
Лист МОН № 1/9-547 
від 02.11.2004 року 

Умови участі у 
Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді 

внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів 
"Галерея кімнатних рослин". 

1. Загальні положення: 
1.1. Всеукраїнський заочний конкурс-огляд внутрішнього та зовнішнього 
озеленення навчальних закладів "Галерея кімнатних рослин" (далі 
конкурс) проводиться з метою залучення дітей та підлітків до роботи по 
озелененню та благоустрою території, формування екологічної культури 
особистості, активізація пізнавальної, творчої та просвітницької 
діяльності учнів, покращення внутрішнього та зовнішнього озеленення 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; 
1.2. Завданнями конкурсу є: 
- створення колекцій кімнатних рослин, збагачення їх видового складу; 
- приведення куточка живої природи до вимог Положення про куточок 
живої природи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2002 
№ 456; 
- підготовка та реалізація проектів озеленення приміщень, ландшафтного 
дизайну території закладу; 
- виявлення, підтримка та пропагування кращого досвіду внутрішнього та 
зовнішнього озеленення навчальних закладів; 
 
2. Учасники конкурсу 
Для участі у конкурсі запрошуються загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади. 
3. Умови проведення конкурсу 
Конкурс проводиться щорічно, починаючи з 2004/2005 навчального року. 
Підсумки конкурсу будуть підводитись щорічно: грудень поточного року та 
грудень наступного року. 
Матеріали по конкурсу надсилаються на адресу: 
04074 м.Київ, вул.Вишгородська,19 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
(відділ квітництва). 

4. Вимоги до матеріалів для участі у конкурсі 
Для участі в конкурсі надсилаються такі матеріали: 
звіти про проведену роботу; 
відео- та фотоматеріали, стенди, планшети, макети; 
проекти по озелененню, фітодизайну та ландшафтному дизайну; 
інші матеріали, зміст яких відповідає меті та завданням конкурсу; 
інформація про колектив і керівника, що приймають участь у конкурсі. 



5. Критерії оцінювання 
Оцінюються матерріали щодо внутрішнього та зовнішнього озеленення 
за такими критеріями: 
змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів; 
розкриття змісту роботи та її результати; 
новизна і творчі знахідки; 
наявність фото- та відеоматеріалів; 
участь вихованців в озелененні. 

6. Керівництво конкурсом 
Безпосереднє керівництво конкурсом-оглядом та визначення переможців 
здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України. 

7. Визначення переможців 
Переможці заочного конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього 
озеленення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
нагороджуються: грамотами Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; путівками до Всеукраїнського табору "Юннат"; 
набором літератури з квітництва. 
Кращий досвід буде висвітлено в журналах "Паросток", "Квіти України", 
"Рідна школа" та інших засобах масової інформації. На основі 
узагальнених даних будуть готуватися колективні публікації. 

 


