
  
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України 

Департамент   професійно-технічної   освіти 
 

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22  
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74 

 

21.03.2012_____ №  3.4/9-372 
На № _________  від ______  

 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу  з квітникарства та  
ландшафтного дизайну “Мальовнича 
країна – футбольна країна” 

 
 

Відповідно до пункту 2.2 наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012 №74 
“Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що                               
у квітні-травні ц.р. Національним еколого-натуралістичним центром   
учнівської молоді буде проведений Всеукраїнський конкурс з квітникарства та 
ландшафтного дизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів 
“Мальовнича країна – футбольна країна” (умови додаються). 

Конкурс пройде у два етапи: І етап − відбірковий – проводиться              
до 15 квітня в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі;  ІІ етап − фінальний (всеукраїнський) − відбудеться з 3 до 5 
травня в м. Києві. 

До участі у фінальному етапі заходу запрошуються команди Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, – переможці І етапу 
конкурсу. До складу команди входять 5 осіб: 1 керівник і 4 учасника – учні 
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів.   

Заїзд та реєстрація учасників фінального етапу конкурсу – 3 травня           
з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним 
таксі № 558 або № 181 до зупинки “Мостицька”. 



Від'їзд – 5 травня ц.р. після 14.00 год. Керівників команд просимо 
завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров'я учасників покласти на керівників 
команд. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-00-64;         
е-mail: cvetic@nenc.gov.ua, на сайті: www.nenc.gov.ua. 

Додаток: на 3 арк. 
 
 
Директор департаменту       В. В. Супрун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В. 430-15-35 

mailto:cvetic@nenc.gov.ua


Додаток  
до листа МОНмолодьспорту 
від 21.03.2012 № 3.4/9-372 
 

Умови проведення  
Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну  

“Мальовнича країна – футбольна країна” 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну позашкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладів (далі – конкурс) проводиться з метою 
формування екологічної культури учнів, активізації їх пізнавальної та творчої 
діяльності, залучення учнівської молоді до роботи із влаштування зовнішнього 
озеленення та ландшафтного дизайну територій навчальних закладів.  

1.2. Основним завданнями конкурсу є: 
- формування високого рівня екологічної та естетичної культури учнів, 

вихованців, слухачів; 
- вивчення елементів ландшафтного дизайну та садово-паркового 

мистецтва; 
- створення художнього образу інтер’єрів навчальних закладів засобами 

озеленення; 
- ознайомлення з сучасними тенденціями в галузі ландшафтного дизайну 

та озеленення, розроблення ландшафтних композицій; 
- обмін досвідом роботи учнів з квітникарства та ландшафтного дизайну; 
- розвиток допрофесійних якостей квітникаря, озеленювача, 

ландшафтного дизайнера; 
- популяризація досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного 

садівництва, нових сортів і прогресивних агротехнічних прийомів. 
1.3. Організатором конкурсу є Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді. 
 

2. Учасники конкурсу 
 
 2.1. До участі в конкурсі запрошуються команди, які складаються з 
вихованців позашкільних навчальних закладів еколого–натуралістичного 
спрямування, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які відвідують творчі 
учнівські об’єднання відповідного напряму та мають необхідні вміння та 
навички з квітникарства та ландшафтного дизайну. 

2.2. До участі у фінальному етапі Конкурсу запрошуються команди, які 
посіли перші місця на І етапі конкурсу.  До складу команди входять 5 осіб: 4 
учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 13 до 18 
років включно та 1 керівник з числа педагогічних працівників. 

 
3. Порядок проведення конкурсу  

 
3.1. Конкурс проводиться у два етапи: 



- І етап − відбірковий – проводиться до 15 квітня 2012 року в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 

- ІІ етап − фінальний (всеукраїнський) − проводиться з 3 до 5 травня 2012 
року в м. Києві. 

3.2. Заявка учасника фінального етапу конкурсу (форма заявки 
додається) надсилається до 20 квітня 2012 року на поштову адресу: 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 з поміткою на конверті “Конкурс  
квітникарства”. 

3.3. Програмою конкурсу передбачається проведення презентації проекту 
щодо влаштування зовнішнього озеленення, ландшафтного дизайну території 
навчального закладу та його реалізація на виділеній території (створення 
квітника чи ландшафтної композиції). 

3.4. Для реалізації проекту учасники  конкурсу при собі повинні мати: 
- ескізи, плани проекту; 
- матеріал для реалізації проекту (посадковий матеріал, матеріал для 

художнього оздоблення). 
 

4. Критерії оцінювання 
 

 Роботи оцінюються за такими критеріями: 
- ідея та техніка виконання – 10 балів; 
- новизна та оригінальність – 7 балів; 
- дотримання вимог щодо екологічності проекту – 7 балів; 
- рівень виконання агротехнічних прийомів – 8 балів; 
- творчі знахідки та оригінальність художнього оформлення – 8 балів; 
- композиційна довершеність – 10 балів. 

 Максимальна кількість балі, яку може набрати команда,  – 50. 
 

5. Відзначення переможців 
 

5.1.Команда-переможець Конкурсу визначається журі, склад якого 
затверджується Міністерством (додаток 2). 
 5.2. Команда-переможець визначається за загальною сумою набраних 
балів. 
 5.3. Команди-переможці та команди-призери відзначаються дипломами 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
відповідних ступенів, заохочувальними подарунками та путівками до 
Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку “Юннат”. 



Додаток 
до умов проведення Всеукраїнського конкурсу  
з квітникарства та ландшафтного дизайну  
“Мальовнича країна – футбольна країна” 

 
ЗАЯВКА 

на участь у Конкурсі “Мальовнича країна – футбольна країна” 
 
Прізвище, ім'я, по батькові  та число, місяць, рік народження 
 (повністю всіх учнів - членів команди): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Назва навчального закладу (повна назва, адреса): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
Творче учнівське об’єднання чи клас (які відвідують учасники 
конкурсу):_____________________________________________________________  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Прізвище, ім'я, по батькові керівника, посада, місце роботи, : 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Назва проекту: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Коротка характеристика проекту:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Адреса (е-mail ) та контактні телефони: 
 
 
Дата заповнення: “_______”_____________ 2012 р. 
 


