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І. Загальні положення 

1. Положення про організацію та проведення відкритого міжнародного 

архітектурного конкурсу творчих робіт здобувачів освіти (далі – Положення про 

Конкурс), розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 25 

листопада 1999 р. № 2137 Про затвердження Порядку проведення архітектурних та 

містобудівних конкурсів (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України  № 266 ( 266-2007-п ) від 21.02.2007 та № 532 ( 532-2013-п ) від 

24.07.2013), регламентує порядок організації, умови та програму, відносини з 

учасниками та партнерами конкурсу. 

2. Даний конкурс є складовою навчального процесу і спрямований на розвиток 

здобувачів освіти у напрямку систематизації, поглиблення знань в галузі 

архітектури і дизайну, формуванні індивідуального досвіду, засвоєння навичок і 

вмінь саморозвитку, комунікативності, профорієнтації, самоствердження. 

3. Брати участь у конкурсі можуть учні загальноосвітніх та спеціалізованих 

мистецьких шкіл, студенти вищих навчальних закладів, закладів фахової 

передвищої освіти тощо. 

4. Учасники конкурсу виконують завдання як індивідуально, так і групою осіб, 

чисельністю не більше 3-х чол. в кожній групі. 

5. Тему конкурсу та номінації визначає організатор. 

6. Підставою для проведення конкурсу є наказ Державного вищого навчального 

закладу «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж». 

 

ІІ. Термінологічні значення  

1. Конкурс - щорічний відкритий міжнародний архітектурний конкурс творчих 

робіт здобувачів освіти;  

2. Організатор- юридична особа, яка виступає організатором конкурсу 

Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж»; 

3. Програма конкурсу – детальний опис конкурсу, його етапів, номінацій, що 

розміщується на офіційній веб-сторінці конкурсу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2013-%D0%BF
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4. Учасники – учні загальноосвітніх та спеціалізованих мистецьких шкіл, 

студенти вищих навчальних закладів, закладів фахової передвищої освіти тощо; 

5. Переможці – учасники, які отримали найбільшу кількість балів за 

голосуванням Журі і зайняли 1, 2, 3 місця в кожній з номінацій; 

6. Куратор учасника/команди учасників – вчителі, викладачі, які беруть на себе 

зобов’язання консультувати учасника/команду учасників, які навчаються в даному 

навчальному закладі з конкурсної роботи.  

7. Номінація – категорія робіт, визначених умовами конкурсу; 

8. Категорія – конкурсне завдання в залежності від сегменту та технічного 

завдання. 

9. Журі – експерти, представники закладів освіти, архітектори, дизайнери, що 

оцінюють конкурсні роботи за затвердженою методологією Організатором 

конкурсу. 

10. Відповідальний секретар конкурсу (відповідальний секретар журі 

конкурсу)– співробітник Організатора, який веде/оформлює протокол 

голосування. Секретар призначається наказом Організатора.  

11. Технічна група – співробітники Організатора, що проводять оцінку 

конкурсних проектів стосовно завдання та критеріїв оцінювання конкурсних робіт. 

Склад технічної групи призначається наказом Організатора. 

 

ІІІ. Тема конкурсу 

1. Темою конкурсу є назва «Будинок твоєї мрії. Архітектура і дизайн». 

 

ІV. Мета конкурсу  

1. Метою конкурсу є створення архітектурної концепції проєкту, креативні 

дизайнерські рішення, популяризація сучасних видів, форм та технологій 

будівництва і будівельних матеріалів. 
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V. Організація конкурсу 

 

1. Організатором конкурсу (Організатор)є Державний вищий навчальний заклад 

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж». 

2.Конкурс проводиться за участю та підтримки Департаменту гуманітарної 

політики Вінницької обласної державної адміністрації, Управління освіти Могилів-

Подільської міської ради, освітянських установ, підприємств, організацій, науково-

проєктної групи «АРХІТЕКТОР ХХI». 

3. Комунікація з організатором: 

1) за адресою: вул. В.Стуса, 58, м.Могилів-Подільський, Вінницька область, 24000 

2) за телефоном/факсом: +38 (04337) 6-41-90, (067)1315552 

е-пошта: mpmt@ukr.net 

4. Організатор забезпечує: 

1) підготовку інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням конкурсу, для 

опублікування в періодичній пресі та у мережі Інтернет; 

2) підготовку та розсилку Програми та умов конкурсу, а також відповідних 

вихідних даних; 

3) організацію реєстрації учасників, надання їм конкурсної документації та 

вихідних даних; 

4) організацію роботи журі, прийому конкурсних проєктів та їх тимчасового 

зберігання; 

5) поширення результатів конкурсу та конкурсних проєктів. 

 

VІ. Вид конкурсу 

1. Конкурс має статус Міжнародний. 

 

VІІ. Номінації конкурсу 

1. Архітектурний проєкт будівлі. 

2. Зовнішній вигляд будівлі (екстер’єр). 

3. Дизайн приміщень (інтер’єр). 

4. Ландшафтний дизайн. 
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VІІІ. Умови конкурсу 

1. Мовами оформлення конкурсних проєктів (графічної частини та пояснювальної 

записки) є українська, англійська, російська. 

2. Учасники визначаються з номінаціями конкурсу за власним бажанням. 

3. Ті, хто бажає взяти участь у конкурсі, реєструються за адресою електронної 

пошти mpmt@ukr.net, та отримують консультацію за  тел. (067)1315552 

4. До участі у конкурсі допускаються роботи: 

1) виконані ескізно олівцями та фарбами, викреслені та роздруковані на аркушах 

форматів А1, А2, А3; 

2) виконані у вигляді макету; 

3) виконані в електронному варіанті. 

5. Обсяг робіт – визначається згідно вимог до виконання конкурсних робіт за 

номінаціями. 

6. При необхідності робота може бути доповнена пояснювальною запискою. 

7. У конкурсних матеріалах використовується метрична шкала вимірів. 

8. Учасники конкурсу можуть представити власні та колективні розробки проєктів. 

9.  Можливе використання базового проєкту будівлі за посиланням: 

Z500 com.ua. 

 

ІХ.  Склад конкурсного проекту 

1. Графічні матеріали: 

1) накреслені на аркушах форматів А1, А2, А3; 

2) виконані в електронному вигляді та роздруковані на аркушах форматів А1, А2, 

А3. 

2. Текстові матеріали (за потребою) – пояснювальна записка в електронному та 

друкованому виглядах. 

3. Макети. 

4. Додаткові матеріали (за бажанням) – візуалізації. 

 

Х. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді 

mailto:mpmt@ukr.net
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1. Автор/авторський колектив подає матеріали конкурсного проєкту у цифровому 

вигляді: 

1) пояснювальна записка у форматі pdf; 

2) графічні матеріали у форматі jpg або pdf з роздільною здатністю 150 dpi; 

3) кожен аркуш графічної частини подається окремим файлом; 

4) візуалізації у форматі jpg; 

5) фотографії макету (за наявності) у форматі jpg. 

 

ХІ. Вимоги до подачі конкурсних проєктів 

1. До закінчення терміну подачі проєктів автор/авторський колектив має подати 

електронний варіант конкурсного проєкту (графічну частину, пояснювальну 

записку, додаткові матеріали (за необхідністю), малюнки, креслення, макет 

(фотографію) Організатору конкурсу (з обов’язковою поміткою «на конкурс 

«Будинок твоєї мрії. Архітектура і дизайн»»).  

2. Електронний варіант конкурсної роботи надсилається на електронну адресу: 

mpmt@ukr.net, або подається до Технічної групи. 

 

ХІІ. Вимоги до оформлення конкурсних проектів 

 

1.Вимоги до оформлення архітектурного проєкту будівлі 

1) Виконується учасниками обізнаними з основами проєктування, креслення, 

будівельних конструкцій та матеріалів. 

2) Завдання на виконання архітектурного проєкту учасники отримують у своїх 

кураторів. 

3) Завдання на виконання проєкту повинні враховувати  сучасні потреби 

суспільства та науково-технічного прогресу. 

4) Завдання готуються за призначенням: житлові будівлі котеджного типу. 

5) Проєктування будівлі не обмежується будь-яким архітектурним стилем. 

 

2. Пояснювальна записка 

mailto:mpmt@ukr.net
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1) Пояснювальна записка повинна містити опис основної ідеї проєктної пропозиції, 

техніко-економічних показників, містобудівних, архітектурних, конструктивних та 

планувальних рішень об’єкту; 

2) Пояснювальна записка виконується, компонується і виводиться на друк 

комп'ютерним способом за допомогою текстового редактора на одній стороні 

аркуша формату А4 (210x297 мм) шрифтом Times New Roman розміром 14 pt 

звичайного зображення через півтора інтервали; 

3) Обсяг пояснювальної записки – не більше 4-х аркушів формату А4 друкованого 

тексту Times New Roman (14 кегль); 

4) Текст пояснювальної записки необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: лівий – 30 мм, верхній і нижній - не менше 20мм, правий - не менше 10мм. 

Абзаци в тексті починають з відступу, що дорівнює 10 мм.  

5) Заголовки структурних частин пояснювальної записки друкують великими 

літерами симетричного тексту (посередині рядка) напівжирним шрифтом; 

6) Таблиці та ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках пояснювальної 

записки, включають до загальної нумерації сторінок; 

7) У пояснювальній записці нумерацію сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, 

ілюстрацій, таблиць та формул виконують арабськими цифрами без знака "№" 

шрифтом Times New Roman розміром 14 pt звичайного зображення.  

8) Усі сторінки робіт, крім титульного аркуша, нумеруються з номера сторінки 

посередині аркуша без крапки в кінці.  

9) У пояснювальній записці повинні бути посилання на всі листи графічного 

матеріалу, наприклад: "...див. аркуш 2 графічної частини". 

 

3. Графічна частина проєкту 

1. Обсяг графічної частини проєкту – не більше 2-х аркушів форматів А1; А2; 

2.Графічна частина проєкту виконується у форматі: А1 (594x841мм), А2 (420x594 

мм); 
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3.Листи графічної частини виконуються олівцем або у електронному варіанті з 

подальшим роздрукуванням. Назви таблиць повинні бути короткими і 

змістовними; 

4. Фасади, конструктивні вузли та генплан слід виконувати у кольорах; 

5. Кількість виконаних фасадів 2÷4; 

6.Кожний лист графічної частини повинен мати: номер, основний напис, масштаб, 

умовні позначки та експлікацію (у разі необхідності). Форма штампу (додаток 10); 

7. При виконанні графічної частини проекту застосовуються масштаби 1:5; 1:10; 

1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000; 

8. Пропонований зміст графічної частини конкурсного проєкту: 

1) схема генерального плану з елементами благоустрою;  

2) фасади, плани1-го та типового поверхів, повздовжній та поперечний розрізи 

будівлі;  

3) плани перекриття та покриття; 

4) план покрівлі; 

5) конструктивні вузли; 

6) інші ілюстрації за пропозицією авторів, необхідні для розкриття ідеї проєкту 

(не менше 2-х). 

Допустиме виконання сумісних планів. 

 

4. Вимоги до оформлення зовнішнього вигляду будівлі (екстер’єр) 

1. Учасники конкурсу розробляють 2÷4 фасади будинку за власною уявою та, за 

бажанням, можуть отримати кваліфіковану консультацію в організатора; 

2. Фасади будівлі, які виконуються олівцем або фарбою, зображуються ескізно 

(без масштабу). Якщо фасади викреслюються, то слід дотримуватись наступних 

рекомендованих вимог щодо обсягу роботи: 2÷4 аркуші формату А3 або 1÷2 аркуші 

форматів А1; А2 ( масштабом М1:50; М1:25; М1:20; 1:10); 

3. При зображенні різносторонніх виглядів будівлі допускається відобразити 

МАФ (малі архітектурні форми) та навколишнє озеленення. 
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5. Вимоги до оформлення дизайну приміщень (інтер’єр) 

1. Учасники конкурсу надають творчі роботи виконані у довільному масштабі 

(ескізно) або викреслені  у масштабі 1:25; 1:20; 1:10. 

2. Обсяг виконаних і представлених на конкурс робіт на аркушах формату А3 у 

кількості не більше 4 аркушів; 

3.Учасники, у роботах яких відображені декілька кімнат, вказують план будівлі 

(поверхів) з виділенням кімнат, інтер’єр яких відтворено; 

4. Учасники конкурсу самостійно визначають: 

1) стиль, дизайн кімнати(кімнат); 

2) меблеве заповнення кімнати, окремі елементи декору; 

3) гаму кольорів поверхонь стін, підлоги, стелі; 

4) допустиме виконання творчої роботи у вигляді макету. 

 

6. Вимоги до оформлення ландшафтного дизайну 

1. Ландшафтний дизайн розробляється учасниками на уявну або реально 

існуючу ділянку під забудову будинку котеджного типу; 

2. Реально існуючі ділянки визначають: 

1) територію Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж» та прилеглі до нього території; 

2) земельні ділянки виділенні під забудови  за погодженням з органами місцевого 

самоврядування; 

3)копії цих ділянок можна отримати у Організатора; 

4)організатором конкурсу приймаються роботи, розроблені виконавцями 

ландшафтного дизайну, у обсязі 1÷4 аркуша формату А3 або1÷2 аркуша формату 

А2 у довільному масштабі; 

5) на представленій ділянці учасник має відобразити: проєктну та існуючі будівлі, 

тротуари, доріжки, малі архітектурні форми (альтанка, пергола, альпійська гірка 

тощо), озеленення; 

6) відображення ландшафту має бути у плані, може бути доповнено 

аксонометричним (3D) та іншими зображеннями. 
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7. Повний перелік завдань та вимог до конкурсного проектування в номінаціях, 

додається (додатки №2, №3, №4, №5).  

8. Форма штампу в номінаціях: зовнішній вигляд будівлі (екстер’єр), дизайн 

приміщень (інтер’єр), ландшафтний дизайн (додаток 11). 

 

ХІІ. Конкурсна документація 

1. Конкурсна документація складається з наступних документів: 

1) Положення про організацію та проведення архітектурного конкурсу творчих 

робіт здобувачів освіти (даний документ); 

2) Програми та умов конкурсу; 

3) Складу журі конкурсу, затвердженого Організатором конкурсу; 

4) Завдань та вимог до конкурсного проєктування (додатки №2, №3, №4, №5); 

2. Форми для реєстрації (додаток 1); 

3. Вихідні дані Положення про Міжнародний архітектурний конкурс творчих 

робіт здобувачів освіти та додатки до нього готуються організатором конкурсу та 

надаються зареєстрованим учасникам на вимогу. 

 

ХІІІ. Оголошення конкурсу 

1. Днем оголошення конкурсу вважається день оприлюднення у засобах масової 

інформації оголошення про проведення конкурсу.  

 

ХІV. Реєстрація учасників Конкурсу 

1. Для участі у Конкурсі автор/авторський колектив повинен заповнити форму для 

реєстрації; 

2. Проєкти, подані без попередньої реєстрації не зможуть взяти участь у конкурсі 

та будуть представлені з позначкою «поза конкурсом»; 

3. Вихідні дані для проєктування визначені в умовах конкурсу. 

ХV. Журі конкурсу 

1. Журі конкурсу утворюється з метою визначення кращих з поданих на конкурс 

проєктів, відзначення авторів; 

2. Склад журі конкурсу затверджується рішенням Організатора; 
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3. Журі конкурсу складається з експертів, представників закладів освіти, 

архітекторів, дизайнерів та інших фахівців даного напряму; 

4. Голова журі обирається на першому засіданні журі через голосування простою 

більшістю голосів; 

5. Відповідальний секретар конкурсу є водночас відповідальним секретарем журі 

конкурсу і бере участь у його засіданнях без права голосу; 

6. Члени журі не мають права бути кураторами учасників конкурсу, не 

консультують учасників; 

7. Кількість членів журі має бути непарною і, як правило, становити не більше 7 

осіб; 

8. Засідання журі конкурсу вважається правомірним, якщо в ньому взяло участь не 

менше двох третин його складу; 

9. Кожен член журі конкурсу оцінює конкурсні проєкти у відповідній номінації на 

основі розроблених критеріїв; 

10. Журі конкурсу, робить диференційований висновок, визначає рейтинг учасника 

за сумою набраних балів та підписує підсумковий протокол; 

11. Кожен учасник ознайомлюється з результатами висновків журі; 

12. Протокол голосування журі конкурсу підписують усі члени журі конкурсу, які 

брали участь у голосуванні; 

13. У разі рівного розподілу набраних балів учасників, набраних за проєкт, голова 

журі конкурсу має право вирішального голосу; 

14. Журі конкурсу не розглядає проєктні пропозиції: 

1) відправлені або подані після закінчення встановленого терміну; 

2) такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу. 

15. Рішення журі переглядатись і оскаржуватись не можуть. 

 

ХVІ.Критерії оцінювання конкурсних проектів 

 

1. Загальні критерії оцінювання 

При оцінюванні конкурсних проєктів учасників мають враховуватись: 
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1) Обсяг та якість представленої роботи. 

2) Відповідність архітектурним, дизайнерським, креслярським, будівельним 

нормам та правилам. 

3) Естетичний вигляд роботи в цілому та її окремих елементів. 

4) Практичність та наближеність до реальних умов. 

5) Оригінальність, перспективність та новизна ідеї. 

6) Креативність. 

7) Відповідність меті і завданню. 

8) Доповідь учасника: 

тривалість до 5-ти хвилин; 

чіткість висловлювань, змістовність, конкретика(відповідно до задуму); 

логічність, обґрунтованість, цілісність, послідовність; 

професійність, володіння матеріалом проєкту, самостійність оцінювальних 

суджень. 

 

ХVІІ. Критерії оцінювання конкурсних робіт за номінаціями 

 

1. Архітектурний проект будівлі 

1)  Функціональність (функціональна доцільність) – відповідність проєкту за 

призначенням (зручність проживання та відпочинку). 

2)  Технічна доцільність – надійний захист від зовнішніх впливів, висока 

міцність, стійкість, довговічність, експлуатаційні якості. 

3)  Архітектурно-художня виразність – будинок повинен бути  привабливим 

своїм зовнішнім та внутрішнім виглядом. 

4) Відповідність конструктивних рішень архітектурним формам. 

 

2.Зовнішній вигляд будівлі (екстер’єр) 

1) Функціональність; 

2) Архітектурно-художня виразність – привабливість будівлі за зовнішнім 

виглядом; 

3) Креативність – присутність нестандартних рішень. 
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3.Дизайн приміщень (інтер’єр) 

1) Функціональність – відповідність приміщень за призначенням (зручність 

проживання, відпочинку); 

2) Естетичність – враховує привабливість декору кімнат та окремих елементів 

(обробка стін, освітлення, розміщення меблів тощо); 

3) Якість роботи – оцінка якості виконання роботи, акуратності, продуманості 

компонування, форми та кольорів; 

4) Креативність – використання творчих, інноваційних рішень, новизна підходу 

щодо оформлення кімнат. 

 

4. Ландшафтний дизайн 

1) Функціональність – відповідність ландшафтного проєкту призначенню 

(зручності використання ділянки, раціональності розташування малих 

архітектурних форм, тощо). 

2)  Естетичність – врахування привабливості оформлення ділянки, як в цілому так 

і окремих її частин, елементів. 

3) Якість роботи – оцінка техніки виконання проєкту, акуратності, точності, 

продуманості рішень, врахування гами кольорів. 

4) Креативність – використання у проєкті інноваційних рішень, новизна підходу. 

5)  Ефективність використання території. 

Повний перелік критеріїв оцінювання конкурсних робіт за номінаціями, за 

якими відбувається голосування шляхом виставлення відповідних балів по 5-ти 

бальній шкалі, додається (додатки №6, №7, №8, №9). 

 

ХVІІІ. Реєстраційний внесок 

 

1. Участь у конкурсі є безкоштовною.  

2. Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не сплачується. 
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ХІХ. Порядок визначення переможця конкурсу 

Процедура визначення переможця конкурсу: 

1. Технічна група визначає відповідність представлених робіт програмі та умовам 

конкурсу. Конкурсні роботи, які не відповідають програмі та умовам конкурсу, 

направляються для ознайомлення членам журі з обґрунтуванням невідповідності.  

2. Журі шляхом голосування приймає рішення щодо допуску конкурсних робіт до 

розгляду. 

3. Конкурсні роботи, які відповідають програмі та умовам конкурсу та допущені до 

розгляду, оцінюється журі конкурсу. Члени журі ухвалюють рішення шляхом 

відкритого голосування. 

4. Члени журі зобов'язані оцінювати кожну конкурсну роботу у вигляді 

заповненого бланку оцінювання, який підписується кожним членом журі.  

5. Секретар журі на підставі заповнених бланків оцінювання членів журі складає 

підсумковий протокол, який обов’язково підписується кожним членом журі. 

6. Рішення журі конкурсу приймається простою більшістю голосів та оформляється 

протоколом голосування. Протокол голосування підписують усі члени журі 

конкурсу. 

7. У разі рівного розподілу голосів, поданих за проєкт, голова журі конкурсу має 

переважне право вирішального голосу. 

8. Журі конкурсу не розглядає проєктні пропозиції: 

1) відправлені або подані після закінчення встановленого терміну; 

2) такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу. 

Автор/автори проєктів, які наберуть найбільшу кількість голосів, вважаються 

переможцями конкурсу. 

9. Підсумки конкурсу оформляються протоколом засідання журі конкурсу, який 

містить оцінку конкурсних проєктів, обґрунтування прийнятого рішення або 

причин відхилення конкурсних проєктів від розгляду, інші міркування. Протокол 

підписує голова, відповідальний секретар конкурсу та всі члени журі. 

 


