
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _08.04.2016_ № _3/3-9-244-16_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з квітникарства та ландшафтного
дизайну «Квітуча Україна»

На виконання Плану всеукраїнських і 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  МОН  «Про  затвердження  Положення  про
Всеукраїнський  конкурс  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  «Квітуча
Україна» від 25.02.2013 №,197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.03.2013  за  № 406/22938,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  з  11 до 13 травня ц.р.  у м. Київ проводить фінальний етап
Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  «Квітуча
Україна» (Положення про проведення конкурсу – на сайті www.nenc.gov.ua).

До участі у фінальному етапі конкурсу запрошуються команди – переможці
відбіркового етапу,  список яких буде опубліковано до 18 квітня на офіційному
веб-сайті НЕНЦ  www.nenc.gov.ua.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Детальна інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91; e-mail:
cvetic@nenc.gov.ua; nenc@nenc.gov.ua; на сайті www.nenc.gov.ua.

Додаток: на 1 арк.

Заступник директора департаменту          В. О. Карбишева

Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток 
до листа МОН 
від 08.04.2016 № 3/3-9-244-16

Програма
 Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну

«Квітуча Україна»

11 травня   (середа)

09.00 - 13.00 - Заїзд, розміщення команд, реєстрація учасників конкурсу. 
12.10 – 12.30 – Робоча нарада з керівниками делегацій.
13.00 - 14.00 – Обід .
14.00 - 15.00 - Урочисте відкриття Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».
15.00 - 17.30 Виступи команд – учасниць конкурсу.
18.00 - 18.30 – Вечеря.
19.00 - 23.00 – Вільний час.

12 травня   (четвер)

08.00 - 08.30 – Сніданок.
08.30 - 09.00 – Підготовчі роботи до реалізації  проектів. 
09.00 - 13.30 – Практична частина конкурсу. Реалізація презентованих  проектів 

клумб та ландшафтних композицій.  
13.30 - 14.00 -  Обід.
14.00 - 15.30 – Переїзд до ботанічного саду (вул. Тімірязівська, 1).
15.30 -18.00 –  Екскурсія ботанічним садом.
18.00-19-00 –   Переїзд до НЕНЦ.
19.00 - 19.30 -   Вечеря. 

13 травня   (п’ятниця)

08.30 – 09.00 – Сніданок.
09.30  -  10.30  –  Екскурсії  для  учасників  конкурсу  відділами  та  лабораторіями

НЕНЦ  (зимовий  сад,  музей  хліба,  живий  куточок,  лабораторія
гідробіології, Школа народних ремесел).

11.00 -  12.00 -  Урочисте закриття Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та
ландшафтного  дизайну  «Квітуча  Україна».  Нагородження
переможців. Відзначення кращих учасників конкурсу.

12.00 - 12.30 –  Обід.
з 14.00 -             Від’їзд учасників конкурсу.
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