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НАКАЗ
22.08.2014 р. № 53

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 
з флористики та фітодизайну 
«Казкова країна» 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013
№  1842  “Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з
дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2014  рік”  та  від  21.03.2014  №248  «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  з  флористики  та
фітодизайну, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 р.
за №393/25170, з 20 по 22 серпня ц.р. Національним еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  був  проведений  фінальний  етап  Всеукраїнського
конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  позашкільних  і  загальноосвітніх
навчальних закладів «Казкова країна».  Конкурс проводився в двох номінація:
«квіткові килими» та «флористична архітектура».

До  участі  у  фінальному  етапі  були  запрошені  переможці  відбіркового
етапу  від  16.07.2014  №50  “Про  підсумки  заочного  етапу  Всеукраїнаського
конкурсу з флористики та фітодизайну”.

Участь  у  фінальному  етапі  Конкурсу  брали  команди  з  12  областей
України:  Івано-Франківської,  Дніпропетровської,  Волинської,  Херсонської,
Сумської,  Закарпатської,  Київської,  Полтавської,  Харківської,  Чернігівської,
Рівненської та Кіровоградської. 
 Програмою заходу було передбачено: 

 конкурс на виготовлення квіткових килимів та флористичних скульптур;
 творчий захист представлених робіт.

За результатами конкурсного змагання між командами:

НАКАЗУЮ 
І.І. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі   з
флористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  “Флористична
скульптура”:
1.  Команду  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  с.  Воютин  Луцького  району
Волинської  області  з  композицією:  «Подаруй  нам,  Пташко-Чарівнице,  для
країни щастя і добра».
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І.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  за  зайняте  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі   з
флористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  “Флористична
скульптура”:
1.  Команду  гуртка  “Юні  квітникарі-аранжувальники”  Виноградівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської
області  з  композицією:  «Їжачок-художник  гострі  голки  має,  за  допомогою
пензля всю природу представляє»;
2.  Команду вихованців  зразкової  творчої  майстерні  «Адоніс»  Дитячого есте-
тико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області з компо-
зицією: «Казкові мандри».

І.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  “Флористична
скульптура”:
1. Команду гуртка  “Флористика та фітодизайн інтре'єру” КЗ “Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  з
композицією: «Чебурашка».

ІІ.І.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді  за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квіткові
килими: Україна — єдина країна»:
І.  Команду учнів Жданівської  середньої загальноосвітньої  школи,  вихованців
гуртка  “Паросток”  Солонянського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Дніпропетровської області з композицією: «Україна -  це я,Україна -
це ми».
ІІ.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квіткові
килими: Україна — єдина країна»:
1. Команду студії флористики та фітодизайну “Гармонія” Ямпільської районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області  з  композицією:  «Цей  край,  де  я
народилась і живу».
ІІ.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квіткові
килими: Україна — єдина країна»:
1.  Команду  гуртка  “Юні  садівники” КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»  з  композицією:  «Благословенна  будь,  моя  незаймана  дівице:  «Благословенна  будь,  моя  незаймана  дівице
Десно!»;Десно!»;
2.  Команду  КЗ  „Станція  юних  натуралістів„  Рівненської  обласної  ради  зКоманду  КЗ  „Станція  юних  натуралістів„  Рівненської  обласної  ради  з
композицією: «Весела Країна — Юннатія».композицією: «Весела Країна — Юннатія».

ІІІ.І.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичногоІІІ.І.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі  зцентру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі  з



флористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квітковіфлористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квіткові
килими: казкова Україна»:килими: казкова Україна»:
1.  Команду  гуртка  “Флористика”  Івано  –  Франківської  міської  дитячої
екологічної станції з композицією: «Казкова країна — Україна».

ІІІ.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичногоІІІ.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  зцентру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квітковіфлористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квіткові
килими: казкова Україна»:килими: казкова Україна»:
1. Команду творчого об'єднання “Флора” КЗ "Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-
ІІІ ступенів Херсонської обласної ради" з композицією: «Гостини у казковоій
країні Фей».

ІІІ.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичногоІІІ.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  зцентру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квітковіфлористики  та  фітодизайну  “Казкова  країна”  у  номінації  «Квіткові
килими: казкова Україна»:килими: казкова Україна»:
1. Команду гуртка  “Юні квітникарі-аранжувальники” Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру учнівської молоді з композицією: «Подорож у
казку»;
2.  Команду  гуртка  “Юні  квітникарі-аранжувальники”  КЗ  «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  еколого-натуралістичного
відділу з композицією: «Казковий вінок».

ІV.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоІV.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце  у Всеукраїнському конкурсіцентру учнівської молоді за зайняте І місце  у Всеукраїнському конкурсі
флористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  «Флористичнафлористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  «Флористична
скульптура»:скульптура»:
1. Никитюк Єлизавету, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. с. Воютин Луцького району Воли-
нської області з композицією: «Подаруй нам, Пташко-Чарівнице, для країни ща: «Подаруй нам, Пташко-Чарівнице, для країни ща--
стя і добра»;стя і добра»;
2.  Бучко Вікторію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. с.  Воютин Луцького району Воли-
нської області  з  композицією: «Подаруй нам,  Пташко-Чарівнице, для країни: «Подаруй нам,  Пташко-Чарівнице, для країни
щастя і добра».щастя і добра».

ІV.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоІV.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце  у Всеукраїнському конкурсіцентру учнівської молоді за зайняте ІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі
флористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  «Флористичнафлористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  «Флористична
скульптура»:скульптура»:
1.  1.  Чабрун  Габріеллу, вихованку  гуртка  “Юні  квітникарі  -  аранжувальники”
Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської моло-
ді Закарпатської області з композицією: «Їжачок-художник гострі голки має, за: «Їжачок-художник гострі голки має, за
допомогою пензля всю природу представляє»;допомогою пензля всю природу представляє»;
6.  6.  Дубровку Норберта,  вихованця гуртка  “Юні квітникарі  -  аранжувальники”
Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської моло-
ді Закарпатської області з композицією: «Їжачок-художник гострі голки має, за: «Їжачок-художник гострі голки має, за
допомогою пензля всю природу представляє»;допомогою пензля всю природу представляє»;



7.  7.   Грицищук Евеліну, вихованку гуртка  “Юні квітникарі - аранжувальники”
Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської моло-
ді Закарпатської області з композицією: «Їжачок-художник гострі голки має, за: «Їжачок-художник гострі голки має, за
допомогою пензля всю природу представляє».допомогою пензля всю природу представляє».
1. Деделу Анастасію, вихованку зразкової творчої майстерні “Адоніс” Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  “Камелія”  м.  Бровари  Київської  області  зз
композицією: «Казкові мандри»;композицією: «Казкові мандри»;
2. 2. Носенко Вікторію, вихованку зразкової творчої майстерні “Адоніс” Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  “Камелія”  м.  Бровари  Київської  області  з
композицією: «Казкові мандри»;: «Казкові мандри»;
3.  Ковтюх Юлію,  вихованку  зразкової  творчої  майстерні  “Адоніс”  Дитячого
естетико-натуралістичного центру “Камелія” м. Бровари Київської області
з композицією: «Казкові мандри»;з композицією: «Казкові мандри»;
4. 4. Торопиніну Юлію, вихованку зразкової творчої майстерні “Адоніс” Дитячого
естетико-натуралістичного центру “Камелія” м. Бровари Київської області
з композицією: «Казкові мандри»;з композицією: «Казкові мандри»;

ІV.  ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоІV.  ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі зцентру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі з
флористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  «Флористичнафлористики та  фітодизайну “Казкова країна” у  номінації  «Флористична
скульптура»:скульптура»:
1. Гордову Каріну, ученицю ЗОШ № 7 м. Кіровограда, вихованку гуртка «Фло-
ристика та фітодизайн інтер’єру» Кіровоградського ОЦЕНТУМ з композицією:
«Чебурашка»;«Чебурашка»;
2. 2.  Савич Марію, ученицю ЗОШ № 7 м. Кіровограда, вихованку гуртка «Флори-
стика та  фітодизайн інтер’єру»  Кіровоградського ОЦЕНТУМ з  композицією::
«Чебурашка».«Чебурашка».

V.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоV.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце  у Всеукраїнському конкурсіцентру учнівської молоді за зайняте І місце  у Всеукраїнському конкурсі
флористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові килифлористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові кили--
ми: Україна — єдина країна»:ми: Україна — єдина країна»:
1. Басараб Анастасію, ученицю Жданівської середньої загальноосвітньої школи,
 вихованку екологічного гуртка «Паросток» Солонянського районного центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Дніпропетровської  області  з  композицією:
«Україна -  це я, Україна -  це ми»;
2.  Третяк  Анну,  ученицю  Жданівської  середньої  загальноосвітньої  школи,
вихованку  екологічного  гуртка  «Паросток»  Солонянського  районного центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Дніпропетровської  області  з  композицією:
«Україна -  це я, Україна -  це ми»;
3. Шайду Вікторію, ученицю Жданівської середньої загальноосвітньої школи,
 вихованку екологічного гуртка «Паросток» Солонянського районного центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Дніпропетровської  області  з  композицією:
«Україна -  це я, Україна -  це ми»;
4. Недвигу Дмитра, учня Жданівської середньої загальноосвітньої школи,



 вихованця екологічного гуртка «Паросток» Солонянського районного центру
дитячої та юнацької творчості Дніпропетровської області за зайняте І місце з
композицією: «Україна -  це я, Україна -  це ми».

V.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоV.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце  у Всеукраїнському конкурсіцентру учнівської молоді за зайняте ІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі
флористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові килифлористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові кили--
ми: Україна — єдина країна»:ми: Україна — єдина країна»:
1.Неселевську Інну, вихованку Студії флористики і фітодизайну «Гармонія» 
Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області  з
композицією: «Цей край, де я народилась і живу»;
2. Тимошенко Юлію, вихованку Студії  флористики і фітодизайну «Гармонія»
Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області  з
композицією: «Цей край, де я народилась і живу»;
3.  Косенко  Ілону, вихованку  Студії  флористики  і  фітодизайну  «Гармонія»
Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області  з
композицією: «Цей край, де я народилась і живу».

V.  ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоV.  ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсіцентру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі
флористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові килифлористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові кили--
ми: Україна — єдина країна»:ми: Україна — єдина країна»:
1. Ходіму Аліну, ученицю загальноосвітньої школи № 8, вихованку гуртка «Юні
садівники»   КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  з
композицією: «Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно!»;
2.  Виноградну  Катерину, ученицю  загальноосвітньої  школи  №  8,  вихованку
гуртка «Юні садівники»  КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з
композицією: «Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно!»;
3.  Пилипенко  Катерину,  ученицю  загальноосвітньої  школи  №  8,  вихованку
гуртка «Юні садівники»  КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
з композицією: «Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно!»;
4.  Гордійчук  Людмилу, ученицю  Рівненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №6,   вихованку
гуртка  «Юні  квітникарі»  Комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів„  Рівненської  обласної  ради  з  композицією:  «Весела  Країна  —
Юннатія»;
5. Ярошевич Діану, ученицю Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №6, вихованку гуртка
«Юні  квітникарі»  Комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів„  Рівненської  обласної  ради  з  композицією:  «Весела  Країна  —
Юннатія»;
6. Джигалюк Аліну, ученицю Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вихованку гуртка 
«Захоплююче  лозоплетіння»  Комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів„  Рівненської  обласної  ради  з  композицією:  «Весела  Країна  —
Юннатія»;
7. Музичук Софію, ученицю 8 класу Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №23, вихованку
гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння»  Комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів„  Рівненської  обласної  ради  з  композицією:  «Весела  Країна  —
Юннатія».



VІ.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоVІ.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце  у Всеукраїнському конкурсі зцентру учнівської молоді за зайняте І місце  у Всеукраїнському конкурсі з
флористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові килифлористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові кили--
ми: казкова Україна»:ми: казкова Україна»:
1. Міщук Діану, вихованку гуртка «Флористка» Івано – Франківської міської ди-
тячої  екологічної  станції  Івано-Франківської  області  з  композицією: «Казковаз композицією: «Казкова
країна — Україна»;країна — Україна»;
2.  Витвицьку  Соломію,  вихованку  гуртка  «Флористка»  Івано  –  Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області  з композицією:з композицією:
«Казкова країна — Україна».«Казкова країна — Україна».

VІ.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоVІ.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі зцентру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі з
флористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові килифлористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові кили--
ми: казкова Україна»:ми: казкова Україна»:
1. Пархоменко Ольгу, вихованку творчого об’єднання  “Флора” КЗ "Цюрупи-
нська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради" з композицією:з композицією:
««Гостини у казковій країні ФейГостини у казковій країні Фей»;»;
2.  2.  Нагуманову Дар’ю, вихованку творчого об’єднання  “Флора” КЗ "Цюрупи-
нська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради" з композицією:з композицією:
««Гостини у казковій країні ФейГостини у казковій країні Фей»;»;
3. Альохіну Ганну, вихованку творчого об’єднання  “Флора” КЗ "Цюрупинська
спеціальна  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Херсонської  обласної  ради"  з  композицією:з  композицією:
««Гостини у казковій країні ФейГостини у казковій країні Фей»;»;

VІ.  ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичногоVІ.  ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі зцентру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце  у Всеукраїнському конкурсі з
флористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові килифлористики та фітодизайну “Казкова країна” у номінації «Квіткові кили--
ми: казкова Україна»:ми: казкова Україна»:
1.  Луценко Валерію,  вихованку гуртка   «Юні  квітникарі  -  аранжувальники»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного  центру учнівської молоді
з композицією: «Подорож у казку»;з композицією: «Подорож у казку»;
2. Старцеву Владиславу, вихованку гуртка  «Юні квітникарі - аранжувальники»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного  центру учнівської молоді
з композицією: «Подорож у казку»;з композицією: «Подорож у казку»;
3.  Грищенко Карину, вихованку гуртка   «Юні  квітникарі  -  аранжувальники»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного  центру учнівської молоді
з композицією: «Подорож у казку»;з композицією: «Подорож у казку»;
4. Гуржій Жанну, вихованку гуртка  «Юні квітникарі - аранжувальники» Полта-
вського  обласного  еколого-натуралістичного   центру  учнівської  молоді  зз
композицією: «Подорож у казку»;композицією: «Подорож у казку»;
5. 5. Люботу Аліну, вихованку гуртка «Юні квітникарі - аранжувальники» 
еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу  «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  з  композицією:  «Казковийз  композицією:  «Казковий
вінок»;вінок»;
6. Оржицьку Катерину, вихованку гуртка «Юні квітникарі - аранжувальники» 



еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу  «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  з  композицією:  «Казковийз  композицією:  «Казковий
вінок»;вінок»;
7.  Огій  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі  -  аранжувальники»
Комунального  закладу   еколого-натуралістичного  відділу  «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  з  композицією:  «Казковийз  композицією:  «Казковий
вінок».вінок».

VІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учніVІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учні--
вської  молоді  за  підготовку  та  втілення  проектів,  що  брали  участь   увської  молоді  за  підготовку  та  втілення  проектів,  що  брали  участь   у
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну “Казкова країна”Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну “Казкова країна”
таким керівникам:таким керівникам:

1. Горбачук  Тетяні  Вікторівні,  вчителю біології   ЗОШ І-ІІІ  ст. с.  Воютин
Луцького району Волинської області за підготовку та втілення  проекту:
«Подаруй нам,  Пташко-Чарівнице, для країни щастя і добра»;

2. Шатовій Ользі Іванівні, вчителю хімії та біології Жданівської середньої
загальноосвітньої школи, керівнику екологічного гуртка «Паросток» Со-
лонянського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Дні-
пропетровської області за підготовку та втілення  проекту: «Україна -  це
я, Україна -  це ми»;

3. Федак  Мирославі  Сергіївні,  керівник  гуртка  “Юні  квітникарі-
аранжувальники” Виноградівського районного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області за підготовку та втілення
проекту: «Їжачок-художник гострі голки має,  за допомогою пензля всю
природу представляє»;

4. Марущак  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Івано  –  Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції  за  підготовку та  втілення   проекту:
«Казкова країна — Україна»;

5. Закутаєвій Ніні Олександрівні, методисту КЗ “Кіровоградський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” за підготовку
та втілення  проекту: «Чебурашка»;

6. Прокопені  Юлії  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного   центру  учнівської  молоді  за  підготовку  та
втілення проекту: «Подорож у казку»;

7. Катюсі Валентині Василівні, завідувачу відділу екології та квітництва  КЗ
„Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради за підготовку та
втілення  проекту: «Весела Країна — Юннатія»;

8. Лисенко Наталії Анатоліївні, керівнику Студії флористики і фітодизайну
«Гармонія»  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської
області за підготовку та втілення  проекту: «Цей край, де я народилась і
живу»;

9. Клепач Людмилі Володимирівні,  керівнику гуртків Студії  флористики і
фітодизайну «Гармонія» Ямпільської районної станції юних натуралістів
Сумської  області  за  підготовку  та  втілення   проекту:  «Цей  край,  де  я
народилась і живу»;

10.Шапошнік  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртків   еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» за підготовку та втілення  проекту: «Казковий вінок»;



11.Хабловській Вікторії Вікторівні, учителю сільськогосподарської праці, 
керівнику гуртка «Юні квітникарі» та учнівського творчого об’єднання
«Флора» КЗ "Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ  ступенів Херсонської
обласної ради" за підготовку та втілення  проекту: «Гостини у казковій
країні Фей»;

12.Корень Тетяні Іванівні, методисту КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»  за  підготовку та  втілення   проекту:  «Благословенна будь,
моя незаймана дівице Десно!»;

13.Філін Олені Юріївні, керівник гуртків  КЗ «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів» за підготовку та втілення  проекту: «Благословенна
будь, моя незаймана дівице Десно!»;

14.Герасимчук  Оксані  В'ячеславівні,  методисту  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру відділ квітництва Волинської області за
підготовку та втілення  проекту: «Подаруй нам, Пташко-Чарівнице, для
країни щастя і добра»;

15.Піцик  Марії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  відділу  квітництва
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру за підготовку та
втілення  проекту: «Подаруй нам,  Пташко-Чарівнице, для країни щастя і
добра»;

16.Кір'ян  Ірині  Дмитрівні,  учителю  української  мови  і  літератури КЗ
"Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради"
за підготовку та втілення  проекту: «Гостини у казковій країні Фей»;

17.Якуші  Наталії  Михайлівні,  керівнику  Зразкової  творчої  майстерні
“Адоніс”  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  “Камелія”  м.
Бровари Київської  області  за підготовку та втілення  проекту: «Казкові
мандри»;

18.Зінченко Світлані  Григорівні,  керівнику  гуртка  “Флористика”  зразкової
творчої майстерні “Адоніс” Дитячого естетико-натуралістичного центру
“Камелія” м. Бровари Київської області за підготовку та втілення проекту:
«Казкові мандри».

Директор НЕНЦ В.В.Вербицький


