
 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 «28» серпня 2018 р. № 233 

 На № __ від ____________ 

Директорам закладів позашкільної освіти 

 

Директорам закладів загальної середньої 

освіти 

 

Директорам закладів професійно-

технічної, вищої освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського еколого- 

мистецького фестивалю «Лендарт весна -2019» 
 

Відповідно до «Проекту плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік 

(еколого-натуралістичний напрям)», протягом вересня 2018 р. – квітня 2019 р. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді ініціює 

проведення Всеукраїнського еколого-мистецького фестивалю «Лендарт 

весна -2019» (далі – Фестиваль). Положення про захід – на сайті 

www.nenc.gov.ua. 

До участі у Фестивалі запрошується учнівська молодь закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти України, 

майстри ландшафтного дизайну і ландшафтної архітектури індивідуально 

(окремі учасники) або колективно (кількість авторів колективного проекту не 

повинна бути більшою ніж три особи). 

Формат проведення фестивалю - очний. 

Номінації Фестивалю: 

 ленд-арт та арт-об’єкти з природних матеріалів (арт-композиції на вільну 

тему з будь-яких природних матеріалів: гілок, рогозу, соломи, сіна тощо 

(інсталяції, коренепластика, композиції з лози, коренів, сухих гілок, 

трави, незвичайні скульптури, в т.ч. з тих матеріалів і предметів, що були 

у вжитку, екологічного спрямування); 

 ландшафт, інтер’єр (конкурс ландшафтних композицій, де учасники 

конкурсу на основі власних ескіз-ідей, проектів, схем, макетів креативних 

об'єктів садово-паркової архітектури створюють дизайн окремо виділеної 

території парку); 
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 дизайн середовища із застосуванням штучних водойм і фонтанів, 

басейнів та інших прикладів аквадизайну. 

Учасники Фестивалю до 15 березня 2019 р. до Організаційного комітету 

НЕНЦ на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну 

адресу e-mail: flower@nenc.gov.ua надсилають заявку із додатками (додаток 1 

до Положення про проведення Всеукраїнського еколого-мистецького 

фестивалю «Лендарт весна -2019»). 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Детальна інформація − за телефоном: 0 (44) 430-32-36. Координатор 

фестивалю – Федоров Валерій Євгенович (контактний телефон: 097-230-83-42, 

електронна адреса: flower@nenc.gov.ua). 

Детальна інформація про терміни проведення заходу буде надіслана 

окремим листом. 

 

 

Директор НЕНЦ     В. В. Вербицький 
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