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

НАКАЗ
м. Київ

«22» серпня 2017 р.

№ 67

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу
з флористики та фітодизайну
« Україна вишивана»
Відповідно до Плану всеукраїнських та міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти) пункту 14, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 27.12.2016 № 1626, та згідно листа МОН України № 3-516 від
04.07.2017 року, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді з 18 до 20 вересня 2017 року проводить Всеукраїнський конкурс з
флористики та фітодизайну (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08
квітня 2014 р. за №393/25170.
Цього року Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну буде
проводитися під темою: «Україна вишивана».
В рамках Конкурсу учасники будуть змагатися в двох номінаціях:
«квіткові килими» та «флористична архітектура».
Захід проходить у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) відбувся до 15
серпня 2017 року, під час якого були надіслані заявки та ескізи, майбутніх робіт.
До участі в Конкурсі запрошуються команди творчих учнівських
об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з напряму
«Флористика та фітодизайн». До складу команди входять 3-5 осіб: 2-4 учні та
один керівник.
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет провів відбір
учасників фінального (очного) етапу.
Для участі у фінальному етапі Конкурсу, який буде проведено в очній
формі з 18 до 20 вересня 2017 року в м. Києві, запрошуються команди переможці відбіркового етапу.
НАКАЗУЮ:
Відповідно до рішення Оргкомітету, до участі у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу з флористики та фітодизайну «Україна вишивана» що
відбудеться 18-20 вересня 2017 року, запрошуються наступні командиучасники:
1. Вихованців гуртка «Флористика» Великописарівської районної станції юних
натуралістів: Кривонос Владиславу, Нечвоглод Ірину, Масалітіну Дарину,

Песецьку Катерину та керівника команди - Драгун Зою Петрівну, керівник
гуртка Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської
області, з роботою «Закохана в життя»;
2. Вихованців КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»: Самуїлову
Олександру, Марченкову Анастасію та керівника проекту - Корень Тетяна
Іванівна КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», з проектом
«Скриня моєї бабусі»;
3. Вихованців гуртка «Флористика» еколого-натуралістичного відділу:
Дмитренко Ганну, Кузнецову Ксенію, Мелікян Діану, Сіденко Ольгу та
керівника — Пузєєву Світлану Миколаївну, КЗ "Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості, з проектом «Слобожанські мотиви»;
4. Вихованців гуртка «Флористка»: Міщук Діану, Витвицьку Соломію, Цюпер
Ольгу та керівника команди - Марущак Оксана Анатоліївна, керівник гуртків
«Флористика», Івано – Франківської міської дитячої екологічної станції, з
проектом «Гуцульська джирга»;
5. Вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Комунального
закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді», керівник: Колеснікова Наталія Андріївна, з проектом
«Україна вишивана»;
6. Вихованців гуртка «Барви природи»: Максімову Наталію, Савіцьку Ганну,
Потапову Анастасію та керівників команди - Марченко Оксану Вікторівну,
керівника гуртка «Барви природи», Барило Світлану Іванівну, керівника гуртка
«Юні квітникарі» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, з проектом «Барвистий калейдоскоп української вишивки»;
7. Вихованців гуртка «Екологічний дизайн»: Габор Мар'яну, Пурій Дану,
Гончарук Софію, Тимощук Олександру та керівника - Дужук Сніжану
Андріївну, керівника гуртка-методиста КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради, з проектом «Під покровом»;
8. Вихованців творчого учнівського об’єднання «Флористика»: Ліханську Ганну,
Орлова Данила, Гулю Олену, Чорного Даніїла та керівника делегації Хабловську Вікторію Вікторівну, керівника гуртка, вчителя трудового навчання
КЗ «Олешківська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Херсонської
обласної ради, з проектом «Уся історія життя як розмаїте вишиття»;
9. Вихованців гуртків КЗ «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради : Кондратьєву Дар’ю,
Ваджипову Аліє, Кіжло Софію, Рудакову Антоніну та керівника команди Положій Лідію Василівну, керівника гуртка комунального закладу освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної ради, з проектом «Килим-оберіг
Дніпропетровщини»;
10. Вихованців гуртка «Студія екологічного дизайну» Комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів»:
Козаренко Марію, Ігуменову Діану, Труфанову Єлизавету, Козаренко Миколу та
керівника команди - Козаренко Віталіну Іванівну, керівника гуртків КПНЗ
«РайСЮН» Покровської райради Донецької області, з проектом « Вкраїна наша
це рушник де доля вишита народом»;
11. Вихованців гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Донецького обласного
центру технічної творчості дітей та юнацтва : Доценко Анастасію, Байдаченко

Вікторію, Сердюк Тетяну та керівника команди - Яворську Тетяну
Станіславівну, керівника гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» Донецького
обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, з проектом «Мій рідний
край»;
12. Вихованців гуртка «Школа фітодизайну»: Мельник Олександру, Ліваковську
Анастасію та керівника команди - Мельник Валентину Анатоліївну,
культорганізатора Вінницької обласної станції юних натуралістів, з проектом
«Дерево життя»;
13. Вихованців гуртка флористики «Золоті пелюстки»: Єфімчук Анну, Дмітрієва
Микиту та керівника команди - Івакову Тетяну Анатоліївну, Одеського КПНЗ
ОЦДЮТ «Самоцвіт»;
14. Вихованців Зразкового творчого об'єднання “Флористична майстерня
“Адоніс” та керівника команди — Якушу Наталію Михайлівну, керівника гуртка
“Фітодизайн”, керівник гуртка — методист Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м.Бровари Київської області, з
проектом “Вишивана моя Україна”.
Під час фінального етапу конкурсу учасники створюють квіткову
композицію: квітковий килим чи квіткову скульптуру (на вибір) з попередньо
підготовленого матеріалу та 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 ніж 1,2 м. Природний матеріал (квіти, листя, мох, плоди і т.д.) повинен
становити не менше 70 відсотків композиції.
Програмою конкурсу передбачається: створення композицій та їх творчий
захист. А також спільне створення командами загального килима на задану
тематику.
Заїзд та реєстрація учасників ІІ (фінального) етапу конкурсу – 18 вересня
з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
Від'їзд – 20 вересня після 14.00 год.
Відповідальність за життя та здоров'я учасників несуть керівники команд.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
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