Умови проведення
обласного конкурсу
внутрішнього озеленення
1.Загальні положення
1.1. Обласний конкурс внутрішнього озеленення (далі – Конкурс) є
командним змаганням здобувачів освіти закладів загальної середньої та
позашкільної освіти області.
1.2. Мета Конкурсу: залучення здобувачів освіти до роботи з
вирощування та догляду за кімнатними рослинами; формування екологічної
культури особистості; спонукання до свідомого вибору майбутньої
професії.
1.3. Завдання Конкурсу:
- визначити рівень компетенцій щодо видового складу кімнатних
рослин у внутрішньому озелененні приміщень закладів освіти;
- оцінити вміння та навички з вирощування, догляду та розмноження
кімнатних рослин.
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.
2.Організація Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться департаментом освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації у три етапи:
І етап – в закладі загальної середньої та позашкільної освіти (квітень);
ІІ етап – районний (квітень, травень);
ІІІ етап – обласний очний (травень)
Організаційно-методичний супровід Конкурсу здійснює ІФОЕНЦУМ.

2.2. Конкурс проводиться за двома номінаціями:
- серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти;
- серед здобувачів освіти закладів позашкільної освіти

2.3. Для участі у Конкурсі у закладах освіти формуються команди з
числа здобувачів освіти. До складу команди входять 3 особи віком від 12 до
18 років та керівник, який призначається з числа педагогічних працівників
закладів загальної середньої або позашкільної освіти.
2.4. І етап Конкурсу проводиться за наявності у закладі освіти двох і
більше команд.
2.5. На підставі протоколу журі І етапу Конкурсу визначається
команда-переможець (І місце), яка скеровується для участі у ІІ етапі.
За умови наявності в закладі загальної середньої чи позашкільної
освіти однієї команди, заклад освіти направляє її на участь у ІІ районному
(міському) етапі Конкурсу, де вона бере участь в одній номінації.
2.6. ІІ районний (міський) етап Конкурсу проводиться за двома
номінаціями.
2.7. Здобувачі освіти закладів загальної середньої та позашкільної
освіти об’єднаних територіальних громад беруть участь у ІІ районному
(міському) етапі Конкурсу в районах (містах) за територіальним принципом.
2.8. На підставі протоколу журі ІІ районного (міського) етапу Конкурсу
визначається команда-переможець (І місце), в кожній номінації, яка
скеровується для участі у ІІІ (обласному) етапі Конкурсу.
За умови наявності в районі (місті) однієї команди певної номінації:
 якщо ця команда є переможцем І етапу, вона одразу скеровується на
участь у ІІІ обласному етапі Конкурсу у певній номінації;
 якщо ця команда не брала участь у І етапі Конкурсу (за відсутності
інших команд у закладі), у ІІ районному (міському) етапі вона змагається з
командами іншої номінації і, зайнявши І місце, скеровується на ІІІ обласний
етап Конкурсу.
2.9. Проведення І, ІІ та ІІІ етапів Конкурсу відбувається відповідно до
розділу 3 цього Положення.
2.10. Дата, місце проведення, склад оргкомітету та журі І етапу
Конкурсу затверджується наказом адміністрації закладу освіти,
ІІ районного (міського) етапу Конкурсу – наказом відповідного місцевого

органу управління освітою, ІІІ обласного етапу Конкурсу – наказом
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2.11. Для участі у ІІІ обласному етапі Конкурсу необхідно подати на
електронну адресу ІФОЕНЦУМ if_odencum@ukr.net такі матеріали:
- заявку на участь команди-переможця у ІІІ обласному етапі Конкурсу
та інформацію складену за підсумками ІІ районного (міського) етапу
Конкурсу (додатки 1, 2);
- наказ про підсумки проведення ІІ районного (міського) етапу
Конкурсу.
2.12. До місця проведення ІІІ обласного етапу Конкурсу командапереможець прибуває відповідно до поданої заявки у супроводі керівника
команди, відповідального за збереження життя та здоров’я дітей в дорозі та
під час проведення заходу.
2.13. Тривалість проведення ІІІ обласного етапу Конкурсу – 4 години.
3. Програма Конкурсу та критерії оцінювання
3.1. Програмою Конкурсу передбачені:
- представлення практичної роботи з внутрішнього озеленення
приміщень закладів освіти у формі мультимедійної презентації;
- виставка-презентація композицій кімнатних рослин;
- робота на локаціях Конкурсу.
3.2. В мультимедійній презентації PowerPoint (до 10 слайдів) мають
бути відображені світлини, на яких показана практична діяльність
здобувачів освіти з вирощування, догляду та розмноження кімнатних
рослин; створення та застосування композиційних рішень у вирощуванні
кімнатних рослин (міні-сади, вертикальне озеленення, флораріуми та ін.).
3.2.1. Критерії оцінювання мультимедійної презентації (0-3 бали):
0 балів – мультимедійна презентація відсутня;
1 бал – на світлинах не показана діяльність здобувачів освіти щодо
вирощування, догляду та розмноження кімнатних рослин;
2 бали – на всіх слайдах відображена практична діяльність здобувачів
освіти;

3 бали – на слайдах зображено створення композиційних рішень у
вирощуванні кімнатних рослин (міні-сади, вертикальне озеленення,
флораріуми та ін.).
3.2.2. Мультимедійну презентацію у програмі PowerPoint представляє
один учасник команди (до 5 хв.).
Критерії оцінювання представлення мультимедійної презентації
(0-3 бали):
0 балів – робота подається на конкурс, але не презентується;
1 бал – презентація відбувається у вигляді читання без відриву від
тексту;
2 бали – під час презентації учасник вільно та впевнено викладає зміст
роботи, але, відповідаючи на запитання журі стосовно різних аспектів
роботи, робить це невпевнено, допускає помилки;
3 бали – учасник вільно та впевнено викладає не тільки основний зміст
презентації, але і правильно відповідає на запитання журі.
Максимальна кількість балів за мультимедійну презентацію – 6.
3.3. Кожна команда на виставку-презентацію композицій кімнатних
рослин представляє дві композиції, кожна з яких оцінюється окремо.
Критерії оцінювання виставки-презентації композицій кімнатних
рослин:
1 бал – рослини в композиції не сумісні (різко відрізняються за
потребою в освітленні, вологості тощо);
2 бали – гармонійно підібрані рослини, які схожі за своїми
біологічними потребами.
Максимальна кількість балів на виставці-презентації – 4 (2 бали за
кожну композицію).
3.4. Робота на локаціях Конкурсу:
 І локація – «Визначення видових назв кімнатних рослин».
Кожному
учаснику
Конкурсу
10 найпоширеніших кімнатних рослин.

пропонується

назвати

Критерії оцінювання (0-10 балів).
Надається по одному балу за кожну правильно названу кімнатну
рослину.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда на І локації –
30.
 ІІ локація – «Способи розмноження кімнатних рослин».
Кожному учаснику пропонується одна з найпоширеніших кімнатних
рослин.
Учасник повинен:
1. Назвати рослину.
Критерії оцінювання (0-1 бал):
0 балів – не названо, або неправильно названо рослину;
1 бал – правильно названо рослину.
2. Назвати способи розмноження цієї рослини.
Критерії оцінювання (0-1 бал):
0 балів – не названо, або неправильно названо спосіб розмноження
кімнатної рослини;
1 бал – правильно названо спосіб розмноження кімнатної рослини.
3. Продемонструвати вміння і навички, щодо одного із способів
розмноження запропонованої кімнатної рослини.
Критерії оцінювання (0-1 бал):
0 балів – учасник не може практично продемонструвати спосіб
розмноження кімнатної рослини;
1 бал – учасник правильно демонструє спосіб розмноження кімнатної
рослини.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда на
ІІ локації – 9.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда на
Конкурсі – 49.
4. Підведення підсумків

4.1.Переможці (І місце – одне, ІІ місце – одне, ІІІ місце – одне)
Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних балів окремо
в кожній номінації.
4.2. За умови отримання командами однакової кількості балів перевага
надається команді, яка набрала більшу кількість балів на локаціях Конкурсу.
4.3.Переможці ІІІ обласного етапу Конкурсу нагороджуються
грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної політики ІваноФранківської облдержадміністрації та подарунками.
4.4.Педагогам, які підготували переможців ІІІ обласного етапу
Конкурсу, оголошуються подяки департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

5. Фінансування
5.1. Витрати на відрядження команди - переможця ІІ районного
(міського) етапу Конкурсу для участі у ІІІ обласному етапі здійснюються за
рахунок коштів організації, що відряджає.
5.2. Витрати на організацію, проведення ІІІ обласного етапу Конкурсу
здійснюються за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської 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
конкурсу внутрішнього озеленення
ЗАЯВКА
на участь в ІІ (ІІІ) етапі обласного конкурсу
внутрішнього озеленення приміщень 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)
МП

___________________
підпис

Додаток 2
до Положення про обласний
конкурсу внутрішнього озеленення

Інформація за підсумками ІІ (районного, міського)
етапу конкурсу внутрішнього озеленення приміщень закладів освіти
Кількість закладів
освіти у районі
(місті)

Загальна
кількість
закладів

Загальна
кількість
учасників, що

Інформація
про
переможців

освіти, що
взяли участь
у ІІ етапі
Конкурсу

взяли участь
у ІІ етапі
Конкурсу

та призерів
Конкурсу
(загальна
кількість)

Район, ЗЗСО
місто ЗПО
ОТГ
ЗЗСО
ЗПО

Інформація про активність закладів освіти, обґрунтування того, чи була
досягнута мета та завдання при проведенні ІІ (районного, міського) етапу,
критичні зауваження та побажання щодо організації Конкурсу.
____________________________________________________________
(Підпис, прізвище керівника місцевого органу управління освітою)

