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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«14» липня 2015 р. № 46

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу
 з флористики та фітодизайну 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 14.08.2014 № 936 «Про
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2014-2015 навчальний рік за основними напрямками позашкільної
освіти»  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, а також листа НЕНЦ № 123 від 28 травня 2015 року, з 15 по 17 вересня ц.р.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить фінальний етап
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  позашкільних  і  загальноосвітніх
навчальних  закладів  «Країна  Юннатія».  Конкурс  буде  проводитися  в  двох  номінація:
«квіткові килими» та «флористична архітектура».

До 10 липня 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 15 до 17
вересня 2015 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 15-17 вересня 
2015 року в м. Київ, наступні  команди-переможці:

1. Приймак Анастасію Олегівну, Мазур Ірину Олегівну, Бучко Вікторію Вікторівну,
учнів ЗОШ І-ІІІ ст. с. Воютин Луцького р-ну, вихованців гуртка «Квітникарі-аранжувальни-
ки», керівник: Герасимчук Оксана Вячеславівна, методист Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру, з конкурсним проектом «З ювілеєм країна Юннатія»;

2. Габор Мар’яну, Пурій Дану, вихованців гуртка «Екологічний дизайн», керівники:
Катюха  Валентина  Василівна,  завідувач  відділу  екології  та  квітництва,  Дужук  Сніжана
Андріївна,  керівник  гуртка  –  методист  Комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів„ Рівненської обласної ради з конкурсним проектом «Світанковий дивограй»; 

3.  Неселевську Інну, Косенко Ілону, Лисенко Андрія,  учнів  ЗОШ № 2,  вихованців
Студії  флористики  і  фітодизайну  «Гармонія»,  керівник:  Лисенко  Наталія  Анатоліївна,
Ямпільської  районної  станції  юних натуралістів,  Сумської  області з конкурсним проектом
«Парасолькою кольоровою захистимо світ чудовий»;

4. Дмитренко Анну, Кузнецову Ксенію, Гордієнко Маргариту, Огій Марію, вихованців
гуртка «Флористика», керівник команди: Шапошнік Світлана Миколаївна, керівник гуртків
Комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»
еколого-натуралістичного відділу, з конкурсним проектом «Корабель щасливого дитинства»;

5.  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  «Країна
Юннатія»; 

6. Гончарова Михайла, Горєлка Олександра, Шевченко Юлію, учнів 9 класу Житоми-
рського екологічного ліцею № 24, вихованців гуртка «Флористика», керівник: Семеняк Рита



Миколаївна,  керівник  гуртків  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, з конкурсним проектом «Україна – єдина країна»; 

7.  Троє  вихованців  гуртка  «Флористика»,  керівник  команди:  Філін  Олена  Юріївна,
керівник  гуртків  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»,  з  конкурсним
проектом «Нехай яскравою зіркою буде осяяний шлях до мрії кожного юнната»;

8. Касьянову Єлизавету Миколаївну, Іванова Владислава Сергійовича, Безрук Дар’ю
Сергіївну, учнів  8 класу Гродівської  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  керівник команди: Касьянова Світлана
Вячеславівна,  керівник  гуртка  «Народна  творчість»  КПНЗ  «РайСюн»  Красноармійської
райради Донецької області, з конкурсним проектом «Країна юннатія»;

9. Дуран Яну, Касич Яну, Марінe Єву, учнів 6 класу ЗОШ №5 м. Ужгород, вихованців 
гуртка “Юні аматори зеленої архітектури”, керівник: Дюгованець Ріта Василівна, керівник 
гуртків Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з 
конкурсним проектом «Фіто - веселка»;

10. Команду з 3-х вихованців гуртка «Флористика», керівник команди: Хулап Людмила
Іванівна,  керівник  гуртків  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», з конкурсним проектом «Килим»;

11. Вихованців гуртка «Квітникарі-аранжувальники», керівник команди: Задобрівська 
Людмила Олександрівна, зав.відділом екологічного виховання КЗ «Чернівецький обласний 
центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді», з конкурсним проектом: «Дитя-
чі мрії»;

12.  Міщук  Діану,  Витвицьку  Соломію,  вихованців  гуртка  «Флористка»,  керівник:
Марущак  Оксана  Анатоліївна,  керівник  гуртків  Івано  –  Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, з конкурсним проектом «Барвиста країна Юннатія»;

13. Рак Тетяну Валеріївну, Усенко Тетяну Генадіївну, Кузьміну Анастасію Олегівну,
учнів 11 класу КЗ Підгородненська СЗШ №3, керівник команди: Алексєєва Ірина Миколаївна,
керівник  гуртка  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області,  з  конкурсним  проектом  «Хай
метеликом барвистим рух юнацький розквітає»;

14. Вихованців гуртка «Юні друзі  природи»,  керівник команди: Авраменко Наталія
Вікторівна,  методист  Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, з конкурсним проектом «Квітковий килим»;

15. Софієнко Марину, Бережнюк Дар’ю, учнів 10 класу Полтавської гімназії № 9, ви-
хованців гуртка «Юні квітникарі - аранжувальники», керівник: Прокопеня Юлія Сергіївна,
керівник гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
з конкурсним проектом «Еколандія»;

16. Чегрінець Анну, Лосеву Віру, учнів 7 класу Полтавської гімназії № 3, вихованців 
гуртка «Юні квітникарі - аранжувальники», керівник: Прокопеня Юлія Сергіївна, керівник 
гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з 
конкурсним проектом «Гостинна Полтавщина»;

17. Двох вихованців гуртка «Школа фітодизайну», керівник команди: Таранюк Оксана 
Володимирівна, зав.відділом декоративного квітникарства та ужитково-прикладного 
мистецтва Вінницької обласної станції юних натуралістів, з конкурсним проектом «Країна 
Юннатія»; 

18. Сурму Єлизавету, Мартинюк Єву, Рєпову Марію, Хапрову Альону, учнів 8 та 9 
класів ЗОШ І-ІІІ ст. м. Миколаєва, вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру», 
керівник команди: Топалова Тетяна Михайлівна, керівник гуртків Миколаївського обласного 
еколого - натуралістичного центру учнівської молоді, з конкурсним проектом «Хвилі 
творчості»;

19. Команду із 3-х вихованців зразкової творчої майстерні «Адоніс», керівник: Якуша 
Наталія Михайлівна, Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари 
Київської області, з конкурсним проектом «Країна Юннатія»;

20. Алієву Аліну, Алієву Ельвіру, Кудрявцеву Катерину, вихованців гуртка «Флористи-
ка та дизайн інтер’єру», керівник: Бурко Світлана Миколаївна, керівник гуртка «Флористика
та  дизайн  інтер’єру»,  Станції  юних  натуралістів  Жовтневого  району  м.  Кривий  Ріг  Дні-
пропетровської області, з конкурсним проектом «Досліджуємо рідний край»;



21. Вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник команди: Сворінь 
Надія Володимирівна, керівник гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Тернопільського 
обласного центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді, з конкурсним 
проектом «Квітуча Україна»;

22. Іброхімову Аліку, вихованку гуртка «»Юні аматори зеленої архітектури», Азарову 
Катерину, вихованку гуртка «Юні дендрологи з основами озеленення», Гаян Діану, вихованку
гуртка «Юні квітникарі», керівник команди: Положій Лідія Василівна, керівник гуртка КЗО 
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська, 
з конкурсним проектом «Дерево життя очима дітей».

Заїзд та реєстрація учасників фінального (очного) етапу конкурсу – 15 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 – 17 вересня 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 дітей - учасників Всеукраїнського конкурсу з флористики

та фітодизайну «Країна Юннатія» здійснюється за рахунок організаторів (НЕНЦ).
Витрати  на  дорогу  учасників  конкурсу,  проживання  та  харчування  керівників

делегацій 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


