Програма Конкурсу та критерії оцінювання
3.1. Програмою Конкурсу передбачені:
- представлення проекту ландшафтного дизайну земельної ділянки та
етапів його реалізації у формі мультимедійної презентації;
- робота на локаціях Конкурсу:
І локація – «Визначення видів однорічних, дворічних, багаторічних
квітково-декоративних рослин» (кожен член команди повинен назвати 10
рослин за наданими зразками);

ІІ локація – «Визначення видів декоративних кущів та дерев» (кожен
член команди повинен назвати 5 найпоширеніших декоративних кущів та
дерев із запропонованих взірців);
ІІІ локація – «Основні способи розмноження найпоширеніших рослин,
які використовують у ландшафтному дизайні» (кожен член команди повинен
розповісти про можливі способи розмноження однієї запропонованої журі
найпоширенішої рослини).
3.2. Мультимедійну презентацію у програмі PowerPoint демонструє
один учасник команди (до 5 хв.).
3.3. Критерії оцінювання представленого проекту ландшафтного
дизайну земельної ділянки та етапів його реалізації у формі мультимедійної
презентації;
 Використання в ландшафті власноруч вирощених рослин (0-2 бали):
0 балів – в оформленні ландшафту не використано власноруч вирощені
рослини;
1 бал – частково використані власноруч вирощені рослини;
2 бали – в оформленні ландшафту використані власноруч вирощені
рослини.

Доцільність представленої дизайнерської форми ландшафту в
зовнішньому озелененні закладу освіти (0-1 бал):
0 балів – втілена дизайнерська форма ландшафтного дизайну не
вписується в загальний вигляд території закладу освіти;
1 бал – дизайнерська форма ландшафту органічно вписується в
зовнішнє озеленення території закладу освіти.

Використання акліматизованих (районованих) рослин в
ландшафтній композиції (0-2 бали):
0 балів – використані у ландшафтній композиції рослини, які не
можуть за своїми біологічними особливостями рости на даній місцевості;
1 бал – використані у ландшафтній композиції рослини можуть
частково рости на даній місцевості;
2 бали – рослини, адаптовані до даної місцевості.
 Сумісність рослин (0-2):
0 – рослини не сумісні в ландшафті (різко відрізняються за потребою
в освітленні, вологості, температурі);
1 – рослини частково сумісні в ландшафті;

2 – грамотно підібрані рослини за біологічними потребами.
Максимальна кількість балів за презентацію - 7
3.4. Оцінювання роботи на локаціях Конкурсу:
І локація – 0-10 балів (надається по одному балу за кожну правильно
названу рослину).
ІІ локація - 0 - 5 балів (надається по одному балу за кожну правильно
названу рослину).
ІІІ локація - (0 - 3 бали):
0– повна відсутність знань, умінь, навичок;
1– у своїх відповідях член команди допускає багато помилок;
2– у своїх відповідях член команди допускає деякі неточності;
3– член команди в повному обсязі володіє необхідними знаннями, вміннями
та навичками.
Максимальна кількість балів у Конкурсі – 25.
4. Підведення підсумків
4.1. Переможці (І місце – одне, ІІ місце – одне, ІІ місце – одне), окремо
серед закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти
визначаються журі за загальною кількістю набраних балів окремо в кожній
номінації.
4.2. За умовами отримання командою однакової кількості балів
перевага надається команді, яка набрала найбільшу кількість балів на
локаціях Конкурсу.
4.3. Переможці Конкурсу відзначаються грамотами департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
Івано-Франківської
облдержадміністрації та подарунками.
4.4. Педагогам, які підготували переможців Конкурсу, оголошуються
подяки департаменту освіти, науки та молодіжної політики ІваноФранківської облдержадміністрації.

4.5. Команди-переможці можуть брати участь у Всеукраїнських
профільних конкурсах.
5. Фінансування
5.1. Витрати на відрядження команди-переможця ІІ етапу Конкурсу
для участі в обласному Конкурсі здійснюються за рахунок коштів організації,
що відряджає.
5.2. Витрати на організацію та проведення обласного етапу Конкурсу
здійснюються за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації.
Начальник відділу позашкільної
освіти та роботи з інтернатними
закладами управління освіти і науки
департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації

Ірина Опалко

Додаток 1
до Положення про обласний
конкурс ландшафтного дизайну
територій закладів освіти

ЗАЯВКА
на участь в обласному конкурсі ландшафтного дизайну
територій закладів освіти
Повна назва закладу освіти
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОТГ, район
(місто)____________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

Прізвище, ім’я учасника

Вік учасника,
клас

Примітка

Керівник команди:__________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________
(посада, контактний телефон)
Назва команди______________________________________________________

Директор закладу освіти _____________________________________________
(ім’я та прізвище)
(підпис)

МП

Андрій Сташків

___________________ 2018 року

Іванна Зельманович

___________________ 2018 року

Оксана Радченко

____________________ 2018 року

Ірина Опалко

____________________ 2018 року

Наталія Грабовська

____________________2018 року

Вікторія Долинська

____________________ 2018 року

Тамара Гудзик

____________________ 2018 року

