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Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
з флористики та фітодизайну
“100 славних років Позашкіллю”

Відповідно  до  Плану  Всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно-
масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  за  основними  напрямами
позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки  України  від  04.01.2018  № 12  з  17  до  19  вересня  ц.р.  Національним
еколого-натуралітичним центром учнівської молоді було проведено фінальний
етап  Всеукраїнського конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну. Тема  конкурсу
“100 славних років Позашкіллю”.

Захід  проходив  у  2  етапи:  І  етап  –  відбірковий  (заочний)  відбувся  до
10 серпня 2018 року, під час якого були надіслані заявки та ескізи майбутніх
робіт. 

До  участі  у  фінальному  етапі  були  запрошені  переможці  відбіркового
етапу  Наказ  НЕНЦ  від  17.08.2018  № 77  “Про  підсумки  заочного  етапу
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну”.

Участь у фінальному етапі конкурсу взяли команди з 13 областей України:
Івано-Франківської,  Полтавської,  Вінницької,  Сумської,  Рівненської,
Дніпропетровської,  Одеської,  Закарпатської,  Херсонської,  Чернігівської,
Харківської, Кіровоградської та Донецької.

В  рамках  Конкурсу  учасники  змагалися  в  двох  номінаціях:  «квіткові
килими» та «флористична архітектура».

Програмою заходу було передбачено:
1. конкурс на виготовлення квіткових килимів та флористичних скульптур,
2. творчий захист представлених робіт,
3. майстер - класи.

За результатами конкурсного змагання між командами

НАКАЗУЮ

1.1. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  виборене  Ґран-прі  у  номінації  «Квіткові
килими»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «100



славних років Позашкіллю»:
1. Команду Івано–Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  з

проектом «Станіславська мармуляда» (93 бали). 

1.2. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у номінації «Квіткові килими»
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100 славних років
Позашкіллю»

1. Команду Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради з проектом «Від ідеї до успіху» (89 балів). 

1.3. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у номінації «Квіткові килими»
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100 славних років
Позашкіллю»:

1. Команду Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» з проектом «Ми набираємо оберти» (87 балів);

2. Команду еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» з проектом
«З Ювілеєм!» (81 бал);

3. Команду КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської  обласної  ради  з  проектом  «Юннатівський  калейдоскоп»
(80 балів).

1.4. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  ІІІ  місце  у  номінації  «Квіткові
килими»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «100
славних років Позашкіллю»:

1. Команду КЗО  «Обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради  з  проектом
«Зірковий шлях Позашкілля» (79 балів);

2. Команда Вінницької  обласної  станції  юних натуралістів  з  проектом «З
надією на майбутнє» (79 балів);

3. Команду Комунального  закладу  «Долинська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів  імені  А.С.  Макаренка  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської  області  з  проектом  «Візьмемось  за  руки,  збережемо
планету» (77 балів); 

4. Команду  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді  з проектом «Дари юннатів Закарпаття – тобі, Україно»
(75 балів);

5. Команду Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна
станція  юних  натуралістів»  Покровської  райради  Донецької  області  з



проектом  «Моє  позашкілля!  Моя  ти  родино!  Моя  ти  весела  маленька
країно! Для нас ти є місцем крилатої мрії, Тут зріють таланти, міцніють
надії» (70 балів).

12.1. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100
славних років Позашкіллю»:

1. Команду  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Одеський
центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»  з проектом «100 років
плекаємо творчість» (91 бал).

2.2. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100
славних років Позашкіллю»:

1. Команду Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської
області з проектом «Обрядовий хліб» (90 балів).

2.3. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  за  зайняте ІІІ  місце у номінації  «Флористична
скульптура» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100
славних років Позашкіллю»:

1. Команду Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  з  проектом  «Лелеки,  як  символ  любові  до  рідного
краю» 88 балів).

3.1. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  виборене  Ґран-прі  у  номінації  «Квіткові
килими»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «100
славних років Позашкіллю» таких учнів:

1. Міщук Діану, вихованку гуртка «Флористика» Івано-Франківської міської
дитячої  екологічної  станції за  втілення  проекту  «Станіславська
мармуляда» (93 бали);

2. Цюпер Ольгу, вихованку гуртка «Флористика» Івано-Франківської міської
дитячої  екологічної  станції  за  втілення  проекту  «Станіславська
мармуляда» (93 бали).

3.2. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у номінації «Квіткові килими»
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100 славних років
Позашкіллю» таких учнів:



1. Габор  Мар’яну,  ученицю  11  класу  Рівненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  23,
вихованку гуртка «Екологічний дизайн» КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської  обласної  ради за  втілення  проекту  «Від  ідеї  до  успіху»
(89 балів);

2. Тимощук Олександру, ученицю 11 класу Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 23,
вихованку гуртка «Екологічний дизайн» КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської  обласної  ради за  втілення  проекту  «Від  ідеї  до  успіху»
89 балів);

3. Пурій Дану, ученицю 11 класу Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 23, вихованку
гуртка «Екологічний дизайн» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради за втілення проекту «Від ідеї до успіху» (89 балів).

3.3. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у номінації «Квіткові килими»
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100 славних років
Позашкіллю» таких учнів:

1. Сандуленко  Марію,  вихованку  учнівського  флористичного  об’єднання
«Флора» Комунального закладу «Олешківська спеціальна загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  Херсонської  обласної  ради» за  втілення  проекту
«Юннатівський калейдоскоп» (80 балів);

2. Сандуленко  Дарину,  вихованку  учнівського  флористичного  об’єднання
«Флора» Комунального закладу «Олешківська спеціальна загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  Херсонської  обласної  ради» за  втілення  проекту
«Юннатівський калейдоскоп» (80 балів);

3. Кузнецову  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» за втілення проекту «З Ювілеєм!» (81 бал);

4. Шевченко  Крістіну,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» за втілення проекту «З Ювілеєм!» (81 бал);

5. Калічаву  Ліану,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» за втілення проекту «З Ювілеєм!» (81 бал);

6. Прокопенко  Єлізавету,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» за втілення проекту «З Ювілеєм!» (81 бал);

7. Жидок  Анну, вихованку  гуртка  «Юні  флористи  та  фітодизайнери»  КЗ
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  за  втілення  проекту
«Ми набираємо оберти» (87 балів);

8. Марус Оксану, вихованку гуртка «Юні флористи та фітодизайнери» КЗ
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  за  втілення  проекту
«Ми набираємо оберти» (87 балів).



3.4. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  ІІІ  місце  у  номінації  «Квіткові
килими»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «100
славних років Позашкіллю» таких учнів:

1. Величканич  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді за  участь у проекті  «Дари юннатів  Закарпаття – тобі  Україно!»
(75 балів);

2. Левчак  Оксану,  вихованку  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за участь у
проекті «Дари юннатів Закарпаття – тобі, Україно!» (75 балів);

3. Пашко Анастасію, вихованку гуртка «Юні акваріумісти» Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за участь у
проекті «Дари юннатів Закарпаття – тобі, Україно!» (75 балів);

4. Маслянку Мар’яну, вихованку гуртка «Юні акваріумісти» Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за участь у
проекті «Дари юннатів Закарпаття – тобі, Україно!» (75 балів);

5. Кондратьєву  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Флористика»  КЗО  «Обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпропетровської  обласної  ради  за  втілення  проекту  «Зірковий  шлях
Позашкілля» (79 балів);

6. Ваджипову Аліє, вихованку гуртка «Флористика» КЗО «Обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної  ради  за  втілення  проекту  «Зірковий  шлях  Позашкілля»
(79 балів);

7. Кіжло  Софію,  вихованку  гуртка  «Флористика»  КЗО  «Обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної  ради  за  втілення  проекту  «Зірковий  шлях  Позашкілля»
(79 балів);

8. Шевчук  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Флористика»  КЗО  «Обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпропетровської  обласної  ради  за  втілення  проекту  «Зірковий  шлях
Позашкілля» (79 балів);

9. Козаренко  Марію,  вихованку  гуртка  «Студія  екологічного  дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради  Донецької  області  за
втілення  проекту  «Моє  позашкілля!  Моя  ти  родино!  Моя  ти  весела
маленька країно! Для нас ти є місцем крилатої мрії, Тут зріють таланти,
міцніють надії» (70 балів);

10.Ігуменову  Діану,  вихованку  гуртка  «Студія  екологічного  дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція



юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради  Донецької  області  за
втілення  проекту  «Моє  позашкілля!  Моя  ти  родино!  Моя  ти  весела
маленька країно! Для нас ти є місцем крилатої мрії, Тут зріють таланти,
міцніють надії» (70 балів);

11.Труфанову Єлизавету, вихованку гуртка  «Студія  екологічного дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради  Донецької  області  за
втілення  проекту  «Моє  позашкілля!  Моя  ти  родино!  Моя  ти  весела
маленька країно! Для нас ти є місцем крилатої мрії, Тут зріють таланти,
міцніють надії» (70 балів);

12.Козаренко  Миколу,  вихованця  гуртка  «Студія  екологічного  дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради  Донецької  області  за
втілення  проекту  «Моє  позашкілля!  Моя  ти  родино!  Моя  ти  весела
маленька країно! Для нас ти є місцем крилатої мрії, Тут зріють таланти,
міцніють надії» (70 балів);

13.Кучеренко  Тетяну,  ученицю  Комунального  закладу  «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  А.С.  Макаренка  Долинської
районної ради» Кіровоградської області за втілення проекту «Візьмемось
за руки, збережемо планету!» (77 балів);

14.Василишину  Яну,  ученицю  Комунального  закладу  «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  А.С.  Макаренка  Долинської
районної ради» Кіровоградської області за втілення проекту «Візьмемось
за руки, збережемо планету!» (77 балів);

15.Момонт  Анну,  ученицю  Комунального  закладу  «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  А.С.  Макаренка  Долинської
районної ради» Кіровоградської області, за втілення проекту «Візьмемось
за руки, збережемо планету!» (77 балів);

16.Сербенюк  Єлизавету,  ученицю  Комунального  закладу  «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  А.С.  Макаренка  Долинської
районної ради» Кіровоградської області за втілення проекту «Візьмемось
за руки, збережемо планету!» (77 балів);

17.Мельник Олександру, вихованку гуртка «Берегиня» Вінницької обласної
станції  юних натуралістів  за  втілення проекту «З надією на майбутнє»
(79 балів);

18.Ліваковську  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів  за  втілення  проекту  «З  надією  на
майбутнє» (79 балів).

4.1. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100



славних років Позашкіллю» таких учнів:
1. Рибакову Наталію, вихованку зразкового гуртка «Золоті пелюстки» КПНЗ

«Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Самоцвіт»  на  базі
Комунального  закладу  «Одеська  загальноосвітня  санаторна  школа-
інтернат  №  6  I-II  ступенів» за  втілення  проекту  «100  років  плекаємо
творчість» (91 бал);

2. Фатєєву Камелію, вихованку зразкового гуртка «Золоті пелюстки» КПНЗ
«Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Самоцвіт»  на  базі
Комунального  закладу  «Одеська  загальноосвітня  санаторна  школа-
інтернат  №  6  I-II  ступенів» за  втілення  проекту  «100  років  плекаємо
творчість» (91 бал).

4.2. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100
славних років Позашкіллю» таких учнів:

1. Кривонос  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»
Великописарівської районної станції юних натуралістів  Сумської області
за участь у проекті «Обрядовий хліб» (90 балів);

2. Нечвоглод  Ірину,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»,
Великописарівської районної станції юних натуралістів, Сумської області
за участь у проекті «Обрядовий хліб» (90 балів);

3. Масалітіну  Дарину,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»
Великописарівської районної станції юних натуралістів  Сумської області
за участь у проекті «Обрядовий хліб» (90 балів);

4. Песецьку  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»
Великописарівської районної станції юних натуралістів  Сумської області
за участь у проекті «Обрядовий хліб» (90 балів).

4.3. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  за  зайняте ІІІ  місце у номінації  «Флористична
скульптура» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «100
славних років Позашкіллю» таких учнів:

1. Пугачову  Катерину  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді за втілення проекту «Лелеки, як символ любові до рідного краю»
(88 балів);

2. Кравченко  Владиславу  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді за втілення проекту «Лелеки, як символ любові до рідного краю»
(88 балів);

3. Мостовенко  Юлію  Ростиславівну,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»



Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді за втілення проекту «Лелеки, як символ любові до рідного краю»
(88 балів).

5. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  підготовку та втілення проектів  у  Всеукраїнському
конкурсі з  флористики та фітодизайну «100 славних років Позашкіллю»
таким керівникам:

1. Величканич Ользі Михайлівні, завідуючій відділом біології та дослідно-
експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

2. Драгун  Зої  Петрівні,  директору  Великописарівської  районної  станції
юних натуралістів Сумської області;

3. Бриль Вікторії Сергіївні, керівнику гуртків Великописарівської районної
станції юних натуралістів Сумської області;

4. Положій  Лідії  Василівні,  керівнику  гуртків  КЗО  «Обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної ради;

5. Лапіній Ользі Петрівні, керівнику гуртків КЗО «Обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської обласної
ради;

6. Хабловській  Вікторії  Вікторівні,  керівнику гуртків  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

7. Нужних Надії Дмитрівні,  вчителю Комунального закладу «Олешківська
спеціальна  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Херсонської  обласної
ради»;

8. Козаренко  Віталіні  Іваніві,  керівнику  гуртків  Комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області;

9. Гончаренко  Дар’ї  Юріївні,  методисту  Комунального  позашкільного
навчального закладу  «Районна  станція  юних натуралістів»  Покровської
районної ради Донецької області;

10.Катюсі Валентині Василівні, завідуючій відділу екології та квітникарства
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

11.Дужук  Сніжані  Андріївні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

12.Редько  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

13.Стеблині Ользі Олександрівні, вчителю географії і біології Комунального
закладу «Долинська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Долинської
районної  ради»  Кіровоградської  області,  керівнику  міжрегіонального



освітнього проекту «Прекрасні далі манять нас в похід»;
14.Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  вчителю  географії  і  біології,

Комунального  закладу  «Долинська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  імені  А.С.
Макаренка Долинської районної ради» Кіровоградської області, керівнику
міжрегіонального  освітнього  проекту  «Прекрасні  далі  манять  нас  в
похід»;

15.Іванковій  Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  зразкового  гуртка  «Золоті
пелюстки» Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський
центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»;

16.Крафт Анні Сергіївні,  керівнику гуртка «Юні квітникарі» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

17.Мокляк  Аліні  Олексіївні,  завідуючій  відділом  екології  та  охорони
природи,  керівнику  гуртка  «Фітодизайн  з  основами  художньої
майстерності» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;

18.Мельник  Валентині  Анатоліївні,  культорганізатору Вінницької  обласної
станції юних натуралістів;

19.Пузєєвій Світлані Миколаївні, керівнику гуртків «Флористика» еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості»;

20.Марущак  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  «Флористика»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

21.Корень Тетяні Іванівні, методисту КЗ «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів».

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


