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Про підсумки проведення
Міжнародного еколого-мистецького 
пленеру «Діалог з природою»

З  травня  2017  року  розпочав  свою  роботу  І  етап  щорічного  Міжнародного
еколого-мистецького пленеру «Діалог з природою» з декоративно-прикладного
мистецтва (для дорослих) Національної спілки художників України спільно з
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  МОН
України (НЕНЦ), який проходив на території Національного ботанічного саду
ім.М.М.Гришка НАН України. В проекті прийняли участь майстри з України,
Італії, Німеччини.
З 18 по 20 вересня 2017 року в НЕНЦ пройшов ІІ етап Міжнародного еколого-
мистецького  пленеру  «Діалог  з  природою»  з  декоративно-прикладного
мистецтва (для юних майстрів).
Куратор  проекту  «Діалог  з  природою»:  Дюговська  Галина  Володимирівна  –
член  Національної  спілки  художників  України  і  Спілки  дизайнерів  України.
Організатор проекту: Федоров Валерій Євгенович – методист вищої категорії
НЕНЦ, відмінник освіти України, майстер з лозоплетіння.
Відповідно до програми міжнародного еколого-мистецького пленеру учасники
створювали екстер’єрні композиції на території парку НЕНЦ, з лози та іншого
природного матеріалу, юні майстри творчого об’єднання «Солом’яне диво» з
Дніпровського району м. Києва під керівництвом Павленко Раїси Анатоліївни -
члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України виконали із
житньої соломи дідухи та був проведений майстер-клас для всіх гостей пленеру.

НАКАЗУЮ:
І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  України  за  творчий  підхід,
відтворення  народних  традицій  та  активну  участь  в  Міжнародному
еколого-мистецькому пленері з лозоплетіння «Діалог з природою»:

1. Калугу Марію Михайлівну, ученицю 9 класу Малютинської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  Районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді м. Боярки Київської області;
2. Калугу Дмитра Михайловича, учня 3 класу Малютинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст.,вихованця гуртка «Природа рідного краю» Районного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  м.  Боярки  Київської  області;
3. Калугу Світлану Вікторівну, керівника гуртків «Юні квітникарі» та «Природа
рідного краю» Районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м.
Боярки Київської області;



4. Лясковську Лесю Ігорівну, вихованку гуртка «Чарівна лоза» Центру дитячої
та юнацької творчості м. Козятина Вінницької області;
5. Корженко Дар’ю Віталіївну, вихованку гуртка «Чарівна лоза» Центру дитячої
та юнацької творчості м. Козятина Вінницької області;
6.Бережнюка  Федора  Івановича,  керівника  гуртка  «Чарівна  лоза»  Центру
дитячої та юнацької творчості м. Козятин Вінницької області;
7. Камінську Анастасію Андріївну, вихованку творчого об’єднання «Солом’яне
диво»  народної  студії  АРТ  Світлиця  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Дніпровського району м. Києва; 
8. Вовчок Анастасію Христину Володимирівну , вихованку творчого об’єднання
«Солом’яне диво» народної студії АРТ Світлиця Центру дитячої та юнацької
творчості Дніпровського району м. Києва;
9.  Клименко  Альбіну  Ігорівну,  вихованку  творчого  об’єднання  «Солом’яне
диво»  
народної  студії  АРТ  Світлиця  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Дніпровського району м. Києва;
10.  Павленко  Раїсу  Анатоліївну,  керівника  творчого  об’єднання  «Солом’яне
диво»  
народної  студії  АРТ  Світлиця  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Дніпровського району м. Києва; 
11.  Курту  Наталію  Павлівну,  випускницю  Школи  народних  ремесел
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН
України.
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