
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«12» травня 2016 р. № 34

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
з квітникарства та ландшафтного дизайну 
“Квітуча Україна” у 2016 році.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2015 №
1360 Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2016  рік  (за  основними  напрямками
позашкільної  освіти)  та  від  25.02.2013  № 197  «Про затвердження  Положення  про
Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.2013 за № 406/22938, з 11 до 13
травня  2016  р.  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
було проведено Всеукраїнський конкурс з  квітникарства та  ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна».

До участі у фінальному етапі були запрошені команди-переможці відбіркового
етапу Наказ Національного еколого – натуралістичного центру учнівської молоді від
15  квітня  2016  №31  “Про  підсумки  заочного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  з
квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»”.

Фінальний етап Конкурсу було проведено в очній формі з 11 до 13 травня в м.
Києві.  Участь в ньому взяли команди з Київської,  Рівненської,  Івано-Франківської,
Харківської,  Закарпатської,  Полтавської,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Херсонської,  Харківської,  Волинської,  Вінницької,  Чернівецької  та  Чернігівської
областей.

 Програмою заходу було передбачено:
1.  Проведення  командами-учасниками  конкурсу  «Квітуча  Україна»  виступів-

презентацій  представлених  на  конкурс  проектів  з  квітникарства  та  ландшафтного
дизайну;

2. Втілення презентованих проектів клумб та ландшафтних композицій.

За результатами конкурсного змагання

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  Всеукраїнському конкурсі з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” команди:

1. Мельника  Василя,  Шульгу  Олександру,  вихованців  гуртка  «Основи
ландшафтного  дизайну»,  Деделу  Анастасію,  Булаву  Анастасію,
вихованок  зразкового  творчого  об’єднання  “Флористична  майстерня
Адоніс”,  керівники:  Якуша  Наталія  Михайлівна,  керівник  творчого
об'єднання  «Флористична  майстерня  Адоніс»,  Вороніна  Ольга
Олександрівна,  керівник  гуртка  «Основи  ландшафтного  дизайну»,
Музиченко Катерина Володимирівна, завідуюча відділом огранізаційно-
масової роботи, керівник гуртків, Дитячого естетико – натуралістичного



центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області  з  проектом  «Лісова
казка»;

2. Габор  Мар'яну,  Пурій  Дану,  Тищук  Юлію,  вихованок  гуртка
«Екологічний дизайн»,  керівники: Дужук Сніжана Андріївна,  керівник
гуртка-методист,  Катюха  Валентина  Василівна,  завідуюча  відділом
екології  та  квітництва,  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради, з проектом «Міні-сад "Микс-stile"».

ІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” команди:

1. Барчук  Уляну,  студентку  першого  курсу  Педагогічного  коледжу
Прикарпатського  університету  ім.  В.  Стефаника,  вихованку  гуртка  «Юні
екологи»,  Міщук Діану, Витвицьку Соломію,  вихованок гуртка «Флористка»,
керівники:  Васильчишин Богдана Богданівна, керівник гуртків «Юні екологи»,
Марущак  Оксана  Анатоліївна,  керівник  гуртків  «Флористика»,  Івано–
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  з  проектом  «Відлуння
Карпат»;

2. Дмитренко Анну, Кузнецову Ксенію, вихованок гуртка ”Флористика”, Сурніну
Оксану,  Сіденко  Ольгу,  вихованок  гуртка  ”Юні  квітникарі”,  керівники:
Шапошник  Світлана  Миколаївна,  керівник  гуртка  “Флористика”,  Маліченко
Олена Олексіївна, керівник гуртка “Юні квітникарі” еколого-натуралістичного
відділу  КЗ  "Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості"  з
проектом "Майстерня художника". 

3. Приходько  Владислава  Олександровича,  Варданян  Владислава  Едуардовича,
Руденко  Анну  Романівну,  вихованців  гуртка  «Юні  аматори  зеленої
архітектури», керівник: Домшина Катерина Михайлівна, керівник гуртка, КПНЗ
«СЮН  Жовтневого  району»  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області  з
проектом «Тінистий сад на проблемній ділянці саду «Тіні забутих предків»;

ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” команди:

1. Коваленко  Надію,  Васильченко  Ярославу,  Городничу  Карину,  Песецьку
Катерину, вихованок  гуртка  «Флористика»,  керівники:  Драгун  Зоя  Петрівна,
директор,  Мовчан Ольга  Миколаївна,  методист, Великописарівської  районної
станції юних натуралістів Сумської області з проектом  «Чарівний кошик»;

2. Хохол  Ірину  Петрівну,  Шалупню  Дар'ю  Юріївну,  вихованок  клубу  «Квіти
України», керівники:  Велігорська Світлана Віталіївна, завідувач методичного
відділу, Гаєвська Христина Віталіївна, керівник гуртків «Юні квітникарі», КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з проектом «На рушнику хай
квітне доля нашої країни». 

3. Бондаренко  Яну,  Піддубну  Юлію,  Свєтлішину  Аліну,  Попову  Катерину,
вихованок  гуртка  «Юні  біологи»,  керівник:   Купченко  Ольга  Миколаївна,
учитель біології,  керівник гуртка «Юні  біологи»,  Полтавської  районної  філії
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі
Тахтаулівського  НВК  Полтавської  районної  ради  Полтавської  області  з
проектом «Віночок добрих побажань»;

4. Чубай Анну, Максимчук Яну, Куприянчик Іванну, Іщик Яну, вихованок Центру
творчості  дітей  та  юнацтва  Маневицького  району  Волинської  області,
керівники:  Шпак Людмила  Анатоліївна,  методист  Центру творчості  дітей  та



юнацтва Маневицького району, Рубіновська Ярослава Ігорівна, керівник гуртків
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру з проектом  «Ще не
вмерла Україна, і слава, і воля …»;

ІV. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
за  перемогу  в  номінації  «оригінальність  в  оформленні  проекту»  у
Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну
“Квітуча Україна” команди:

1. Демчук  Ольгу,  вихованку  гуртка  “Клуб  любителів  лікарських  рослин
«Любисток»,  Пронченко  Марину,  вихованку  гуртка  «Основи  біоетики»,
керівник:  Чупринко  Ірина  Миколаївна,  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів Вінницької області з проектом  «Лебедине озеро»;

2. Дутчака  Богдана,  Довгу  Валентину,  вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»,
керівник:  Дупешко Наталія  Миколаївна,  вчитель  біології,  Малокучурівського
НВК Заставнівського  району  Чернівецької  області  з  проектом «Клумба
безперервного цвітіння». 

3. Бухлицьку Діану, Гресь Вячеслава, Борисюк Петра, Терещук Дарію, вихованців
гуртка «Креативне рукоділля», керівник: Шадрина Аліна Михайлівна, вчитель
біології та хімії, Болотницької ЗОШ І – ІІ ст. Житомирської області з проектом
«Люблю я свою Україну»;

V. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
за  перемогу  в  номінації  «збереження  та  примноження  традицій
українського  народу»  у  Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та
ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” команди:

1. Муравйова  Валерія,  Муравйова  Василя,  Дідик  Ірину,  Черепаню  Аліну,
вихованців  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів»,  керівник:  Муравйова
Марія Петрівна,  керівник гуртків,  Мукачівського центру позашкільної освіти
Мукачівської  міської  ради  Закарпатської  області  з  проектом  «Український
рушник – символ добробуту та гостинності».

2. Журавель Дарину, Захарченко Діану, Толкача Олександра, учнів Херсонського
ліцею журналістики, економіки  і права, вихованців гуртка «Юні квітникарі»,
керівник:  Зуєва  Галина  Анатоліївна,  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради з проектом  «Аромагія
ландшафту»;

3. Форсюк Марину, Гарбарук Тетяну, Шевченко Вікторію, учениць Крупецького
НВК,  керівники:  Дмитришина  Наталія  Павлівна,  вчитель  біології,  Форсюк
Оксана Анатоліївна, бібліотекар, Славутського району Хмельницької області з
проектом «Квітучий розмай»;

VІ.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді за підготовку та втілення  проектів, що брали участь у
Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну
“Квітуча Україна” таким керівникам:

1. Чупринко Ірині Миколаївні, методисту Вінницької обласної станції юних
натуралістів  Вінницької  області  за  підготовку  та  втілення проекту:
«Лебедине озеро»;

2. Шпак  Людмилі  Анатоліївні,  методисту  Центру  творчості  дітей  та
юнацтва  Маневицького  району  Волинської  області  за  підготовку  та
втілення  проекту: «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля …»;



3. Рубіновській Ярославі Ігорівні, керівнику гуртків Волинського обласного
еколого-натуралістичного  центру  Волинської  області  за  підготовку  та
втілення  проекту:«Ще не вмерла Україна, і слава, і воля …»;

4. Домшиній  Катерині  Михайлівні,  керівнику  гуртка  КПНЗ  «СЮН
Жовтневого  району»   м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області  за
підготовку та  втілення  проекту: «Тінистий сад на проблемній ділянці
саду  «Тіні забутих предків»;

5. Шадриній  Аліні  Михайлівні,  вчителю  біології  та  хімії  Болотницької
ЗОШ І – ІІ ст. Житомирської області за підготовку та втілення  проекту:
«Люблю я свою Україну»;

6. Муравйовій  Марії  Петрівні,  керівнику  гуртків  Мукачівського  центру
позашкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області за
підготовку  та  втілення   проекту:  «Український  рушник  –  символ
добробуту та гостинності»;

7. Марущак Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  «Флористика»  Івано  –
Франківської міської дитячої екологічної станції за підготовку та втілення
проекту: «Відлуння Карпат»;

8. Васильчишин Богдані Богданівні, керівнику гуртків «Юні екологи»  Івано
–  Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції   за  підготовку  та
втілення  проекту: «Відлуння Карпат»;

9. Якуші Наталії Михайлівні, керівнику творчого об'єднання «Флористична
майстерня  Адоніс»  Дитячого  естетико  –  натуралістичного  центру
«Камелія»  м.  Бровари  Київської  області  за  підготовку  та  втілення
проекту: «Лісова казка»;

10. Вороніній Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Основи ландшафтного
дизайну»  Дитячого  естетико –  натуралістичного  центру  «Камелія»  м.
Бровари  Київської  області  за  підготовку  та  втілення  проекту:  «Лісова
казка»;

11. Музиченко Катерині Володимирівні, завідуючій відділом огранізаційно-
масової роботи, керівнику гуртків Дитячого естетико – натуралістичного
центру «Камелія» м. Бровари Київської області за підготовку та втілення
проекту: «Лісова казка»;

12. Купченко Ользі  Миколаївні,  учителю  біології,  керівнику  гуртка  «Юні
біологи» Полтавської районної філії обласного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  базі  Тахтаулівського  НВК  Полтавської
районної ради Полтавської області за підготовку та втілення  проекту:
«Віночок добрих побажань»;

13. Дужук  Сніжані  Андріївні,  керівнику  гуртка  -  методисту  КЗ  «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради за підготовку та втілення
проекту: «Міні-сад "Микс-stile"»;

14. Катюсі Валентині Василівні, завідуючій відділом екології та квітництва
КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради за підготовку
та втілення  проекту:«Міні-сад "Микс-stile"»;

15. Драгун  Зої  Петрівні,  директору  Великописарівської  районної  станції
юних натуралістів Сумської області за підготовку та втілення  проекту:
«Чарівний кошик»;

16. Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту  Великописарівської  районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області  за  підготовку  та  втілення
проекту: «Чарівний кошик»;

17. Шапошник Світлані Миколаївні, керівнику гуртка “Флористика” еколого-
натуралістичного відділу  КЗ  "Харківський  обласний  Палац  дитячої  та



юнацької  творчості"  за  підготовку  та  втілення   проекту:  «Майстерня
художника»;

18. Маліченко Олені Олексіївні, керівнику гуртка “Юні квітникарі” еколого-
натуралістичного відділу  КЗ  "Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької  творчості"  за  підготовку  та  втілення   проекту:  «Майстерня
художника»;

19. Зуєвій  Галині  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
за підготовку та втілення  проекту: «Аромагія ландшафту»;

20. Дмитришиній  Наталії  Павлівні,  вчителю  біології   НВК  Славутського
району  Хмельницької  області  за  підготовку  та  втілення   проекту:
«Квітучий розмай»;

21. Форсюк  Оксані  Анатоліївні,  бібліотекарю  НВК  Славутського  району
Хмельницької  області  за  підготовку  та  втілення   проекту:  «Квітучий
розмай»;

22. Дупешко Наталії Миколаївні, вчителю біології Малокучурівського НВК
Заставнівського району Чернівецької  області  за  підготовку та  втілення
проекту: «Клумба безперервного цвітіння»;

23. Велігорській  Світлані  Віталіївні,  завідуючій  методичним  відділом  КЗ
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  за  підготовку  та
втілення  проекту: «На рушнику хай квітне доля нашої країни»;

24. Гаєвській  Христині  Віталіївні,  керівнику гуртків  «Юні  квітникарі»  КЗ
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  за  підготовку  та
втілення  проекту: «На рушнику хай квітне доля нашої країни».

Науково-педагогічний  колектив  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  висловлюють  подяку  керівникам  департаментів  та
управлінь  освіти  обласних,  районних,  міських держадміністрацій,  директорам
позашкільних  закладів,  директорам  загальноосвітніх  шкіл  за  сприяння  у
підготовці  команд  для  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».
Сподіваємося на подальшу співпрацю під час проведення конкурсу у 2017 році.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


