Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«15» вересня 2016 р.
№ 166
На № ___ від ______________
Директорам обласних
еколого-натуралістичних центрів (станцій
юних натуралістів)
Про проведення Всеукраїнського конкурсу
"Мистецтво аквадизайну".
Відповідно до Плану всеукраїнських та міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
25.12.2015 № 1360, з 15 до 17 листопада 2016 року в м. Києві Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді буде проведений Всеукраїнський конкурс
"Мистецтво аквадизайну".
До участі в заході запрошуються команди творчих учнівських об’єднань
позашкільних навчальних закладів з напряму «Акваріумістика». До складу команди
входять 3 особи: 2 учні віком від 12 до 15 років включно та 1 керівник.
Конкурс проводиться в два етапи:
І етап (відбірковий) — з 19 вересня по 19 жовтня 2016 року.
ІІ етап (фінальний, очний) — 15 - 17 листопада 2016 року.
Для участі у відбірковому етапі конкурсу необхідно до 19 жовтня 2016 року
подати заявку з описом композиції та малюнком або фото в електронному вигляді
одним документом на електронну адресу: valentina@nenc.gov.ua (тема листа:
«Конкурс аквадизайн») або на паперових носіях на поштову адресу: НЕНЦ, вул.
Вишгородська, 19, м. Київ, 04074. На конверті зробити помітку (Конкурс
аквадизайну). На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір
учасників фінального етапу конкурсу. Результати відбору будуть оприлюднені до 25
жовтня 2016 року на сайті: www.nenc.gov.ua
Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу конкурсу – 15 листопада 2016 р.
з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Від'їзд – 17 листопада після 14.00
год.
Збереження життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення документів
забезпечують супроводжуючі особи.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Додаткова інформація – за тел.: 0 (44) 430-04-91, 067-917-61-69. (контактна особа —
Жестерьова Валентина Миколаївна).
Умови конкурсу додаються.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Національного екологонатуралістичного центру Міністерства
освіти і науки України, доктор
педагогічних наук, професор
_______________ Вербицький В.В.
«___»__________ 2016 р.
Розглянуто на засіданні педагогічної ради
Національного еколого-натуралістичного
центру МОН України
Умови
проведення Всеукраїнського конкурсу дизайнерського оформлення акваріума
«Мистецтво аквадизайну»
1. Загальні положення.
1.1. Всеукраїнський конкурс дизайнерського оформлення акваріума «Мистецтво
аквадизайну» (далі − Конкурс) проводиться з метою популяризації акваріумістики,
залучення учнівської молоді до акваріумістики та мистецтва аквадизайну, сприяння
розвитку юннатівської акваріумістики в Україні і можливості показати дітям
прекрасний світ в домашньому біотопі.
1.2. Організаторами конкурсу є Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді (НЕНЦ) та Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська
асоціація акваріумістів».
1.3 Фінальний очний етап конкурсу проводиться з 15 до 17 листопада 2016 року
на базі НЕНЦ.
2. Завдання конкурсу:
• підвищення ефективності діяльності творчих учнівських об'єднань з
акваріумістики;
• залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення прісноводних
екосистем в штучних умовах;
• демонстрація особливостей аранжування акваріумними рослинами та
підбору риб для створення штучних водних екосистем;
• популяризація методів дизайнерського оформлення акваріуму вищими
водними рослинами;
• презентація принципів підбору та утримання вищих водних рослин і риб в
умовах штучної прісноводної екосистеми;
• обмін досвідом учасників конкурсу.
3. Учасники конкурсу.
3.1. До участі у конкурсі запрошуються вихованці позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного спрямування, які практично займаються
утриманням і розмноженням вищих водних рослин і риб та аквадизайном.
3.2. До складу команди від області входять 3 особи: 2 учня віком від 12 до 15
років включно та 1 керівник.
4. Порядок проведення конкурсу.
4.1. Для виконання практичної роботи учасники забезпечуються акваріумом
об'ємом 40 літрів з відповідним обладнанням (джерело освітлення, підігрівач, фільтр,
вода).
Водні рослини, акваріумних рибок, грунт, елементи декору учасники привозять

з собою.
4.2. Команди - учасниці презентують свої творчі роботи (захищають власну
творчу роботу)

•
•
•
•

5. Критерії оцінювання.
Оформлення акваріуму оцінюється за такими критеріями:
- оригінальність композиційного рішення та оформлення акваріуму;
- врахування доцільності поєднання різних груп вищих водних рослин;
- видовий склад і кількість акваріумних риб у створеній композиції;
- загальне естетичне враження.

6. Строки проведення конкурсу.
6.1. Конкурс проводиться у два етапи:
• І етап – відбірковий (заочний);
• II етап – фінальний (Всеукраїнський, очний).
6.2. Строки проведення конкурсу та його тема визначаються організаційним
комітетом та повідомляються листом органам управління освітою не пізніше ніж за
два місяці до його початку.
6.3. Для участі в І етапі конкурсу протягом двох місяців з дня його початку на
поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул.
Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу: valentina@nenc.gov.ua,
подаються такі конкурсні матеріали:
заявка за формою, що додається;
опис композиції, малюнок або фото.
6.4. Журі конкурсу розглядає подані учасниками І етапу конкурсні матеріали та
визначає учасників ІІ етапу.
Список учасників ІІ етапу конкурсу оприлюднюється на веб-сайті НЕНЦ не
пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу конкурсу.
6.5. Строки та місце проведення ІІ етапу конкурсу визначаються організаційним
комітетом та повідомляються листом органам управління освітою не пізніше ніж за
один місяць до його початку.
7. Підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців.
7.1. Переможці конкурсу нагороджуються Дипломами та подарунками.
7.2. Інформація про конкурс розміщуються на сайті НЕНЦ: www.nenc.gov.ua.

Додаток
до Умов проведення Всеукраїнського
конкурсу «Мистецтво аквадизайну»
(пункт 6.3 розділу 6)
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво аквадизайну»
__________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по-батькові
учасника

Дата народження
(число, місяць, рік)

Вік учасника

Назва творчого учнівського об’єднання

1
2
Керівник команди: ______________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________,
(посада)

_______________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)

Назва композиції акваріуму:
________________________________________________________________________
Використання власного додаткового обладнання _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________

_________

(керівник закладу)

(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

