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Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з флористики
та фітодизайну

Згідно листа Міністерства освіти і науки України № 3/3-9-322-15 від 15.05.2015 
року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну» та 
«Положення про Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 р. за №393/25170, 
Національний еколого - натуралістичний центр інформує що Всеукраїнський конкурс 
з флористики та фітодизайну буде проводитися під темою «Країна юннатія». В рамках
Конкурсу учасники будуть змагатися в двох номінаціях: «квіткові килими» та 
«флористична архітектура».

Конкурс пройде в 2 етапи: І етап - відбірковий (заочний) відбудеться до 10 
липня 2015 року, ІІ етап фінальний (очний) - з 15 по 17 вересня 2015 року в м. Києві.

Для участі в першому етапі конкурсу необхідно до 10 липня надіслати заявку 
(зразок заявки в Положенні про проведення конкурсу - на сайті www.nenc.gov.ua), на 
поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул.
Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 або на е-mail: cvetic@nenc.gov.ua.

Список учасників фінального етапу буде розміщено на сайті НЕНЦ, не пізніше 
ніж за місяць до його проведення.

Під час другого (фінального) етапу конкурсу учасники створюють квіткову 
композицію: квітковий килим чи квіткову скульптуру (на вибір) з підготовленого 
матеріалу та попередньо створеними ескізами. 

Для композицій можна використовувати заготовки виконані заздалегідь, 
готовність яких сягає до 50 відсотків.

Розмір квіткового килима 1,2 x 1,2 м, висота квіткової скульптури не менше 0,9 
м. Природний матеріал (квіти, листя, мох, плоди і т.д.) становлять не менше 70 
відсотків композиції.

Програмою конкурсу передбачається: створення композицій та їх творчий 
захист.

Заїзд та реєстрація учасників ІІ етапу конкурсу - 15 вересня з 9.00 год. до 13.00 
год. Від'їзд - 17 вересня ц.р. після 14.00 год. 

Додаткова інформація - за телефонами: (044) 430-02-60, 430-04-91; 067-391-76-
19, е-mail: cvetic@nenc.gov.ua.

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