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

НАКАЗ
м. Київ

«15» вересня 2016 р. № 63

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
з флористики та фітодизайну
“Квіткова симфонія”

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. Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді був проведений фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики
та фітодизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів «Квіткова
симфонія».  Конкурс  проводився  в  двох  номінація:  «квіткові  килими»  та
«флористична архітектура».
До  участі  у  фінальному  етапі  були  запрошені  переможці  відбіркового етапу
Наказ  НЕНЦ  від  12.08.2016  №74-0  “Про  підсумки  заочного  етапу
Всеукраїнаського конкурсу з флористики та фітодизайну”.
Участь  у  фінальному етапі  Конкурсу  брали  команди з  13  областей  України:
Івано-Франківської,  Дніпропетровської,  Волинської,  Сумської,  Полтавської,
Чернігівської,  Рівненської,  Кіровоградської,  Вінницької,  Житомирської,
Харківської, Херсонської та Рівненської.
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  “Квіткова  симфонія”  у  номінації
“Флористична скульптура”:

1. Команду  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської
області з проектом: «Дивовижна знахідка».

І.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  за  зайняте  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  з



флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації
“Флористична скульптура”:

1. Команду  Ківерцівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Волинської  області  та  Волинського обласного еколого-натуралістичного
центру з проектом: «Золота рибка»;

2. Команду  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді з проектом: «Осіння мелодія природи».

І.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації
“Флористична скульптура”:

1. Команду  КЗО  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді»  м. Дніпропетровська з проектом: «Квіткова симфонія
єдності патріотичних сердець»;

2. Команду Комунального закладу  «Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ст.
Херсонської обласної ради з проектом: «Наша думка, наша пісня, не вмре,
не загине»;

3. Команду  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді з проектом: «Мелодія української душі».

ІІ.І.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації  «Квіткові
килими»:

1. Команду Комунального закладу “Станція юних натуралістів” Рівненської 
обласної ради з проектом: «У ритмі джазу».

ІІ.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації  “Квіткові
килими”:

1. Команду  еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» з проектом:
«Водоспад квіткових мелодій»;

2. Команду  Івано  –  Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  з
проектом: «Карпатські зорі».

ІІ.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації  «Квіткові
килими»:

1. Команду  Кіровоградського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді з проектом: «Квіткова симфонія»;

2. Команду  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»  з  проектом:  «Незалежна  Україна,  суверенна  та  єдина,
рівноправна для народу, що на заході і сході!»;



3. Команду Летичівського центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької
області з проектом: «Квіткова симфонія України».

ІІІ.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації
«Флористична скульптура» таких учнів:

1. Косенко Ілону,  вихованку гуртка “Флористика та  фітодизайн інтер'єру”
Ямпільської  районної  станції  юних натуралістів  Сумської  області,  тема
проекту: «Дивовижна знахідка»;

2. Неселевську Інну, вихованку гуртка “Флористика та фітодизайн інтер'єру”
Ямпільської  районної  станції  юних натуралістів  Сумської  області,  тема
проекту: «Дивовижна знахідка»; 

3. Родінку Євгенію, вихованку гуртка “Флористика та фітодизайн інтер'єру”
Ямпільської  районної  станції  юних натуралістів  Сумської  області,  тема
проекту: «Дивовижна знахідка».

ІІІ.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації
«Флористична скульптура» таких учнів:

1. Довгаль Анастасію, вихованку гуртка “Народна творчість” Ківерцівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської  області,  тема
проекту: «Золота рибка»;

2. Ковальчук Дарину, вихованку гуртка “Народна творчість” Ківерцівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської  області,  тема
проекту: «Золота рибка»;

3. Павлович  Анастасію,  вихованку  гуртка  “Народна  творчість”
Ківерцівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської
області, тема проекту: «Золота рибка»;

4. Щебет Катерину, вихованку гуртка “Флористика та фітодизайн інтер'єру”
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру,  тема  проекту:
«Золота рибка»;

5. Мостовенко Юлію Ростиславівну, вихованку гуртка «Квіткова фантазія»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, тема проекту: «Осіння мелодія природи»;

6. Щербак  Олену  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, тема проекту: «Осіння мелодія природи»;

7. Лосеву  Віру  Максимівну,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, тема проекту: «Осіння мелодія природи».



ІІІ.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації
«Флористична скульптура» таких учнів:

1. Рудакову  Владиславу  Юр’ївну,  вихованку  гуртка  «Флористика»  КЗО
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м.
Дніпропетровська,  тема  проекту:  «Квіткова  симфонія  єдності
патріотичних сердець»;

2. Плис Лілію Євгеніївну, вихованку гуртка «Юні дендрологи з  основами
озеленення»  КЗО  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської  молоді»  м.  Дніпропетровська,  тема  проекту:  «Квіткова
симфонія єдності патріотичних сердець»;

3. Пархоменко Тетяну, вихованку учнівського творчого об’єднання «Флора»
КЗ «Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ  ст. Херсонської  обласної  ради,
тема проекту: «Наша думка, наша пісня, не вмре, не загине»;

4. Ліханську Ганну, вихованку учнівського творчого об’єднання «Флора» КЗ
«Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ст. Херсонської обласної ради,  тема
проекту: «Наша думка, наша пісня, не вмре, не загине»;

5. Максименко Сергія, вихованця учнівського творчого об’єднання «Флора»
КЗ «Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ  ст. Херсонської  обласної  ради,
тема проекту: «Наша думка, наша пісня, не вмре, не загине»;

6. Гулю  Олену,  вихованку  учнівського  творчого  об’єднання  «Флора»  КЗ
«Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ст. Херсонської обласної ради,  тема
проекту: «Наша думка, наша пісня, не вмре, не загине;

7. Горелко  Олександра,  вихованця  гуртка  «Флористика»  Житомирського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,
тема проекту: «Мелодія української душі»;

8. Рябцун  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Флористика»  Житомирського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,
тема проекту: «Мелодія української душі».

ІV.  І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації  «Квіткові
килими» таких учнів:

1. Габор Мар’яну, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» Комунального 
закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради, тема 
проекту: «У ритмі джазу»;

2. Пурій Дану, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» Комунального 
закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради, тема 
проекту: «У ритмі джазу»;

3. Тищук Юлію, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» Комунального 
закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради, тема 
проекту: «У ритмі джазу»;

4. Гончарук Софію, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» Комунального 
закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради, тема 
проекту: «У ритмі джазу».



ІV.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації  «Квіткові
килими» таких учнів:

1. Дмитренко  Ганну,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного відділу Комунального закладу «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості», тема проекту: «Водоспад квіткових
мелодій»;

2. Ганшину  Катерину,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного відділу Комунального закладу «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості», тема проекту: «Водоспад квіткових
мелодій»;

3. Акопян Олену, вихованку гуртка «Флористика» еколого-натуралістичного
відділу Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості», тема проекту: «Водоспад квіткових мелодій»;

4. Мелікян Діану, вихованку гуртка «Флористика» еколого-натуралістичного
відділу Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості», тема проекту: «Водоспад квіткових мелодій»;

5. Гриців  Анну,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  Івано  –  Франківської
міської дитячої екологічної станції, тема проекту: «Карпатські зорі»;

6. Міщук Діану, вихованку гуртка «Флористика», Івано – Франківської
міської дитячої екологічної станції, тема проекту: «Карпатські зорі»;

7. Цюпер  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Флористика»  Івано  –  Франківської
міської дитячої екологічної станції, тема проекту: «Карпатські зорі»;

8. Мельник Олександру, вихованку гуртка «Школа фітодизайну» Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів,  тема  проекту:  «Пам'яті  Кузьми
Скрябіна»;

9. Ліваковську  Анастасію,  вихованку  гуртка  “Школа  фітодизайну”
Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів,  тема  проекту:  «Пам'яті
Кузьми Скрябіна».

ІV.  ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з
флористики  та  фітодизайну  “Квіткова  симфонія”  у  номінації  «Квіткові
килими» таких учнів:

1. Перекрест  Катерину,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру»  Кіровоградського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, тема проекту: «Квіткова симфонія»;

2. Письмак Дар'ю, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру»
Кіровоградського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, тема проекту: «Квіткова симфонія»;

3. Самуілову Олександру, вихованку гуртка “Юні зоологи” КЗ «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»,  тема проекту: «Незалежна Україна,
суверенна та єдина, рівноправна для народу, що на заході і сході!»;

4. Довбенко Вікторію,  вихованку  гуртка  “Юні  зоологи”  КЗ  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»,  тема проекту: «Незалежна Україна,
суверенна та єдина, рівноправна для народу, що на заході і сході!»;



5. Вознюк  Анастасію  Веніамінівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»
Летичівського центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області,
тема проекту: «Квіткова симфонія України»;

6. Очеретну  Яну  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»
Летичівського центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області,
тема проекту: «Квіткова симфонія України».

V.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді за підготовку та втілення проектів, що брали участь у
Всеукраїнському  конкурсі  з  флористики  та  фітодизайну  “Квіткова
симфонія” таким керівникам:

1. Дужук Сніжані  Андріївні,  керівнику гуртка  –  методисту Комунального
закладу  “Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  за
підготовку та втілення проекту: «У ритмі джазу»;

2. Герасимчук  Оксані  В’ячеславівні, методисту  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  за  підготовку  та  втілення  проекту:
«Золота рибка»;

3. Довгаль  Аллі  Петрівні,  керівнику  гуртка  Ківерцівського  районного
еколого-натуралістичного  центру  Волинської  області  за  підготовку  та
втілення проекту: «Золота рибка»;

4. Гринь  Юлії  Вікторівні,  практичному  психологу  Волинського обласного
еколого-натуралістичного  центру  за  підготовку  та  втілення  проекту:
«Золота рибка»;

5. Шапошнік Світлані Миколаївні, керівнику гуртків «Флористика» та “Юні
квітникарі-аранжувальники”  еколого-натуралістичного  відділу
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості»  за  підготовку  та  втілення  проекту:  «Водоспад  квіткових
мелодій»;

6. Закутаєвій  Ніні  Олександрівні,  методисту  Кіровоградського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за підготовку
та втілення проекту: «Квіткова симфонія»;

7. Корень Тетяні Іванівні, методисту КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»  за  підготовку  та  втілення  проекту:  «Незалежна  Україна,
суверенна та єдина, рівноправна для народу, що на заході і сході!»;

8. Марущак  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Івано  –  Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції  за  підготовку  та  втілення  проекту:
«Карпатські зорі»;

9. Положій  Лідії  Василівні, керівнику  гуртків  КЗО  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська
за  підготовку  та  втілення  проекту:  «Квіткова  симфонія  єдності
патріотичних сердець»;

10.Мельник Валентині Анатоліївні, культорганізатору Вінницької обласної
станції  юних  натуралістів  за  підготовку  та  втілення  проекту:  «Пам'яті
Кузьми Скрябіна»;

11.Мирній  Галині  Миколаївні, керівнику  гуртків  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  за  підготовку  та
втілення проекту: «Осіння мелодія природи»;



12.Мокляк Аліні Олексіївні, завідувачу відділу екології та охорони природи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру учнівської
молоді за підготовку та втілення проекту: «Осіння мелодія природи»;

13.Хабловській  Вікторії  Вікторівні,  учителю  сількогосподарської  праці
(квітникарство),  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»  та  учнівського
творчого об’єднання “Флора” КЗ “Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ст.”
Херсонської  обласної  ради  за  підготовку  та  втілення  проекту:  «Наша
думка, наша пісня, не вмре, не загине»;

14.Абрамчук  Ірині  Миколаївні,  вчителю  основ  здоров'я  і  СПО  КЗ
“Цюрупинська спеціальна  ЗОШ І-ІІІ  ст.”  Херсонської  обласної  ради  за
підготовку та  втілення проекту:  «Наша думка,  наша пісня,  не  вмре,  не
загине»;

15.Яременко Лесі Дмитрівні, керівнику гуртка «Фітодизайн» Летичівського
центру творчості дітей та юнацтва Хмельницької області за підготовку та
втілення проекту: «Квіткова симфонія України»;

16.Лисенко  Наталії  Анатоліївні, керівнику  гуртків  Ямпільської  районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області  за  підготовку  та  втілення
проекту: «Дивовижна знахідка»;

17.Клепач Людмилі Володимирівні, керівнику гуртків Ямпільської районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області  за  підготовку  та  втілення
проекту: «Дивовижна знахідка»;

18.Семеняк Риті  Миколаївні,  керівнику гуртків  Житомирського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за підготовку
та втілення проекту: «Мелодія української душі».

Директор
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професор В. В. Вербицький


