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НАКАЗ
м. Київ

«12» серпня 2016 р. № 74-О

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу
 з флористики та фітодизайну 

Відповідно до Плану всеукраїнських та міжнародних організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2016 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від  25.12.2015 № 1360 та  Наказу Міністерства освіти і  науки
України  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, а також згідно
листів НЕНЦ № 125 від 25 травня 2016 року та МОН України № 3/3-9-570-16
від  10.08.2016  року  з  13  по  15  вересня  ц.р. Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проводить  фінальний  етап
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  позашкільних  і
загальноосвітніх навчальних закладів, за темою «Квіткова симфонія». Конкурс
буде  проводитися  в  двох  номінація:  «квіткові  килими»  та  «флористична
архітектура».

До  12  серпня  проводився  відбірковий  (заочний)  етап  Конкурсу  з
флористики та фітодизайну, під час якого учасники надсилали заявки та ескізи
робіт.  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  13  до  15  вересня  2016  року  в  м.  Києві,  запрошуються  команди  -
переможці відбіркового етапу. 

НАКАЗУЮ:

Відповідно до рішення Оргкомітету, запрошуються до участі у фінальному
етапі  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну,  що
відбудеться  13-15  вересня  2016  року  в  м.  Київ,  наступні  команди-
переможці:

1.  Габор Мар’яну, Пурій Дану, Тищук Юлію, Гончарук Софію, учнів 9
класу Рівненської ЗОШ І – ІІІ ст. № 23, вихованців гуртка «Екологічний ди-
зайн»,  керівник:  Дужук  Сніжана  Андріївна,  керівник  гуртка  –  методист
Комунального закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради з
конкурсним проектом: квітковий килим «У ритмі джазу»; 

2. Вихованців Ківерцівського районного еколого-натуралістичного центру,
керівник: Герасимчук Оксана В’ячеславівна, методист Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру, з конкурсним проектом: «Симфонія квітів»;



3. Дмитренко Анну, Кузнецову Ксенію, Коробченко Євгенію, вихованців
гуртка «Флористика», керівник: Шапошнік Світлана Миколаївна, керівник гу-
ртків  «Флористика»  еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
«Харківський обласний Палац дитячої  та  юнацької  творчості»,  з  конкурсним
проектом: квітковий килим «Водоспад квіткових мелодій»;

4.  Команду  вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,
керівник команди:  Закутаєва Ніна  Олександрівна,  методист Кіровоградського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з
конкурсним проектом: килим «Квіткова симфонія»; 

5.  Команду  вихованців  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»,  керівник:  Корень  Тетяна  Іванівна,  методист  КЗ  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів», з конкурсним проектом: килим «Незалежна
Україна, суверенна та єдина, рівноправна для народу, що на заході і сході!»;

6.  Міщук  Діану,  ученицю  9  класу  ЗОШ  №  17,  вихованку  гуртка
«Флористика»,  Гриців  Аню,  Цюпер  Ольгу,  учениць  9  класу  Природничо-
математичного  ліцею,  вихованців  гуртка  «Аматори  зеленої  архітектури»,
керівник: Марущак Оксана Анатоліївна, керівник гуртків Івано – Франківської
міської дитячої екологічної станції, з конкурсним проектом: «Карпатські зорі»;

1. 7. Рудакову Владиславу Юр’ївну, ученицю 11 класу, комунального
закладу  освіти  „Середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №76”
Дніпропетровської міської ради , вихованку гуртка «Флористика», Пліс Лілію
Євгеніївну,  ученицю  9  класу,  комунального  закладу  освіти  „Середня
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №76”  Дніпропетровської  міської  ради,
вихованку гуртка «Юні дендрологи з основами озеленення», керівник команди:
Положій  Лідія  Василівна,  керівник  гуртків  КЗО  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  м.  Дніпропетровська,  з
конкурсним проектом: „Квіткова симфонія єдності патріотичних сердець”;

2. 8.  Мельник  Олександру,  вихованку  гуртка  «Англійська  для
природолюбів»,  Ліваковську  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Клуб  любителів
лікарських  рослин  «Любисток»,  керівник  команди:  Мельник  Валентина
Анатоліївна, культорганізатор Вінницької обласної станції юних натуралістів, з
конкурсним проектом: «Квіткова симфонія»; 

9. Мостовенко Юлію Ростиславівну, ученицю 7 класу Полтавської гімназії
№ 6, Щербак Олену Володимирівну, ученицю 8 класу Полтавської гімназії № 6,
Лосеву Віру Максимівну, ученицю Полтавської ЗОШ I-III ст. №12, вихованців
гуртка  «Квіткова  фантазія»,  керівники:  Мирна  Галина  Миколаївна,  керівник
гуртків,  Мокляк Аліна Олексіївна,  завідувач відділу екології  та  охорони при-
роди Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської моло-
ді, з конкурсним проектом: квіткова скульптура «Осіння мелодія природи»;

10.  Товстик  Тамару  Віталіївну,  Алімкіну  Катерину  Владиславівну,
Федотову Єлізавету Михайлівну, учнів КЗ Підгородненська СЗШ №3, керівник
команди:  Алексєєва  Ірина  Миколаївна,  керівник  гуртка  Центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпропетровського  району
Дніпропетровської області, з конкурсним проектом: «Коли дивлюсь на квіти я,
то чую музику чарівну…»;

11. Пархоменко Тетяну, Ліханську Ганну, Максименко Сергія, Гулю Оле-
ну, вихованців учнівського творчого об’єднання «Флора», керівник: Хабловська
Вікторія  Вікторівна,  учитель  сількогосподарської  праці  (квітникарство),  кері-



вник гуртка «Юні квітникарі» та учнівського творчого об’єднання «Флора», КЗ
«Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ  ст. Херсонської  обласної  ради,  з  конку-
рсним проектом:  «Наша думка, наша пісня, не вмре, не загине»;

3. 12.  Очеретну  Яну  Володимирівну,  Нявкевич  Ірину  Віталіївну,
вихованців гуртка «Фітодизайн», керівник: Яременко Леся Дмитрівна, керівник
гуртка  «Фітодизайн»  Летичівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Хмельницької області, з конкурсним проектом: «Квіткова симфонія України»;

4. 13. Пухальського Дениса, Онищук Юлію, учнів Славутської ЗОШ І-
ІІІ ст. № 7,  керівники команди: Гузенко Тетяна Миколаїівна,  керівник гуртка
«Флористика», Огородник Ірина Федорівна, керівник гуртка «Юні квітникарі-
аранжувальники»  Славутського  еколого-натуралістичний  центру  школярів
Хмельницької області, з конкурсним проектом: «Сів грибочок на пеньочок»;

14. Косенко Ілону, Неселевську Інну, Родінку Євгенію, учнів Ямпільської
ЗОШ І-ІІІ ст.№2, вихованців  Ямпільської районної станції юних натуралістів,
керівник команди: Лисенко Наталія Анатоліївна – керівник гуртків Ямпільської
районної станції юних натуралістів Сумської області,  з  конкурсним проектом
«Дивовижна знахідка»;

15. Гончарова Михайла, Горелко Олександра, учнів Житомирського 
екологічного ліцею № 24, Тужикову Вікторію, студентку Коледжу мистецтва та 
культури ім. І. Огієнка, вихованців гуртка «Флористика», керівник команди: 
Семеняк Рита Миколаївна, керівник гуртків Житомирського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з конкурсним проектом 
«Мелодія української душі»;

5.

Заїзд та  реєстрація  учасників  фінального (очного) етапу конкурсу –  13
вересня з 9.00 год. до 12.00 год.,за адресою: м. Київ, вул.  Вишгородська,  19,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: тролейбусом № 
33, маршрутним таксі № 558 або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».

Від'їзд – 15 вересня після 14.00 год.
Керівників команд просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.
Відповідальність  за  збереження  життя  та  здоров'я  учасників

конкурсу забезпечують керівники команд.

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


