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

НАКАЗ
м. Київ

«12» травня 2017 р. № 41

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
з квітникарства та ландшафтного дизайну 
“Квітуча Україна” у 2017 році.

З метою формування екологічної культури особистості, активізації
пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, залучення учнівської
молоді  до  роботи  із  покращення  зовнішнього  озеленення  та  ландшафтного
дизайну  території  навчального  закладу,  відповідно  до  наказів  Міністерства
освіти і науки України від 27 грудня 2016 р. №1626 “Про затвердження Плану
всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та
учнівською  молоддю  на  2017  р.  (за  основними  напрямками  позашкільної
освіти)   та  від  25.02.2013  №197  “Про  затвердження  Положення  про
Всеукраїнський  конкурс  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  “Квітуча
Україна”,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстицій  України  13.03.2013  за
№406/22938 та згідно листа Міністерства освіти і науки №3-247 від 04.04.2017
року  “Про  проведення  Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та
ландшафтного  дизайну  “Квітуча  Україна”  з  10  по  12  травня  2017  року
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  провів
Всеукраїнський  конкурс  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну
“Квітуча Україна” (далі — Конкурс)

До  участі  у  фінальному  етапі  були  запрошені  команди-переможці
відбіркового  етапу:  Наказ  НЕНЦ  від  20  квітня  2017  №36  “Про  підсумки
заочного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та  ландшафтного
дизайну  «Квітуча  Україна» з  Київської,  Рівненської,  Івано-Франківської,
Харківської,  Запорізької,  Полтавської,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Волинської,  Вінницької,  Львівської,  Сумської,  Чернівецької  та  Чернігівської
областей.

Фінальний етап Конкурсу було проведено в очній формі з 10 до 12 травня
в м. Києві.

 Програмою заходу було передбачено:
1.  Проведення  командами-учасниками  конкурсу  «Квітуча  Україна»

виступів-презентацій  представлених  на  конкурс  проектів  з  квітникарства  та
ландшафтного дизайну;

2. Втілення презентованих проектів клумб та ландшафтних композицій.



За результатами конкурсного змагання

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  виборений  Ґран-прі  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”:

1. Команду відділу екології та квітництва комунального закладу «Станція 
юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області з темою
проекту:  «Метаморфози хвиль у саду».

ІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”:

1. Команду еколого-натуралістичного відділу комунального закладу 
"Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості" з темою 
проекту:  «Аліса та її квіткова кімната»;

2. Команду Станції юних натуралістів м. Білої Церкви Київської області з 
темою проекту:  «Зернини квітів з зернами любові нехай на всіх планетах 
проростуть …».

ІІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”:

1. Команду комунального закладу «Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст.» Приморської районної ради Запорізької області з темою проекту:  
«Квітуча школа. Клумба «Відродження»;

2. Команду комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» Чернігівської області з темою проекту:  «До творчості 
надихає Довженко».

ІV. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”:

1. Команду Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 114 
Дніпропетровської області з темою проекту:  «Клумба – бренд 
«Козацький ріг»;

2. Команду Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської
області з темою проекту:  «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»;

3. Команду комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Львівської області з темою проекту:  «Монгольф’єр. Квітуча куля».



V. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
за  перемогу  в  номінації  «оригінальність  в  оформленні  проекту»  у
Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну
“Квітуча Україна”:

1. Команду Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької 
області з темою проекту:  «Казкова країна»;

2. Команду Полтавської районної філії обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді на базі Тахтаулівського НВК Полтавської 
районної ради Полтавської області з темою проекту:  «Мелодія 
Полтавщини»;

3. Команду Івашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Житомирської 
області з  темою проекту:  «Проект озеленення школи»;

VI. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
за  перемогу  в  номінації  «збереження  та  примноження  традицій
українського  народу»  у  Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та
ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”:

1. Команду Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості еколого-
натуралістичного відділу Волинської області з темою проекту:  «Мовою 
квітів про Україну»;

2. Команду Чернівецької загальноосвітньої школи № 4 Чернівецької міської 
ради  та комунального закладу “Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Чернівецької області з 
темою проекту:  «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної 
душі»;

3. Команду Коломийського навчально-виробничого центру творчості 
учнівської молоді Івано-Франківської області з темою проекту:  «Квітуча 
Україна».

VII.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  виборений  Ґран-прі  у  Всеукраїнському
конкурсі  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  “Квітуча  Україна”
таких учнів:

1. Габор Мар'яну, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради з 
проектом «Метаморфози хвиль у саду»; 

2. Пурій Дану, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради з 
проектом «Метаморфози хвиль у саду»;  

3. Сегень Юлію, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради з 
проектом «Метаморфози хвиль у саду»; 

4. Тимощук Анну, вихованку гуртка «Екологічний дизайн» комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради з 
проектом «Метаморфози хвиль у саду». 



VIII.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” таких учнів:

1. Дмитренко Ганну, вихованку гуртка «Флористика» еколого-
натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості" Харківської області з проектом «Аліса та її 
квіткова кімната»; 

2. Кузнецову Ксенію, вихованку гуртка «Флористика» еколого-
натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості" Харківської області з проектом «Аліса та її 
квіткова кімната»; 

3. Мелікян Діану, вихованку гуртка «Флористика» еколого-
натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості" Харківської області з проектом «Аліса та її 
квіткова кімната»; 

4. Сіденко Ольгу, вихованку гуртка "Юні квітникарі" еколого-
натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості" Харківської області з проектом «Аліса та її 
квіткова кімната»; 

5. Глущенко Валерію, вихованку гуртків Станції юних натуралістів м. 
Білої Церкви Київської області з проектом «Зернини квітів з зернами 
любові нехай на всіх планетах проростуть …»; 

6. Мазуна Андрія, вихованця гуртків Станції юних натуралістів м. Білої 
Церкви Київської області з проектом «Зернини квітів з зернами любові
нехай на всіх планетах проростуть …»; 

7. Василюк Анастасію, вихованку гуртків Станції юних натуралістів м. 
Білої Церкви Київської області з проектом «Зернини квітів з зернами 
любові нехай на всіх планетах проростуть …»; 

8. Гаврилюка Андрія, вихованця гуртків Станції юних натуралістів м. 
Білої Церкви Київської області з проектом «Зернини квітів з зернами 
любові нехай на всіх планетах проростуть …». 

IX. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” таких учнів:

1. Жидок Анну, вихованку клубу «Квіти України», вихованку гуртка 
“Любителі сукулентних рослин” комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області з проектом «До 
творчості надихає Довженко»;

2. Бутенко Софію, вихованку клубу «Квіти України», вихованку гуртка 
“Любителі сукулентних рослин” комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області з проектом «До 
творчості надихає Довженко»; 

3. Пономаренко Анну, вихованку клубу «Квіти України», вихованку гуртка 
“Любителі сукулентних рослин” комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області з проектом «До 
творчості надихає Довженко»; 



4. Попазову Сніжану, вихованку гуртка «Ековарта», ученицю КЗ «Орлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради Запорізької 
області з проектом «Квітуча школа. Клумба «Відродження»;

5. Воробйову Лілію, вихованку гуртка «Ековарта», ученицю КЗ «Орлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради Запорізької 
області з проектом «Квітуча школа. Клумба «Відродження»;

6. Галкіну Аліну, вихованку гуртка «Ековарта», ученицю КЗ «Орлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради Запорізької 
області з проектом «Квітуча школа. Клумба «Відродження»;

7.  Жавжарова Олександра, вихованця гуртка «Ековарта», учня КЗ 
«Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради 
Запорізької області з проектом «Квітуча школа. Клумба «Відродження». 

X. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” таких учнів:

1. Кривонос Владиславу, вихованку гуртка «Флористика» 
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області 
з проектом «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»; 

2. Нечвоглод Ірину, вихованку гуртка «Флористика» Великописарівської 
районної станції юних натуралістів Сумської області з проектом «Я вірю в
майбутнє твоє, Україно»; 

3. Масалітіну Дарину, вихованку гуртка «Флористика» Великописарівської 
районної станції юних натуралістів Сумської області з проектом «Я вірю в
майбутнє твоє, Україно»; 

4. Песецьку Катерину, вихованку гуртка «Флористика» Великописарівської 
районної станції юних натуралістів Сумської області з проектом «Я вірю в
майбутнє твоє, Україно»; 

5. Павлик Вероніку, вихованку гуртка «Юні квітникарі»КЗ ЛОР «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Львівської області з проектом «Монгольф’єр. Квітуча куля»;

6. Прус Марію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» КЗ ЛОР «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Львівської області з проектом «Монгольф’єр. Квітуча куля»; 

7. Данчишин Соломію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» КЗ ЛОР 
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Львівської області з проектом «Монгольф’єр. Квітуча 
куля»; 

8. Зінкевич Оксану, вихованку гуртка «Юні квітникарі» КЗ ЛОР «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Львівської області з проектом «Монгольф’єр. Квітуча куля»;

9. Лактіонову Катерину, ученицю Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 114 
Дніпропетровської області з проектом «Клумба – бренд «Козацький ріг»; 

10.Карась Юлію, ученицю Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 114 
Дніпропетровської області з проектом «Клумба – бренд «Козацький ріг»; 

11.Каланчук Орину, ученицю Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 114 
Дніпропетровської області з проектом «Клумба – бренд «Козацький ріг»; 



12.Рог Софію, ученицю Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 114 Дніпропетровської 
області з проектом «Клумба – бренд «Козацький ріг». 

XІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
за  перемогу  в  номінації  «оригінальність  в  оформленні  проекту»  у
Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну
“Квітуча Україна” таких учнів:

1. Левшина Олексія, вихованця гуртка «Юні біологи» Полтавської районної 
філії обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 
базі Тахтаулівського НВК Полтавської районної ради Полтавської області 
з проектом «Мелодія Полтавщини»; 

2. Піддубну Юлію, вихованку гуртка «Юні біологи» Полтавської районної 
філії обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 
базі Тахтаулівського НВК Полтавської районної ради Полтавської області 
з проектом «Мелодія Полтавщини»; 

3. Реву Аню, вихованку гуртка «Юні біологи» Полтавської районної філії 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на базі 
Тахтаулівського НВК Полтавської районної ради Полтавської області з 
проектом «Мелодія Полтавщини»; 

4. Тристан Дар’ю, вихованку гуртка «Юні біологи» Полтавської районної 
філії обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на 
базі Тахтаулівського НВК Полтавської районної ради Полтавської області 
з проектом «Мелодія Полтавщини»; 

5. Демчук Ольгу, вихованку клубу любителів лікарських рослин 
«Любисток» Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької 
області з проектом «Казкова країна»;

6. Дронговську Ангеліну, ученицю Івашківської загальноосвітньої школи  І-
ІІ ст. Житомирської області з проектом «Проект озеленення школи»; 

7. Корчубанову Анну, ученицю Івашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 
Житомирської області з проектом «Проект озеленення школи»;

8. Євтушок Вероніку, ученицю Івашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 
Житомирської області з проектом «Проект озеленення школи»; 

9. Савіцьку Анастасію,  ученицю Івашківської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ст. Житомирської області з проектом «Проект озеленення школи».

 
XIІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  за  перемогу  в  номінації  «збереження  та  примноження  традицій
українського  народу»  у  Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та
ландшафтного дизайну “Квітуча Україна” таких учнів:

1. Гебеш Анну, вихованку гуртка «Юні квітникарі - аранжувальники» КЗ 
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Чернівецької області з проектом «Вишиванка – символ
Батьківщини, дзеркало народної душі»; 

2. Саламандик Любов, вихованку гуртка «Юні квітникарі — 
аранжувальники» КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»Чернівецької області з 
проектом «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі»; 



3. Чифурка Ігоря, вихованця гуртка «Юні квітникарі — аранжувальники» КЗ
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»Чернівецької області з проектом «Вишиванка – символ 
Батьківщини, дзеркало народної душі»; 

4. Мокрицького Олега, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської 
молоді Івано-Франківської області з проектом «Квітуча Україна»; 

5. Власюк Ярину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської 
молоді Івано-Франківської області з проектом «Квітуча Україна»; 

6. Скільську Уляну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 
Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської 
молоді Івано-Франківської області з проектом «Квітуча Україна»; 

7. Ткачук Марину, вихованку гуртка «Юні овочівники» Нововолинського 
центру дитячої та юнацької творчості еколого-натуралістичного відділу 
Волинської області з проектом «Мовою квітів про Україну»; 

8. Огороднік Дарію, вихованку гуртка «Юні овочівники» Нововолинського 
центру дитячої та юнацької творчості еколого-натуралістичного відділу 
Волинської області з проектом «Мовою квітів про Україну»; 

9. Степанюк Катерину, вихованку гуртка «Юні овочівники» 
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості еколого-
натуралістичного відділу Волинської області з проектом «Мовою квітів 
про Україну»; 

10.Свистун Світлану, вихованку гуртка «Юні овочівники» Нововолинського 
центру дитячої та юнацької творчості еколого-натуралістичного відділу 
Волинської області з проектом «Мовою квітів про Україну». 

XІIІ.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді за підготовку та втілення  проектів, що брали участь у
Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну
“Квітуча Україна” таким керівникам:

1. Шапошник Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика» еколого-
натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості" Харківської області за підготовку та втілення  
проекту: «Аліса та її квіткова кімната»;

2.  Маліченко Олені Олексіївні, керівнику гуртка "Юні квітникарі" еколого-
натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості" Харківської області за підготовку та втілення  
проекту: «Аліса та її квіткова кімната»;

3.  Драгун Зої  Петрівні, керівнику гуртка «Флористика» Великописарівської
районної станції юних натуралістів Сумської областіза підготовку та 
втілення  проекту: «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»;

4. Купченко Ользі Миколаївні, учителю біології Тахтаулівського НВК 
Полтавської районної ради Полтавської області за підготовку проекту: 
«Мелодія Полтавщини»;

5. Мирній Галині Миколаївні, керівнику гуртків Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру Полтавської області за підготовку та 
втілення  проекту: «Мелодія Полтавщини»;



6. Солодкій Ніні Миколаївні, керівнику гуртків комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області за
підготовку та втілення  проекту: «До творчості надихає Довженко»;

7.  Велігорській Світлані Віталіївні, завідувачу методичного відділу 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 
Чернігівської області за підготовку та втілення  проекту: «До творчості 
надихає Довженко»;

8. Глущенко Олені Іванівні, методисту, керівнику гуртка «Рослини – 
символи України» Станції юних натуралістів м. Білої Церкви Київської 
області за підготовку та втілення  проекту: «Зернини квітів з зернами 
любові нехай на всіх планетах проростуть …»;

9.  Мазун Юлії Михайлівні, керівнику проекту, директору Станції юних 
натуралістів м. Білої Церкви Київської області за підготовку та втілення  
проекту: «Зернини квітів з зернами любові нехай на всіх планетах 
проростуть …»;

10. Мартинюк Тетяні Сергіївні, керівнику гуртка «Юні екологи» Станції 
юних натуралістів м. Білої  Церкви Київської області за підготовку та 
втілення  проекту: «Зернини квітів з зернами любові нехай на всіх 
планетах проростуть …»;

11. Жук Інні Володимирівні, керівнику гуртка «Палітра»  Станції юних 
натуралістів м. Білої Церкви Київської області за підготовку та втілення  
проекту: «Зернини квітів з зернами любові нехай на всіх планетах 
проростуть …»;

12. Божик Іванні Василівні, керівнику проекту КЗ ЛОР «Львівський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Львівської області за підготовку та втілення  проекту: «Монгольф’єр. 
Квітуча куля»;

13.Дужук Сніжані  Андріївні, методисту, керівнику гуртків комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 
Рівненської області за підготовку та втілення  проекту: «Метаморфози 
хвиль у саду»;

14.Дем'янюк Анні Генадіївні, керівнику гуртків комунального закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської 
області за підготовку та втілення  проекту: «Метаморфози хвиль у саду»;

15.Катюсі Валентині Василівні, завідувачу відділу екології та квітництва 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 
ради Рівненської області за підготовку та втілення  проекту: 
«Метаморфози хвиль у саду»;

16.Гринь Надії Григорівні, вчителю біології та екології  КЗ «Орлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради Запорізької 
області за підготовку та втілення  проекту: «Квітуча школа. Клумба 
«Відродження»;

17.Чупринко Ірині Миколаївні, методисту Вінницької обласної станції юних 
натуралістів Вінницької області за підготовку та втілення  проекту: 
«Казкова країна» що переміг в номінації “Оригінальність в оформленні 
проекту”;



18.Голубчик Тетяні Василівні, вчителю біології Чернівецької ЗОШ № 4 
Чернівецької міської ради Чернівецької області за підготовку та втілення  
проекту: «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі»;

19.Задобрівській Людмилі Олександрівні, керівнику гуртка КЗ Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за 
підготовку та втілення  проекту: «Вишиванка – символ Батьківщини, 
дзеркало народної душі»;

20. Олексек Ларисі Олександрівні, директору, керівнику гуртка 
“Виготовлення сувенірів” Коломийського навчально-виробничого центру 
творчості учнівської молоді Івано-Франківської області за підготовку та 
втілення  проекту: «Квітуча Україна»;

21. Огороднік Ірині Анатоліївні, керівнику гуртків Нововолинського центру 
дитячої та юнацької творчості еколого-натуралістичного відділу 
Волинської області за підготовку та втілення  проекту: «Мовою квітів про 
Україну»;

22.Мартинюк Ларисі Антонівні, методисту Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру Волинської області за підготовку та втілення  
проекту: «Мовою квітів про Україну»;

23.Бардась Людмилі Анатоліївні, керівнику проекту Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 114 Дніпропетровської області за 
підготовку та втілення  проекту: «Клумба – бренд «Козацький ріг»;

24.Калинич Людмилі Андріївні, вчителю біології, хімії, основ здоров'я, 
соціальному педагогу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №114 Дніпропетровської
області за підготовку та втілення  проекту: «Клумба – бренд «Козацький 
ріг»;

25.Ковальчук Галині Іванівні, вчителю біології та хімії  Івашківської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Житомирської області за підготовку та 
втілення  проекту: «Проект озеленення школи».

Науково-педагогічний колектив Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді висловлюють подяку керівникам департаментів

та управлінь освіти обласних, районних, міських держадміністрацій,
директорам позашкільних закладів, директорам загальноосвітніх шкіл за
підготовку команд для презентації проектів озеленення під час проведення

Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна».

Сподіваємося на подальшу співпрацю під час проведення 
конкурсу у 2018 році.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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