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12.10.2021  № 01-20/427 

                                                                               Начальникам місцевих органів 

                                                                               управління у сфері освіти 

 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-огляду 

внутрішнього озеленення 

приміщень закладів освіти 

«Галерея кімнатних рослин» 

 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» інформує, що на виконання Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів із дітьми та учнівською молоддю на 

2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

МОН України від 24.11.2020 № 1452, відповідно до плану роботи «Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік 

протягом жовтня-листопада 2021 року  проводиться обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-огляду внутрішнього озеленення приміщень закладів освіти «Галерея 

кімнатних рослин» (далі – Конкурс-огляд). 

Конкурс-огляд проводиться з метою залучення дітей та підлітків до роботи 

щодо озеленення та благоустрою територій, формування екологічної культури 

особистості, активізації пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, 

покращення стану внутрішнього та зовнішнього озеленення закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

У рамках Конкурсу-огляду проводяться заходи з вивчення видового складу 

кімнатних рослин, ознайомлення з різними видами внутрішнього та зовнішнього 

озеленення, екскурсії  на квіткові виставки, конкурси на кращий зелений клас, 

кращого знавця квітів, паспортизація рослин, куточків живої природи, 

фотовиставки, свята квітів, пізнавальні ігри, творчі конкурси, комп’ютерні 

презентації, захист рефератів, проєктів.  

До участі у Конкурсі-огляді запрошуються учні закладів загальної середньої 

та вихованці позашкільної освіти. Роботи можуть бути як індивідуальні, так і 

командні (у складі команди – до 5 осіб). 

Для участі у І етапі Конкурсу-огляду необхідно до 15 листопада 2021 року 

подати заявку, конкурсні матеріали – творчі звіти про проведену практичну 
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діяльність із озеленення навчальних приміщень закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, науково-дослідницькі роботи з квітництва. 

Матеріали надсилаються на електронну адресу obl.dvorec.kharkov@gmail.com 

до 15 листопада 2021 року (з поміткою «Галерея кімнатних рослин»). 

Додаток: на 2-х арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою, 

директор          оригінал підписано                                      Тетяна  ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

Ольга Ярошенко, 068-88-45-990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

        до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 12.10.2021  № 427 

 

Методичні рекомендації щодо проведення обласного  етапу Всеукраїнського 

конкурсу-огляду внутрішнього озеленення приміщень закладів освіти 

«Галерея кімнатних рослин» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Обласний (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього 

озеленення приміщень закладів освіти «Галерея кімнатних рослин»  

(далі – Конкурс-огляд) проводиться на виконання Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів із дітьми та учнівською молоддю на 

2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

МОН України від 24.11.2020 № 1452, відповідно до плану роботи «Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік. 

1.2.  Мета та завдання Конкурсу-огляду 

Конкурс-огляд проводиться з метою залучення дітей та підлітків до роботи 

щодо озеленення та благоустрою територій, формування екологічної культури 

особистості, активізації пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, 

покращення стану внутрішнього та зовнішнього озеленення закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу-огляду є: 

- підготовка учнів до практичної та експериментально-дослідницької роботи 

в галузі квітництва; 

- виявлення, підтримка, висвітлення кращого досвіду внутрішнього та 

зовнішнього озеленення закладів загальної середньої та позашкільної освіти; 

- активізація освітнього процесу в закладах освіти шляхом створення 

колекцій квіткових рослин, збагачення їхнього видового складу; 

 - ознайомлення учнів із сучасними технологіями вирощування квіткових 

рослин, здійснення допрофесійної підготовки та професійної орієнтації. 

У рамках Конкурсу-огляду проводяться заходи з вивчення видового складу 

кімнатних рослин, ознайомлення з різними видами внутрішнього та зовнішнього 

озеленення, екскурсії  на квіткові виставки, конкурси на кращий зелений клас, 

кращого знавця квітів, паспортизація рослин, куточків живої природи, 



 

 

фотовиставки, свята квітів, пізнавальні ігри, творчі конкурси, комп’ютерні 

презентації, захист рефератів, проєктів.  

1.4. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу-огляду здійснює 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

ІІ. Учасники Конкурсу-огляду 

До участі у Конкурсі-огляді запрошуються учні закладів загальної середньої 

та вихованці позашкільної освіти. Роботи можуть бути як індивідуальні, так і 

командні (у складі команди – до 5 осіб). 

 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу-огляду 

І етап – відбірковий (заочний) – жовтень-листопад 2021 року; 

ІІ етап – фінальний – до 01 грудня 2021 року (м. Київ, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді). 

Для участі у І етапі Конкурсу-огляду необхідно до 15 листопада 2021 року 

подати заявку, конкурсні матеріали – творчі звіти про проведену практичну 

діяльність із озеленення навчальних приміщень закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, науково-дослідницькі роботи з квітництва. 

Матеріали надсилаються на електронну адресу obl.dvorec.kharkov@gmail.com 

до 15 листопада 2021 року (з поміткою «Галерея кімнатних рослин»). 

Учасники Конкурсу-огляду також можуть відправити свої матеріали до 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до  

01 грудня 2021 року з кур’єрською доставкою на адресу: 04074, Національний 

еколого-натуралістичний центр (лабораторія квітникарства), вул. Вишгородська, 19, 

м. Київ (з поміткою «Галерея кімнатних рослин»). 

 

 

 

 

 

 

 


