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Положення 
про проведення Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну 

«Квіткові килими» 
 

I. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського 
конкурсу з флористики та фітодизайну «Квіткові килими» (далі – Конкурс). 
 

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою формування в учнів 
дбайливого ставлення до природи, як невичерпного джерела краси і творчого 
натхнення. 
 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:  
формування високого рівня еколого-естетичної культури учнів, 

вихованців, слухачів; 
створення художнього образу інтер’єрів навчальних закладів за 

допомогою флористичного мистецтва; 
формування практичних умінь та навичок учнів по створенню 

флористичних робіт; 
розвиток допрофесійних якостей флориста, дизайнера, фітодизайнера; 
популяризація досягнень вітчизняного та зарубіжного флористичного 

мистецтва;  
обмін кращим досвідом роботи учнів з флористики та фітодизайну. 
 

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 
учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 
 

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу 
здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
МОН України (далі - НЕНЦ). 
 

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на 
офіційному веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації. 

 
ІІ. Учасники Конкурсу 

 
2.1. У Конкурсі беруть участь індивідуальні учасники або команди 

вихованців творчих учнівських об’єднань загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів з напряму флористика та фітодизайн (далі - учасники). 



2.2. До складу команди входять 3 особи: 1 керівник та 2 учні 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 17 років 
включно з практичним досвідом роботи у галузі флористики та фітодизайну 

 
2.3. Заміна учасників Конкурсу можлива за рішенням голови 

організаційного комітету Конкурсу після подання керівником команди нової 
заявки та пояснення причин такої заміни. 

 
2.4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього 

Положення, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки. 
 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу. 
 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється 
організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується 
наказом НЕНЦ. 

 
3.2. До складу організаційного комітету входять голова, секретар та 

його члени, які є працівниками Міністерства освіти і науки України, НЕНЦ, 
громадських організацій, науково – педагогічними працівниками інших 
навчальних закладів (за згодою). 

 
3.3. Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного 

комітету розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує 
роботою з організації та проведення Конкурсу. 

 
3.4. Члени організаційного комітету: здійснюють організаційну роботу 

щодо проведення Конкурсу; забезпечують порядок проведення Конкурсу. 
 
3.5. Секретар організаційного комітету оформляє документацію щодо 

проведення Конкурсу та підбиття його підсумків; сприяє висвітленню 
результатів Конкурсу в засобах масової інформації; відповідає за зберігання 
документів та матеріалів. 

 
ІV. Журі Конкурсу 

4.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності 
оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу. 

 
4.2. Журі формується з числа педагогічних і науково – педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів, установ та організацій (за 
згодою). 

4.3.Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб. 
 
4.4. Склад журі Конкурсу затверджується наказом НЕНЦ, до складу 

якого не можуть входити особи, що є близькими особами учасників 



Конкурсу. 
 
4.5. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує та проводить його 

засідання, підписує протоколи. 
 
4.6. Члени журі: 
оцінюють конкурсні роботи, заповнюють протоколи; визначають 

переможців та призерів Конкурсу. 
 
4.7. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, 

оформлення документів і матеріалів Конкурсу. 
 

V. Порядок і строки проведення Конкурсу 
 

5. 1. Конкурс проводиться щорічно. 
 
5.2. Строки, умови проведення, тема Конкурсу визначається наказом 

МОН України та повідомляється органу виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в 
областях, містах Києві та Севастополі (далі - орган управління освітою) не 
пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу. 

 
5.3. Для участі в Конкурсі керівники позашкільних навчальних закладів 

надсилають заявку за формою згідно з додатком до цього Положення. 
 
5.4. Список учасників Конкурсу, після попереднього розгляду заявок, 

оприлюднюється на офіційному веб – сайті НЕНЦ. 
 
5.5. Для участі в Конкурсі до організаційного комітету подаються такі 

документи: 
копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі 

учасників в Конкурсі; 
медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з 

інфекційними хворими; 
учнівський квиток; 
проект «Квіткового килима».  
 
5.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних». 

 
5.7. До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано 

в супроводі педагогічного працівника, який відповідає за життя і здоров’я 
учнів, своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі, 



передбачених пунктом 5.6. цього розділу, а також прибуття учасників на 
Конкурс та їх повернення. 

 
VІ. Програма Конкурсу 

6.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюється за програмою. 
Програма Конкурсу включає:  

- створення квіткових килимів, згідно ескізу; 
- творчий захист конкурсної роботи; 
- навчальні майстер - класи та тренінги.  

 Учасники конкурсу можуть мати при собі домашні заготовки, які не 
перевищують 50% готової роботи. Рослинний матеріал у роботі повинен 
бути не менше -70%, аксесуари – 30%. Учасники конкурсу повинен мати 
при собі інструмент для роботи. 

 6.2. Творчий захист проектів з квітникарства, ландшафтного дизайну та 
фітодизайну команд оцінюється за такими критеріями:  

ідея та техніка виконання – до 10 балів; 
технологічність – до 10 балів; 
рівень виконання агротехнічних прийомів – до 5 балів;  
творчі знахідки та оригінальність художнього оформлення – до 10 

балів; 
композиційна довершеність – до 10 балів; 
презентабельність – до 5 балів. 
Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учасники за 

творчий захист  – 50 балів. 
 
6.3. Навчальні тренінги, майстер - класи, флористичні покази та 

зустрічі з провідними фахівцями та майстрами організовує та проводить 
НЕНЦ. 

 
VІІ. Визначення та нагородження переможців та призерів Конкурсу  
 
7.1. Переможці  та призери Конкурсу визначаються журі за загальною 

кількістю набраних ними балів. 
 
7.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість 

балів. 
7.3.Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів 

зайняли друге та третє місця. 
 
7.4. Переможець та призери Конкурсу нагороджуються дипломами 

НЕНЦ відповідних ступенів . Решті учасників Конкурсу вручаються дипломи 
учасника. 

 
7.5. Досвід роботи кращих учасників Конкурсу висвітлюється у 



науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за 
підтримки НЕНЦ. 

 
7.6. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до Положення   
про проведення Всеукраїнського конкурсу 

 з флористики та фітодизайну 
 «Квітковий килим» 

 
ЗАЯВКА 
на участь у  

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну 
«Квітковий килим»  

 

____________________________________________________________просить  
(найменування організації) 

дати дозвіл на участь учасника чи команди у складі:  
 

№ 
з/п 

 
 

Прізвище,  
ім’я учасника 

 

Дата 
народження 

(число, 
місяць, рік) 

Клас, школа 
 

Найменування 
творчого учнівського 

об’єднання 
 

1     
2     
3     
 
 

Керівник команди:_______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(контактний телефон, електронна адреса) 
  Найменування роботи:_____________________________________________ 
  Коротка характеристика ескізу та 
роботи:_____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
______________________        ________         _______________________ 
(посада керівника закладу)         (підпис)                     (П.І.Б.) 
 
 
М.П. 
 
 


