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

НАКАЗ
м. Київ

«17» травня 2018 р. № 49

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з квітникарства та
ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна» у 2018 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 04 січня 2018 р.  № 12 «Про затвердження Плану
всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та
учнівською  молоддю  на  2018  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  юстиції  України  13.03.2013  за
№ 406/22938 та згідно листа Міністерства освіти і науки № 3-269 від 14.03.2018
року  «Про  проведення  Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та
ландшафтного  дизайну  «Квітуча  Україна»  з  15  по  17  травня  2018  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  19  команд-переможців
відбіркового етапу відповідно до Наказу НЕНЦ від 16 квітня 2018 № 41 «Про
підсумки  заочного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та
ландшафтного  дизайну  «Квітуча  Україна».  Втілити  проекти  до  м. Києва
приїхали 13 команд з Вінницької, Волинської, Закарпатської, Кіровоградської,
Львівської,  Івано-Франківської,  Полтавської,  Житомирської,  Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей.

Програмою Конкурсу було передбачено:
1.  Виступ-презентація  представлених  на  конкурс  проектів  з

квітникарства, озеленення та ландшафтного дизайну територій закладів освіти;
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  проектом:
«Задзеркалля». (99 балів)

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 Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції з проектом
«Мій рідний край»; (97 балів)

2. Команду  еколого-натуралістичного  відділу  комунального  закладу
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  з  темою
проекту: «Галапагоські острови»; (96 балів)

3. Команду загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Колодеже Горохівського
району Волинської області, з проектом: «Піца «Фієста квітів». (94 бали)

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 Великописарівської  районної  станції  юних натуралістів Сумської
області з проектом:  «Вічна і нетлінна мелодія Кобзаря»; (91 бал)

2. Команду  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді з проектом «Яворівська забавка»; (88 балів)

3. Команду  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді з проектом «Дерево життя»; (87 балів)

4. Команду  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» з проектом: «Родинне Дерево». (86 балів)

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 Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області,

з проектом «Серце віддаю дітям»; (81 бал)

2. Команду Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області з
проектом «Квітуй, мов калина – прекрасна моя Україно!»; (83 бали)

3. Команду  Черняхівської  гімназії  Житомирської  області  з  проектом
«Заквітчана віночком рідна гімназія»; (80 балів)



4. Команду  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді,  з  проектом  «Великодні  традиції  від  давнини  до
сучасності»; (76 балів)

5. Команду  Василівської  філії  І-ІІ  ст.  КЗ  «Долинська  ЗШ  І-ІІІ  ст.  № 4
Долинської районної ради» Кіровоградської області, з проектом «Квітучий
світ для школярів «Футбольна симфонія»; (77 балів)

V.  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,  ученицю
10 класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  23  з
проектом: «Задзеркалля»; (99 балів)

2. Тимощук  Олександру,  вихованку  гуртка  «Екологічний  дизайн»,
комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради, ученицю 10 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 23 з проектом: «Задзеркалля»; (99 балів)

3. Тищук  Юлію,  вихованку  гуртка  «Екологічний  дизайн»,  комунального
закладу «Станція юних натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  ученицю
10 класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  23  з
проектом: «Задзеркалля». (99 балів)

VI.  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. Міщук  Діану, вихованку  гуртка  «Флористика»  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції з проектом «Мій рідний край»; (97 балів)

2. Пелих  Діану,  вихованку  гуртка  «Флористика»  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції з проектом «Мій рідний край»; (97 балів)

3. Кузнецову  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» Харківської області з проектом «Галапагоські острови»;
(96 балів)

4. Калічаву Ліану, вихованку гуртка «Флористика»  еколого-натуралістичного
відділу КЗ  «Харківський обласний Палац дитячої  та  юнацької  творчості»
Харківської області з проектом «Галапагоські острови»; (96 балів)

5. Сурніну  Оксану, вихованку  гуртка  «Квітникарі»  еколого-натуралістичного
відділу КЗ  «Харківський обласний Палац дитячої  та  юнацької  творчості»
Харківської області з проектом «Галапагоські острови»; (96 балів)

6. Манжелевську  Кристину,  вихованку  гуртка  «Квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» Харківської області з проектом «Галапагоські острови»;
(96 балів)



7. Галяса  Дениса,  учня  9  класу,  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Колодеже  Горохівського  району  Волинської  області  з  проектом:  «Піца
«Фієста квітів»; (94 бали)

8. Смірнову  Ірину, ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Колодеже  Горохівського  району  Волинської  області  з  проектом:  «Піца
«Фієста квітів»; (94 бали)

9. Жилко  Іванну,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Колодеже  Горохівського  району  Волинської  області  з  проектом:  «Піца
«Фієста квітів»; (94 бали)

10.Романюк Наталію, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Колодеже  Горохівського  району  Волинської  області  з  проектом:  «Піца
«Фієста квітів». (94 бали)

VIІ.  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. Кривонос Владиславу, вихованку гуртка «Флористика»,  Великописарівської
районної  станції  юних натуралістів  Сумської  області  з  проектом «Вічна і
нетлінна мелодія Кобзаря»; (91 бал)

2. Нечвоглод  Ірину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  Великописарівської
районної  станції  юних натуралістів  Сумської  області  з  проектом «Вічна і
нетлінна мелодія Кобзаря»; (91 бал)

3. Масалітіну  Дарину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  Великописарівської
районної  станції  юних натуралістів  Сумської  області  з  проектом «Вічна і
нетлінна мелодія Кобзаря»; (91 бал) 

4. Песецьку  Катерину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  Великописарівської
районної  станції  юних натуралістів  Сумської  області  з  проектом «Вічна і
нетлінна мелодія Кобзаря»; (91 бал)

5. Курбало  Романа,  вихованця  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  проектом
«Дерево життя»; (87 балів)

6. Романенко  Анну,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  проектом
«Дерево життя»; (87 балів)

7. Баклицьку  Анну,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  проектом
«Дерево життя»; (87 балів)

8. Марченко  Яну,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  проектом
«Дерево життя»; (87 балів)

9. Жидок  Анну,  вихованку  гуртка  «Основи  флористики  та  фітодизайну»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з
проектом: «Родинне Дерево»; (86 балів)



10.Бутенко  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  комунального
закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  з  проектом:
«Родинне Дерево»; (86 балів)

11.Пономаренко Анну, вихованку гуртка «Юні  друзі  природи» комунального
закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  з  проектом:
«Родинне Дерево»; (86 балів)

12.Ерделі  Марту,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  КЗ  ЛОР  «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з
проектом «Яворівська забавка»; (88 балів)

13.Прус  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  КЗ  ЛОР  «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з
проектом «Яворівська забавка»; (88 балів)

14.Жук  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  КЗ  ЛОР  «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з
проектом «Яворівська забавка»; (88 балів)

15.Пецольд Марію, вихованку гуртка «Юні квітникарі»  КЗ ЛОР «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з
проектом «Яворівська забавка». (88 балів)

VIІІ.  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. Готланд Каріну, вихованку Клубу любителів лікарських рослин «Любисток»

Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  області  з

проектом «Серце віддаю дітям»; (81 бал)

2. Олексієнко  Катерину,  вихованку  Клубу  любителів  лікарських  рослин
«Любисток»  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької

області з проектом «Серце віддаю дітям»; (81 бал)

3. Демчук Ольгу, вихованку Клубу любителів лікарських рослин «Любисток»

Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької  області  з

проектом «Серце віддаю дітям»; (81 бал)

4. Товтин  Юлію,  вихованку  гуртка  «Людина  і  довкілля»,  Закарпатського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  проектом
«Великодні традиції від давнини до сучасності»; (76 балів)

5. Бєлову Вікторію, вихованку гуртка «Юні користувачі ПК», Закарпатського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  проектом
«Великодні традиції від давнини до сучасності»; (76 балів)

6. Бідзілю Вікторію, вихованку гуртка «Юні користувачі ПК», Закарпатського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  проектом
«Великодні традиції від давнини до сучасності»; (76 балів)

7. Грищук Анну, вихованку гуртка «Васильки», Василівської філії  І-ІІ  ст. КЗ
«Долинська  ЗШ  №4  І-ІІІ  ст.  Долинської  районної  ради»  Кіровоградської



області  з  проектом  «Квітучий  світ  для  школярів  «Футбольна  симфонія»;
(77 балів)

8. Гирко Юлію,  вихованку гуртка «Васильки»,  Василівської  філії  І-ІІ  ст. КЗ
«Долинська  ЗШ  №4  І-ІІІ  ст.  Долинської  районної  ради»  Кіровоградської
області  з  проектом  «Квітучий  світ  для  школярів  «Футбольна  симфонія»;
(77 балів)

9. Волощук Анатолія, вихованця гуртка «Васильки», Василівської філії І-ІІ ст.
КЗ «Долинська ЗШ №4 І-ІІІ ст. Долинської районної ради» Кіровоградської
області  з  проектом  «Квітучий  світ  для  школярів  «Футбольна  симфонія»;
(77 балів)

10.Ляшенка  Олександра,  вихованця  гуртка  «Васильки»,  Василівської  філії
І-ІІ  ст.  КЗ  «Долинська  ЗШ  №4  І-ІІІ  ст.  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської області з проектом «Квітучий світ для школярів «Футбольна
симфонія»; (77 балів)

11.Грицанюк  Олександру,  ученицю  7  класу  Черняхівської  гімназії
Житомирської  області  з  проектом  «Заквітчана  віночком  рідна  гімназія»;
(80 балів)

12.Ілюченко Єлізавету, ученицю 7 класу Черняхівської гімназії Житомирської
області з проектом «Заквітчана віночком рідна гімназія»; (80 балів) 

13.Пантус  Марію,  ученицю  7  класу  Черняхівської  гімназії  Житомирської
області з проектом «Заквітчана віночком рідна гімназія»; (80 балів)

14.Коханчук Мирославу, ученицю 7 класу Черняхівської гімназії Житомирської
області з проектом «Заквітчана віночком рідна гімназія»; (80 балів)

15.Терлецька Дарину, вихованку гуртка,  «Лікарські  рослини»,  Позашкільного
комунального навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бережанської міської ради Тернопільської області з проектом  «Квітуй, мов
калина – прекрасна моя Україно!»; (83 бали)

16.Корнелюк Катерину, вихованку гуртка, «Лікарські рослини», Позашкільного
комунального навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бережанської міської ради Тернопільської області з проектом  «Квітуй, мов
калина – прекрасна моя Україно!»; (83 бали)

17.Гетун  Каріну,  вихованку  гуртка,  «Лікарські  рослини»,  Позашкільного
комунального навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бережанської міської ради Тернопільської області з проектом  «Квітуй, мов
калина – прекрасна моя Україно!». (83 бали)

ІX.  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. Драгун Зої Петрівні, директору  Великописарівської районної станції юних
натуралістів Сумської  області,  за  підготовку та  втілення проекту «Вічна і
нетлінна мелодія Кобзаря»;



2. Бриль  Вікторії  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Великописарівської  районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  за  підготовку  та  втілення
проекту «Вічна і нетлінна мелодія Кобзаря»;

3. Марущак Оксані Анатоліївні, керівнику гуртків Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції,  за підготовку та втілення проекту «Мій рідний
край»;

4. Клапцуняк  Наталії  Іванівні,  керівнику  гуртків  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції,  за підготовку та втілення проекту «Мій рідний
край»;

5. Мирній  Галині  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та
втілення проекту «Дерево життя»;

6. Дужук Сніжані Андріївні, керівнику гуртків комунального закладу «Станція
юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  за  підготовку  та  втілення
проекту «Задзеркалля»;

7. Катюсі  Валентині  Василівні,  завідувачу  відділу  екології  та  квітництва
комунального  закладу  «Станції  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради, за підготовку та втілення проекту «Задзеркалля»;

8. Чупринко Ірині Миколаївні, методисту Вінницької обласної станції юних 

натуралістів Вінницької області, за підготовку та втілення проекту «Серце 

віддаю дітям»; 
9. Пузєєвій Світлані  Миколаївні,  керівнику гуртків  еколого-натуралістичного

відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за
підготовку та втілення проекту «Галапагоські острови»; 

10.Маліченко  Олені  Олексіївні,  керівнику  гуртків  еколого-натуралістичного
відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за
підготовку та втілення проекту «Галапагоські острови»;

11.Токарєвій Олександрі Іванівні, методисту відділу біології та дослідницько-
експериментальної  роботи,  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та  втілення
проекту «Великодні традиції від давнини до сучасності»;

12.Солодкій  Ніні  Миколаївні, керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», за підготовку та втілення
проекту «Родинне Дерево»;

13.Велігорській  Світлані  Віталіївні,  завідувачу  методичного  відділу
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», за
підготовку та втілення проекту «Родинне Дерево»;

14.Єгорову Андрію Сергійовичу, вчителю фізичної культури, Василівської філії
І-ІІ  ст.  КЗ  «Долинська  ЗШ  І-ІІІ  ст.  №  4  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської  області,  за  «Квітучий  світ  для  школярів  «Футбольна
симфонія»;



15.Ворончук  Любові  Ігорівні,  вчителю  біології  та  екології  Черняхівської
гімназії  Житомирської  області,  за  підготовку  та  втілення проекту
«Заквітчана віночком рідна гімназія».

16.Галяс Ользі Миколаївні, вчителю біології та хімії загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  с.  Колодеже  Горохівського  району  Волинської  області,  за
підготовку та втілення проекту «Піца «Фієста квітів».

17.Ліннік  Ірині  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Позашкільного  комунального
навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської
міської  ради  Тернопільської  області,  за  підготовку  та  втілення  проекту
«Квітуй, мов калина – прекрасна моя Україно!»;

18.Божик Іванні  Василівні,  керівнику гуртків КЗ ЛОР «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», за підготовку та
втілення проекту «Яворівська забавка».

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

управлінь освіти обласних, районних, міських держадміністрацій, директорам
закладів позашкільної освіти, директорам закладів загальної середньої освіти
за підготовку команд до участі у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства та

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».
Сподіваємося на подальшу співпрацю під час проведення конкурсу у

2019 році.

Директор,
доктор педагогічних наук, 
професор В. В. Вербицький


