УМОВИ
проведення обласного конкурсу «Цікава акваріумістика»
1. Загальні положення
1.1. Обласний конкурс «Цікава акваріумістика» (далі – Конкурс) є командним
змаганням учнів закладів загальної середньої та вихованців закладів позашкільної освіти.
1.2. Мета Конкурсу: розвиток мережі гуртків «Юних акваріумістів», вдосконалення
умінь самостійно облаштувати акваріум, використання набутих знань та вмінь у
повсякденному житті і побуті.
1.3. Завдання Конкурсу:
- оцінити рівень знань про біологічні особливості, утримання та догляд за мешканцями
акваріуму;
- виявити вміння та навички облаштування акваріуму.
1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (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 ІваноФранківської облдержадміністрації.
2.2. Конкурс проводиться за двома номінаціями:
 серед учнів закладів загальної середньої освіти;
 серед вихованців закладів позашкільної освіти.
2.3.Організаційно-методичний супровід Конкурсу здійснює ІФОЕНЦУМ.
2.4. До складу команди входять два учні та керівник, який призначається з числа
педагогічних працівників закладу загальної середньої та позашкільної освіти.
2.5. Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджуються наказом департаменту освіти,
науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.
2.6. Для участі у Конкурсі необхідно подати на електронну адресу ІФОЕНЦУМ
if_odencum@ukr.net заявку на участь у заході (додаток).
2.7. До місця проведення Конкурсу команди прибувають відповідно до поданої заявки
у супроводі керівника команди, відповідального за збереження життя і здоров’я дітей в
дорозі та під час проведення заходу.
3. Програма Конкурсу
3.1.Програмою Конкурсу передбачається:
- Практична робота з облаштування акваріуму – до 30 хв.
Для виконання практичної роботи з облаштування акваріуму учасникам надають:
акваріум прямокутної форми (орієнтовні розміри акваріуму: дно – 30х17 см, висота – 25
см), риби та підготовлену воду. Фон, грунт, водні рослини, елементи декору учасники
привозять з собою.
- Презентація облаштованого акваріуму – до 5 хв.
- Робота команд на локаціях:

І локація – визначення акваріумних риб та водоростей за наданими взірцями (кожен
член команди повинен визначити 5 взірців найпоширеніших акваріумних риб та 3 види
водоростей).
ІІ локація – визначення кормів для акваріумних риб (кожен член команди із
запропонованих 10 взірців різних кормів повинен визначити ті, якими можна годувати
акваріумних риб).
ІІІ локація – комплектація акваріуму (кожен член команди із запропонованого різного
технічного обладнання повинен визначити приладдя, які застосовуються в акваріумі).
4. Критерії оцінювання
4.1. Оцінювання облаштування акваріуму:
 Фон акваріуму
(0-2) бали
0 – фон відсутній;
1 – фон не виразний;
2 – фон гармонійно вписується до оформлення акваріуму.
 Грунт в акваріумі (гравій, пісок) (0-3) бали
0 – грунт відсутній;
1 – грунту мало або багато;
2 – грунт дрібний або крупний;
3 – грунт оптимальний за розміром.
 Декорації (корчі, корали, модульні камені або дерева, вази, будиночки тощо)
(0-4) бали
0 – декорації відсутні;
1 – декорацій мало або багато;
2 – декорацій оптимальна кількість;
3 – декорації одноколірні, не виразні;
4 – декорації гармонійно вписуються у дизайн акваріуму.
 Рослини (живі, штучні)
(0-4) бали
0 – відсутні;
1 – рослини тільки штучні;
2 – рослин занадто багато або занадто мало;
3 – рослини є живі, але не правильно посаджені;
4 – рослин посаджені правильно, кількість рослин оптимальна.
 Вода в акваріумі
(1-3) бали
1 – води мало;
2 – води багато;
3 – води налито оптимально.
 Риби в акваріумі
(1-2) бали
1 – риб мало або багато;
2 – оптимальна кількість риб.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за облаштування акваріуму –
18.
4.2. Оцінювання презентації – 0-4 бали:
0 – презентація відсутня;
1 – презентація відбувається у вигляді читання без відриву від тексту;

2 – під час презентації учасник вільно і впевнено викладає зміст роботи, але на запитання
журі відповідає не впевнено, допускає помилки;
3 – учасник вільно і впевнено викладає не тільки основний зміст презентації, але і
правильно відповідає на запитання журі;
4 – презентація містить елементи креативності та новизни.
4.3. Оцінювання роботи на локаціях:
І локація – 0 – 8 балів (надається по одному балу за кожну правильну відповідь);
ІІ локація – 0 – 3 бали (надається по одному балу за кожну правильну відповідь);
ІІІ локація – 0 – 6 балів (надається по одному балу за кожну правильну відповідь).
Максимальна кількість балів, яку може отримати на локаціях кожний учасник – 17,
максимальна кількість балів, яку може отримати команда на локаціях – 34.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда – 56.
5. Підведення підсумків
5.1. Переможці (І місце – одне, ІІ місце – одне, ІІІ місце – одне) Конкурсу визначаються
журі за загальною кількістю набраних балів, в рамках кожної номінації.
5.2. За умови отримання командами однакової кількості балів перевага надається
команді, яка набрала найбільшу кількість балів на локаціях Конкурсу.
5.3.Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами департаменту освіти, науки та
молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації та подарунками.
5.4. Педагогам, які підготували переможців Конкурсу, оголошується подяка департаменту
освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.
6. Фінансування.
6.1.Витрати на відрядження команд для участі у Конкурсі здійснюються за рахунок
організації, що відряджає.
6.2. Витрати на організацію, проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів
департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
Івано-Франківської
облдержадміністрації.

Додаток
до Умов проведення
обласного конкурсу
«Цікава акваріумістика»
ЗАЯВКА
на участь у обласному конкурсі
«Цікава акваріумістика»

______________________________________________________________
(найменування закладу освіти)
ОТГ, район (місто)
№
з/п

Склад команди:
Прізвище, ім’я
учасника

Дата
народження
(число, місяць,
рік)

Клас

Найменування
творчого
учнівського
об’єднання

Примітки

1
2
Керівник команди:
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________
(посада)
______________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)

_____________________
(керівник закладу освіти)
М.П.

_____________________________________
(ім’я та прізвище)

підпис

