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 НАКАЗ 

„ 16  ” липня   2014 р.                                                                                                               № 50 
 

Про підсумки заочного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

 з флористики та фітодизайну  

 

 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. Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді проводить фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з 

флористики та фітодизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів «Казкова країна». Конкурс буде проводитися в двох номінація: 

«квіткові килими» та «флористична архітектура». 

 З 20 червня по 10 липня проводився відбірковий (заочний) етап 

Конкурсу з флористики та фітодизайну, під час якого учасники надсилали 

заявки. На підставі поданих матеріалів організаційний комітет провів відбір 

учасників фінального (очного) етапу. 

Для участі у фінальному етапі Конкурсу, який буде проведено в очній 

формі з 20 до 22 серпня в м. Києві, запрошуються команди - переможці 

відбіркового етапу.  
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НАКАЗУЮ: 

 

Відповідно до рішення Оргкомітету, запрошуються до участі у фінальному 

етапі Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну що 

відбудеться 20-22 серпня 2014 року в м. Київ, наступні  команди-

переможці: 
 

1. Стельмах Ірина Валеріївна, Приймак Анастасія Олегівна, Сасюк 

Вікторія Валеріївна, Бучко Вікторія Вікторівна, учні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Воютин, 

керівник:Горбачук Тетяна Вікторівна, вчитель біології  ЗОШ І-ІІІ ст. с. Воютин 

Луцького р-ну Волинської області;  

2. Басараб Анастасія, Третяк Анна, Шайда Вікторія, Шайда Дмитро, учні 

Жданівської СШ, вихованці екологічного гуртка «Паросток», керівник: 

Шатова Ольга Іванівна, керівник екологічного гуртка «Паросток», вчитель 

хімії та біології Жданівської СШ, Солонянського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, Дніпропетровської області з конкурсним проектом 

«Україна -  це я,Україна -  це ми»; 

3. Чабрун Габріелла, Дубровка Норберт, Грицищук Евеліна, учні 

Виноградівської ЗОШ №1 та № 2, вихованці гуртка “Юні квітникарі - 

аранжувальники”, керівник: Федак Мирослава Сергіївна,  Виноградівського 

районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської 

області з конкурсним проектом « Їжачок-художник гострі голки має за 

допомогою пензля всю природу представляє»; 

4. Міщук Д.С., Витвицька С, вихованці гуртка «Флористка», керівник: 

Марущак Оксана Анатоліївна, керівник гуртків Івано – Франківської міської 

дитячої екологічної станції з конкурсним проектом «Казкова країна - Україна»; 

5. Тінькова Валерія, учениця 10 класу ЗОШ № 23, Гордова Каріна, 

учениця ЗОШ № 7 м. Кіровограда, вихованці гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер’єру», керівник: Закутаєва Ніна Олександрівна, методист 

Кіровоградського ОЦЕНТУМ з конкурсним проектом «Чебурашка»;  

6. Погукай Дмитро, Олійник Поліна, Чуприна Ганна, учні КЗ «Луганська 

ЗОШ №14,  №45 та №41», керівник: Кириллова Наталія Гуріївна, керівник 

гуртків, методист Луганського ОЦЕНТУМ Луганської області  з конкурсним 

проектом «Весілля равликів»; 

7. Луценко Валерія, Грищенко Катерина, Рудяга Катерина, Виганна 

Анастасія, вихованці гуртка  «Юні квітникарі - аранжувальники», керівник: 

Прокопеня Юлія Сергіївна,  керівник гуртків Полтавського обласного еколого-

натуралістичного  центру учнівської молоді з конкурсним проектом «Подорож 

у казку»; 

8. Гордійчук Людмила, Ярошевич Діана, учениці Рівненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6,  Джигалюк Аліна, Якімцева Аліна, 

учениці Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1, вихованці гуртка 

«Юні квітникарі»,  керівник:  Катюха Валентина Василівна, завідувач відділу 

екології та квітництва, Комунального закладу „Станція юних натуралістів„ 

Рівненської обласної ради з конкурсним проектом «Весела Країна Юннатія»; 



9. Заяць Аліна, Жихарєва Анастасія, Тимошенко Юлія, вихованці Студії 

флористики і фітодизайну «Гармонія», керівник: Лисенко Наталія Анатоліївна, 

Ямпільської районної станції юних натуралістів, Сумської області з 

конкурсним проектом «Цей край, де я народилась і живу»»; 

10. Любота Аліна, Дмитренко Анна, Огій Марія, Ганшина Катерина, 

вихованці гуртка «Юні квітникарі - аранжувальники» Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» еколого-

натуралістичного відділу, керівник: Шапошнік Світлана Миколаївна, керівник 

гуртків з конкурсним проектом «Казковий вінок»; 

11. Пархоменко Ольга, Нагуманова Дар’я, Альохіна Ганна, вихованці 

творчого об’єднання  “Флора”,  керівник команди: Хабловська Вікторія 

Вікторівна, учитель сільськогосподарської праці, керівник гуртка «Юні 

квітникарі» та учнівського творчого об’єднання «Флора», КЗ "Цюрупинська 

спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради"  з конкурсним 

проектом «У гостях у казковій країні Фей»; 

12. Ходіма Аліна, Лавриненко Валерія, Пилипенко Катерина, учні ЗОШ 

№ 8, вихованці гуртка «Юні садівники», керівник: Корень Тетяна Іванівна,  КЗ 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», з конкурсним проектом 

«Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно!»; 
13. Стегачова Анастасія , Кордубан Катерина, Самборська Олександра, 

учні Сторожинецького ліцею, вихованці гуртка «Флористика», керівник 

команди: Броска Лариса Мірчівна, керівник гуртка «Флористика», 

Сторожинецького районного центру еколого- натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чернівецької області з конкурсним проектом: «Оселя миру 

та краси»; 

14. Команда вихованців гуртка «Квітникарі-аранжувальники», керівник: 

Задобрівська Людмила Олександрівна, зав. відділом екологічного виховання, 

КЗ ЧОЦЕНТУМ Чернівецької області  з проектом «Фрагмент квіткового 

килима - «Дитячі мрії»; 

 

Заїзд та реєстрація учасників фінального

 

(очного)

 

етапу конкурсу –

 

20 
серпня з 9.00 год. до 13.00 год

.

, за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 
Національний еколого - натуралістичний центр учнівської молоді.

 

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним 

таксі № 558 або № 181 до зупинки «Мостицька». 
Від'їзд – 22 серпня після 15.00 год. 
Керівників команд просимо завчасно придбати квитки на зворотний 

шлях. 
Збереження здоров'я та життя учасників конкурсу забезпечують 

керівники. 
Проживання та харчування учнів - учасників конкурсу здійснюється за 

рахунок НЕНЦ. 
Витрати на дорогу учасників конкурсу, проживання та харчування 
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керівників делегацій здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Відповідальність за збереження життя та здоров'я учасників конкурсу 

забезпечують керівники команд. 

 

 

Директор НЕНЦ                                                                      В.В.Вербицький 




