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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«17» вересня 2015 р. № 52

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
з флористики та фітодизайну
“Країна Юннатія”

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 МОН №3/3-9-322-15 від 15.09.2015 року, з 15 по
17  вересня  ц.р. Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді був проведений фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики
та фітодизайну позашкільних і  загальноосвітніх навчальних закладів «Країна
Юннатія».  Конкурс  проводився  в  двох  номінація:  «квіткові  килими»  та
«флористична архітектура».

До  участі  у  фінальному  етапі  були  запрошені  переможці  відбіркового
етапу  Наказ  НЕНЦ  від  14.07.2015  №46  “Про  підсумки  заочного  етапу
Всеукраїнаського конкурсу з флористики та фітодизайну”.

Участь  у  фінальному  етапі  Конкурсу  брали  команди  з  18  областей
України:  Івано-Франківської,  Дніпропетровської,  Волинської,  Сумської,
Закарпатської, Запорізької, Київської, Полтавської, Чернігівської, Чернівецької,
Рівненської,  Кіровоградської,  Черкаської,  Тернопільської,  Миколаївської,
Вінницької, Житомирської 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 “Країна Юннатія” у номінації “Флористична
скульптура”:
1.  Неселевську  Інну,  Косенко  Ілону,  Лисенко  Андрія,  Клепача  Костянтина,
вихованців Студії флористики і фітодизайну «Гармонія»  Ямпільської районної
станції  юних натуралістів  Сумської  області,  з  темою проекту:  «Парасолькою
кольоровою захистимо світ чудовий».



І.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  за  зайняте  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі   з
флористики та фітодизайну “Країна Юннатія” у номінації “Флористична
скульптура”:
1.Миколаєнко  Вікторію,  Король  Ірину, вихованців  гуртка   “Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру”  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, з темою проекту: «Гостинна Полтавщина»;
2. Коваленко Лізу, Носенко Вікторію, Розум Ольгу, Сороку Даніїлу, вихованців
зразкової  творчої  майстерні  «Адоніс»  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,   з  темою  проекту:  «Торт
Ювілейний».

І.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики та фітодизайну “Країна Юннатія” у номінації “Флористична
скульптура”:
1. Приймак Анастасію Олегівну, Мазур Ірину Олегівну, Бучко Вікторію Вікторі-
вну,  вихованців  гуртка  «Квітникарі-аранжувальники»  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного  центру,  з  темою  проекту:  «З  ювілеєм,  країно  Юн-
натіє!»;
2. Гончарова Михайла, Горєлку Олександра,  Карпюк Віталіну, вихованців гу-
ртка «Флористика» Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, з темою проекту: «Україна – єдина країна»;
3.  Тихоновську  Катерину,  Хоменко  Ксенію,  Марущенко  Юлію, вихованців
гуртка  „Юні  друзі  природи”  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, з темою проекту: «Фіто-веселка»;
4.  Гебеш  Анну,  Саламандик  Любу, вихованців  гуртка  «Квітникарі-аранжу-
вальники» КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-  натуралістичної
творчості учнівської молоді», з темою проекту: «Дитячі мрії».

ІІ.І.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді  за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Країна  Юннатія”  у  номінації  «Квіткові
килими»:
1.  Міщук Діану, Витвицьку Соломію, вихованців гуртка «Флористка» Івано –
Франківської міської дитячої екологічної станції,   з темою проекту: «Барвиста
країна Юннатія»;
2.  Габор  Мар’яну,  Пурій  Дану, вихованців  гуртка  «Екологічний  дизайн»
Комунального закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради,
з темою проекту: «Світанковий дивограй».

ІІ.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Країна  Юннатія”  у  номінації  “Квіткові
килими”:
1.. Коваленко Лізу, Носенко Вікторію, Розум Ольгу, Сороку Даніїлу, вихованців
зразкової  творчої  майстерні  «Адоніс»   Дитячого  естетико-натуралістичного



центру «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  з  темою проекту:  «Квіткова
листівка»;
2. Халаши Павла,  вихованця гуртка “Ековалеологія”, Яцко Софію, вихованку
гуртка  “Юні  флористи” КЗ  “Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”,   з  темою  проекту:  «Живи,
Земле!»;
3.  Софієнко  Марину,  Бережнюк  Дар’ю, вихованців  гуртка   «Квітникарі  —
аранжувальники»  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, з темою проекту: «Еколандія».

ІІ.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з
флористики  та  фітодизайну  “Країна  Юннатія”  у  номінації  «Квіткові
килими»:
1.  Рак  Тетяну  Валеріївну,  Усенко  Тетяну  Генадіївну,  Кузьміну  Анастасію1.  Рак  Тетяну  Валеріївну,  Усенко  Тетяну  Генадіївну,  Кузьміну  Анастасію
Олегівну,  вихованців  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівськоїОлегівну,  вихованців  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  областімолоді  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області,, з  темою з  темою
проекту: «проекту: «Хай метеликом барвистим рух юннацький розквітаєХай метеликом барвистим рух юннацький розквітає»;»;
2. Сурму Єлизавету, Мартинюк Єву, Рєпова Марію, Хапрову Альону, вихованців2. Сурму Єлизавету, Мартинюк Єву, Рєпова Марію, Хапрову Альону, вихованців
гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Миколаївського  обласногогуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Миколаївського  обласного
еколого - натуралістичного центру учнівської молоді, з темою проекту: «еколого - натуралістичного центру учнівської молоді, з темою проекту: «ХвиліХвилі
творчостітворчості».».
3.  Касьянову Єлизавету Миколаївну, Іванова Владислава Сергійовича,  Безрук3. Касьянову Єлизавету Миколаївну, Іванова Владислава Сергійовича,  Безрук
Дар’ю  Сергіївну,  Анисимова  Івана  Климовича,  вихованців  КПНЗ  «РайоннаДар’ю  Сергіївну,  Анисимова  Івана  Климовича,  вихованців  КПНЗ  «Районна
станція юних натуралістів» Красноармійської районної ради Донецької області,станція юних натуралістів» Красноармійської районної ради Донецької області,
з темою проекту: «Країна Юннатія»;з темою проекту: «Країна Юннатія»;
4.  Кокітко  Ірину,  Ільчишину  Юлію,4.  Кокітко  Ірину,  Ільчишину  Юлію, вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Тернопільського обласного центру еколого – натуралістичної
творчості учнівської молоді,  з темою проекту: «Янгол з Україною в серці» та 
«Пливе кача…»;«Пливе кача…»;

ІІІ.І.Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичногоІІІ.І.Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  перемогу  у  номінації  “Вірність  юннацькимцентру  учнівської  молоді  за  перемогу  у  номінації  “Вірність  юннацьким
традиціям”  у  Всеукраїнському  конкурсі   з  флористики  та  фітодизайнутрадиціям”  у  Всеукраїнському  конкурсі   з  флористики  та  фітодизайну
“Країна Юннатія”:“Країна Юннатія”:
1.  Шалупню  Дар’ю  Юріївну,  Марус  Оксану  Олександрівну,  Єгорову  Яну1.  Шалупню  Дар’ю  Юріївну,  Марус  Оксану  Олександрівну,  Єгорову  Яну
Валеріївну,  Валеріївну,  вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  КЗ  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів»,   з  темою проекту: «Нехай яскравою зіркою буде з темою проекту: «Нехай яскравою зіркою буде
осяяний шлях до мрії кожного юнната»;осяяний шлях до мрії кожного юнната»;
2.  Ліваковську  Анастасію,  Мельник  Олександру, вихованців  гуртка  «Школа
фітодизайну» Вінницької обласної станції юних натуралістів, з темою проекту:
«Країна Юннатія».

ІІІ.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичногоІІІ.ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  перемогу  у  номінації  “Збереження  тацентру  учнівської  молоді  за  перемогу  у  номінації  “Збереження  та
примноження традицій українського народу” у Всеукраїнському конкурсіпримноження традицій українського народу” у Всеукраїнському конкурсі
з флористики та фітодизайну “Країна Юннатія”:з флористики та фітодизайну “Країна Юннатія”:



1.  Хохлову  Єлизавету,  Солодку  Анну, вихованців  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру»  Кіровоградського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,   з  темою  проекту:  «Країна
Юннатія»;
2.  Ажаєву  Вікторію,  Шару  Лізу,  Вінярську  Заріну, вихованців  гуртка
«Флористика»  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», з темою проекту: «Килим».

ІІІ.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичногоІІІ.ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за перемогу у номінації “Вивчаємо та оберігаємоцентру учнівської молоді за перемогу у номінації “Вивчаємо та оберігаємо
рідний край” у Всеукраїнському конкурсі  з  флористики та фітодизайнурідний край” у Всеукраїнському конкурсі  з  флористики та фітодизайну
“Країна Юннатія”:“Країна Юннатія”:
1. Алієву Аліну, Алієву Ельвіру, Кудрявцеву Катерину, виховаців гуртка «Фло-
ристика та  фітодизайн інтер’єру»,  Станції  юних натуралістів  Жовтневого ра-
йону м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з темою проекту: «Досліджує-
мо рідний край»;
2.  Іброхімову  Аліку,  вихованку  гуртка  «Юні  аматори  зеленої  архітектури»,
Азарову Катерину, вихованку гуртка «Юні дендрологи з основами озеленення»,
Гаян  Діану,   вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі» КЗО  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  м.  Дніпропетровська,  з
темою проекту: «Дерево життя очима дітей».

ІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учніІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учні--
вської  молоді  за  підготовку  та  втілення  проектів,  що  брали  участь   увської  молоді  за  підготовку  та  втілення  проектів,  що  брали  участь   у
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну “Країна Юннатія”Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну “Країна Юннатія”
таким керівникам:таким керівникам:

1. Герасимчук  Оксані  Вячеславівні,  методисту  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру, за  підготовку та втілення   проекту:  «З
ювілеєм, країно Юннатіє!»;

2. Горбачук  Тетяні  Вікторівні,  вчителю біології  Воютинської  ЗОШ  Воли-
нської області, за підготовку та втілення  проекту: «З ювілеєм, країно Юн-
натіє»;

3. Гринь  Юлії  Вікторівні,  практичному психологу  Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру, за  підготовку та втілення   проекту:  «З
ювілеєм, країно Юннатіє»;

4. Катюсі  Валентині  Василівні,  завідувачу  відділу  екології  та  квітництва
Комунального закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної
ради, за підготовку та втілення  проекту: «Світанковий дивограй»;

5. Дужук Сніжані  Андріївні,  керівнику гуртка  –  методисту Комунального
закладу „Станція юних натуралістів„ Рівненської обласної ради, за підго-
товку та втілення  проекту: «Світанковий дивограй»;

6. Лисенко  Наталії  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Ямпільської  районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  за  підготовку  та  втілення
проекту: «Парасолькою кольоровою захистимо світ чудовий»;

7. Клепач Людмилі Володимирівні, керівнику гуртків Ямпільської районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  за  підготовку  та  втілення
проекту: «Парасолькою кольоровою захистимо світ чудовий»;



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

9. Семеняк  Риті  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Житомирського обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  за  підго-
товку та втілення  проекту: «Україна – єдина країна»;

10.Філін Олені Юріївні, керівнику гуртків  КЗ «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів», за підготовку та втілення  проекту: «Нехай яскравою
зіркою буде осяяний шлях до мрії кожного юнната»;

11.Касьяновій Світлані Вячеславівні, керівнику гуртка «Народна творчість»
КПНЗ  «РайСюн»  Красноармійської  райради  Донецької  області,  за
підготовку та втілення  проекту: «Країна Юннатія»;

12.Самойловій  Аллі  Вячеславівні,  завідувачу  відділом  екології  та
природоохоронної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та  втілення
проекту: «Фіто-веселка»;

13.Хулап  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради», за підготовку та втілення  проекту: «Килим»;

14. Задобрівській Людмилі Олександрівні, завідувачу відділом екологі-
чного виховання, КЗ «Чернівецький обласний центр еколого - натуралі-
стичної творчості учнівської молоді», за підготовку та втілення  проекту:
«Дитячі мрії»;

15.Марущак  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Івано  –  Франківської
міської дитячої  екологічної станції,  за  підготовку та втілення   проекту:
«Барвиста країна Юннатія»;

16.Алексєєвій  Ірині  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпропетровського району
Дніпропетровської  області,  за  підготовку  та  втілення   проекту:  «Хай
метеликом барвистим рух юннацький розквітає»;

17.Авраменко Наталії Вікторівні, методисту КЗ “Запорізький обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”,  за  підготовку  та
втілення  проекту: «Живи, Земле!»;

18.Москаленко  Анні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді,  за  підго-
товку та втілення  проекту: «Еколандія»;

19.Мокляк  Аліні  Олексіївні,  завідувачу  відділом  екології  та  охорони
природи,  керівнику  гуртка  “Флористика”  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та
втілення  проекту: «Гостинна Полтавщина»;

20.Мельник  Валентині  Анатоліївні,  культорганізатору Вінницької  обласної
станції  юних натуралістів,  за  підготовку та  втілення   проекту:  «Країна
Юннатія»;

21.Чупринко  Ірині  Миколаївні,  методисту  відділу  квітництва  Вінницької
обласної станції юних натуралістів,  за  підготовку та втілення   проекту:
«Країна Юннатія»;

22.Таранюк  Оксані  Володимирівні,  завідувачу  відділом  декоративного
квітникарства  та  ужитково-прикладного мистецтва  Вінницької  обласної



станції  юних натуралістів,  за  підготовку та  втілення   проекту:  «Країна
Юннатія»;

23.Топаловій  Тетяні  Михайлівні,  керівнику  гуртків  Миколаївського
обласного  еколого  -  натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за
підготовку та втілення  проекту: «Хвилі творчості»;

24.Якуші  Наталії  Михайлівні,  заступнику  директора  з  господарської
частини,  керівнику  зразкового  творчого  об'єднання  «Флористична
майстерня  «Адоніс»  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру
«Камелія»  м.  Бровари  Київської  області  за  підготовку  та  втілення
проектів: «Торт ювілейний» та «Квіткова листівка»;

25.Колесник  Оксані  Олексіївні,  керівнику  гуртка  “Флористика”  зразкової
творчої майстерні “Адоніс” Дитячого естетико-натуралістичного центру
«Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  за  підготовку  та  втілення
проектів: «Торт ювілейний» та «Квіткова листівка»;

26.Зінченко Світлані  Григорівні,  керівнику  гуртка  “Флористика”  зразкової
творчої майстрені “Адоніс” Дитячого естетико-натуралістичного центру
«Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  за  підготовку  та  втілення
проектів: «Торт ювілейний» та «Квіткова листівка»;

27.Музиченко Катерині  Володимирівні,  завідувачу  відділом огранізаційно-
масової роботи Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м.
Бровари  Київської  області,  за  підготовку  та  втілення   проектів:  «Торт
ювілейний» та «Квіткова листівка»;

28.Бурко Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика та фітодизайн
інтер’єру» Станції юних натуралістів Жовтневого району м. Кривого Рогу
Дніпропетровської  області,  за  підготовку та  втілення   проекту:  «Дослі-
джуємо рідний край»;

29.Сворінь Надії  Володимирівні,  заступнику директора з виховної роботи,
керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»  Тернопільського
обласного центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді,
за підготовку та втілення  проектів: «Янгол з Україною в серці» та «Пливе
кача...»;

30.Михайлиці  Ірині  Павлівні,  завідувачу  організаційно-масовим  відділом
Тернопільського обласного центру  еколого –  натуралістичної  творчості
учнівської молоді, за підготовку та втілення  проектів: «Янгол з Україною
в серці» та «Пливе кача...»;

31.Положій  Лідії  Василівні,  керівнику  гуртка  КЗО  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська,
за підготовку та втілення  проекту: «Дерево життя очима дітей».
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