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

НАКАЗ
м. Київ

«17» квітня  2019 р. № 41

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу
з квітникарства та ландшафтного 
дизайну «Квітуча Україна» 

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого Наказом Міністерства освіти і
науки України від 21.11.2018 року № 1292, з 14 до 16 травня ц.р. в м. Києві
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді буде проводити
очний  тур  фінального  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».

З 15 березня до 09 квітня проводився І етап – відбірковий (заочний) - етап
конкурсу «Квітуча Україна», під час якого були відібрані команди-переможці,
які будуть брати участь у ІІ етапі Конкурсу – фінальному.

Для участі у заочному етапі було надіслано тридцять заявок та проектів.
Команди, що надіслали проекти на заочний етап Конкурсу:

1. Шевцова Єлизавета, Надточий Анастасія, Кузьменко Таїсія, Новосьолова
Юлія, вихованці гуртка “Юний дослідник’’ Великописарівської районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області:  Керівники:  Драгун  Зоя
Петрівна,  директор  Великописарівської  районної  станції  юних
натуралістів,  Бриль  Вікторія  Сергіївна,  керівник  гуртка  “Юний
дослідник’’  Великописарівської  районної  станції  Сумської  області,  з
проектом «Щире золото правди незабутніх століть»;

2. Андрейко  Юлія,  Марусич  Мирослава,  Петін  Юлія,  Величканич
Єлизавета, вихованці клубу «Юні акваріумісти» Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  керівник:
Величканич  Ольга  Михайлівна,  завідувач  відділу  біології  та
дослідницько-експерементальної роботи, керівник гуртків Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з проектом
«Слава героям Карпатської України» ;

3. Гончарук  Ілона,  вихованка  гуртка  “Юні  квітникарі-аранжувальники”
Гайворонського  ЦДЮТ  Кіровоградської  області,  керівник:  Стародуб
Тетяна Олександрівна, вчитель біології. 



4. Прокопчук  Назарій  Романович,  Помаліна  Маргарита  Сергіївна,  Балик
Андрій Вікторович, вихованці шкільного лісництва «Юні лісівники», учні
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Полиці Відділу освіти Камінь-
Каширської  райдержадміністрації  Хмельницької  області,  керівник:
Прокопчук  Оксана  Володимирівна  –  педагог-організатор,  з  проектом
«Проект  зовнішнього  озеленення  пришкільної  території  «Алея  Слави
імені Сергія Приймака»;

5. Вихованці  гуртка  «Основи  екологічних  знань»  комунального  закладу
«Чернігівська  обласна  станція  юних натуралістів»,  Керівники  команди:
Солодка  Ніна  Миколаївна,  керівник  гуртків,  Велігорська  Світлана
Віталіївна,  завідувач методичного  відділу  Чернігівська  обласна  станція
юних натуралістів, з проектом «Юннатівській букет»;

6. Годько  Юлія,  Павленко  Марія,  Тарасова  Марія,  Треніна  Даринва,
вихованці  гуртка  «Юні  аматори  зеленої  архітектури»  КЗ  «Дитячий
екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області,
керівник:  Деміх  Надія  Олександрівна,  керівник  гуртка,  з  проектом
«Створення навчально-декоративний фрагменту біотопу «Степ»;

7. Зінькевич  Оксана,  Прус  Марія,  Жук  Юлія,  Пецольд  Марта,  вихованці
гуртка «Юні охоронці природи» КЗ ЛОР « Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  керівник:  Божик
Іванна Василівна, керівник гуртка, з проектом «Сходинки до успіху»;

8. Терлецка  Дарина,  Фещак  Каріна  вихованці  гуртка  «Флористика»
Позашкільного  комунального  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Бережанської  міської  ради  учнівської  молоді»
Тернопільської області, з проектом «Медовий цвіт»;

9. Поліщук  Дмитро,  Поліщук  Вікторія,  Лємєшов  Едуард,  вихованці
Комунального  позашкільного  навчального  закладу   «Одеський  центр
дитячої  та  юнацької  творчості  “Промінь”,  керівник:  Крюкова  Т.А.,  з
проектом «Тиха заводь»;

10.Кузнецова  Ксенія,  Калічава  Ліана,  вихованки  гуртка  “Флористика”;
Фесенко  Дарина,  Коломійцева  Анастасія,  вихованки  гуртка  “Юні
квітникарі” еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості,  Керівники:  Пузєєва  Світлана
Миколаївна, Маліченко Олена Олексіївна, з проектом «Магічний сад»;

11.Кушнір  Олексій,  Коник  Яна,  Довгополюк  Софія,  Бабієнко  Анастасія,
команда  учнів  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Павлівки
Калинівського  району  Вінницької  області,  керівник:  Кушнір  Діна
Петрівна, з проектом «Символи України»;

12.Овсяннікова  Єлизавета,  Олефір  Лілія,  Гончарова  Софія,  Ярич  Альона,
учні Волохово-Ярського НВК, вихованці Чугуївського районного будинку
дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області,



Керівник:  Ладика  Л.М.,  керівник  гуртка  “Юні  квітникарі”,  з  проектом
«Плетений затишок»; 

13.Істоміна Єлизавета, Віденієв Назар, Пінчук Дмитро, Коваленко Вікторія,
вихованці Чугуївського районного будинку дитячої творчості Чугуївської
районної  ради  Харківської  області,  Керівник:  Гулякіна  Д.С.,
культорганізатор ЧР БДТ , з проектом «Сад митців та поетів»;

14.Закода Є.,  Олол С.,  Биков Б.,  Страдомський В.,  учні  Василівської філії
І-ІІ  ст.  КЗ  «Долинська  ЗШ  І-ІІІ  ст.  №  4  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської області,  керівники: Єгоров Андрій Сергійович, вчитель
фізичного  виховання,  Червоняща  Інна  Михайлівна,  вчитель  історії,  з
проектом «Як козаки куліш варили»; 

15.Габор Станіслав, Гоменюк Станіслав, Єфремова Вероніка, Бунь Оксана,
члени гуртка „Екологічний дизайн” комунального закладу „Станція юних
натуралістів”  Рівненської  обласної  ради.  Керівники:  Катюха  Валентина
Василівна,  завідувач  відділу  екології  та  квітництва,  Дужук  Сніжана
Андріївна,  завідувач  методичного  відділу,  Редько  Тетяна  Віталіївна,
керівник  гуртків  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради, з проектом «Пташиний рай»; 

16.Андрусяк  Анастасія,  Павлович  Іоан,  Куцак  Дмитро,  Чоботар  Олексій,
учні  11  класу  Молодійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Глибоцького  району,
вихованці  Комунального  закладу  «Глибоцький  районний  будинок
творчості  та  юнацтва»  Чернівецької  області,  керівник:  Куцак  Олена
Аврелівна, вчитель біології та хімії, з проектом «Зелена ініціатива»;

17.Дзьобко Анастасія, Манзій Катерина, Остафійчук Софія, вихованці гуртка
«Юні квітникарі» Бершадської районної станції юних натуралістів, учні
Крушинівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Бершадського  району  Вінницької
області,  керівник:  Ткач  Тамара  Григорівна,  керівник  гуртка  «Юні
квітникарі»  Бершадської  районної  станції  юних  натуралістів  (на  базі
Крушинівської ЗОШ І-ІІ ступенів), з проектом «Метелик»;

18.Веклич  Руслана,  Гладюк  Валерія,  Дробницький  Віталій,  Зеєва  Тетяна,
учні  Чернешенського  НВК  «  загальноосвітній  навчальний  заклад
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Зачепилівської районної
ради  Харківської  області,  керівник:  Птиця  Інна  Іванівна,  з  проектом
«Барвистий килимок»;

19.Скороход  Ксенія,  Єрмакова  Марина,  Білай  Катерина,  Рижиков  Богдан,
вихованці гуртка «Юні квітникарі» Лозівської станції юних натуралістів
Лозівської міської ради Харківської області, керівник: Кузьменко Світлана
Валентинівна, керівник гуртка, з проектом «Сонячне коло»;

20.Шумакова Марія, Селенков Микола, Островська Аліна, Прядка Марина,
вихованці  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу»  Комунального  закладу
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  № 4  Харківської  міської  ради»,



керівник:  Поливанова Олена Іванівна,  керівник гуртка «Флористика»,  з
проектом «Солодкі мрії»;

21.Калашнік  Катерина,  Сулима  Ангеліна,  Тищенко  Руслан,  Нацвліші
Анастасія,  учні  Зачепилівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Зачепилівської
районної  ради  Харківської  області,  керівник:  Злидень  Ольга  Петрівна,
вчитель трудового навчання, з проектом «Краса рідного краю»;

22.Тараненко  Катерина,  Маряшина  Дар’я,  Манькова  Ганна,  Гавриченкова
Єлизавета, учні 9-Д класу, керівник: Чапкова Лариса Вікторівна, учитель
біології  Мелітопольської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  24
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  з  проектом  «Проект
озеленення території шкільного двору»;

23.Вихованці  гуртка  «Юні  валеологи»  Комунального  закладу  «Центр
позашкільної  освіти» Мелітопольської  міської  ради Запорізької  області,
керівник: Борматова Вікторія Володимирівна, керівник гуртка, з проектом
«Строката клумба з низькорослих квітів»;

24.Адамович Дарина, Бовсуновська Карина, Диченко Олександра, Ковпачик
Ульяна, учні 7 класу ЗОШ № 4 м. Малин, вихованці гуртка «Екодизайн»
Малинського міського центру науково-технічної творчості Житомирської
області,  керівник:  Юкал  Олеся  Володимирівна,  керівник  гуртка
«Екодизайн», з проектом «Квітуча клумба багаторічників»;

25.Луговий  Нестор,  вихованець  гуртка  «Фітодизайн»,  Дорофеєнко
Олександра,  Угриновська  Вікторія,  вихованці  гуртка  «Аматори
рослинництва»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,
керівники:  Полуніна  Ірина  Володимирівна  –  керівник  гуртка
«Фітодизайн»,  Шиян  Галина  Григорівна  –  керівник  гуртка  «Аматори
рослинництва», з проектом «Гармонія»;

26.Пугачова Катерина, Кушнір Дмитро, Бандеберя Софія, вихованці гуртка
«Юні  рослинники»  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді,  керівник:  Гудзь  Яна  Романівна,
культорганізатор ПОЕНЦУМ, з проектом «Розлита вода»; 

27.Сандуленко  Марія,  Сандуленко  Дар’я,  Суїнова  Берліна,  Херуненко
Світлана,  вихованці  учнівського  флористичного  об’єднання  «Флора»
комунального  закладу  «Олешківська  спеціалізована  загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Херсонської обласної ради», керівник: Хабловська Вікторія
Вікторівна,  керівник  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради.

28.Онищук  Катерина,  Тайченашева  Марія,  Телєгіна  Єлизавета,  Прилипко
Анастасія, вихованці гуртка «Спортивне орієнтування» Енергодарського
центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту  Запорізької  області,  керівник:
Мильникова Наталія Валеріївна, з проектом «Туристські стихії»;



29.Лісніченко  Анастасія,  Івановська  Іванна,  Устименко  Аріна,  Шишкіна
Анастасія,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Енергодарського
центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту  Запорізької  області,  керівник:
Фесенко Галина Анатоліївна, з проектом «Стежинка життя»;

30.Михайлишин Злата, Слободян Андріан, Філіпчук Остап, Ващенко Юлія,
вихованці  Коломийського  навчально-виробничого  центру  творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області, керівник: Скільська Галина
Іванівна, методист, з проектом «Мир».

Для  участі  у  фінальному етапі  Конкурсу, який буде  проведено в  очній
формі  з  14  до  16  травня  в  м.  Києві,  запрошуються  команди-переможці
відбіркового етапу. 

До складу команди входять 5 осіб: 4 учні віком від 13 до 18 років включно
та 1 керівник, які підготували певний проект.

Під час фінального етапу конкурсу проводиться презентація проекту та
його втілення.

Учасники конкурсу при собі повинні мати: 
- ескізи, плани проекту для презентації;
- посадковий та оздоблювальний матеріал для втілення проекту.

Конкурс передбачає змагання між командами-учасниками, під час якого
кожна окрема команда на виділеній їй території (площа залежить від проекту та
кількісного складу команди, мінімальний розмір 2 кв. м) проектує та виконує
всі роботи по створенню і художньому оформленню запланованих квітника чи
ландшафтної композиції.

На підставі рішення Оргкомітету, запрошуються до участі у ІІ етапі
Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну
«Квітуча Україна»,  який відбудеться  14  -  16  травня 2019 року, наступні
команди-учасники:

НАКАЗУЮ:

1. Шевцова Єлизавета, Надточий Анастасія, Кузьменко Таїсія, Новосьолова
Юлія, вихованці гуртка “Юний дослідник’’ Великописарівської районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області:  Керівники:  Драгун  Зоя
Петрівна,  директор  Великописарівської  районної  станції  юних
натуралістів,  Бриль  Вікторія  Сергіївна,  керівник  гуртка  “Юний
дослідник’’  Великописарівської  районної  станції  Сумської  області,  з
проектом «Щире золото правди незабутніх століть»;

2. Андрейко  Юлія,  Марусич  Мирослава,  Петін  Юлія,  Величканич
Єлизавета, вихованці клубу «Юні акваріумісти» Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  керівник:



Величканич  Ольга  Михайлівна,  завідувач  відділу  біології  та
дослідницько-експерементальної роботи, керівник гуртків Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з проектом
«Слава героям Карпатської України»; 

3. Вихованці  гуртка  «Основи  екологічних  знань»  комунального  закладу
«Чернігівська  обласна  станція  юних натуралістів»,  Керівники команди:
Солодка  Ніна  Миколаївна,  керівник  гуртків,  Велігорська  Світлана
Віталіївна,  завідувач методичного відділу  Чернігівська  обласна  станція
юних натуралістів, з проектом «Юннатівській букет»; 

4. Кузнецова  Ксенія,  Калічава  Ліана,  вихованки  гуртка  “Флористика”;
Фесенко  Дарина,  Коломійцева  Анастасія,  вихованки  гуртка  “Юні
квітникарі” еколого-натуралістичного відділу КЗ "Харківський обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості,  Керівники:  Пузєєва  Світлана
Миколаївна, Маліченко Олена Олексіївна, з проектом «Магічний сад»;

5. Кушнір  Олексій,  Коник  Яна,  Довгополюк  Софія,  Бабієнко  Анастасія,
команда  учнів  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Павлівки
Калинівського  району  Вінницької  області,  керівник:  Кушнір  Діна
Петрівна, з проектом «Символи України»;

6. Зінькевич  Оксана,  Прус  Марія,  Жук  Юлія,  Пецольд  Марта,  вихованці
гуртка «Юні охоронці природи» КЗ ЛОР « Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  керівник:  Божик
Іванна Василівна, керівник гуртка, з проектом «Сходинки до успіху»; 

7. Габор Станіслав, Гоменюк Станіслав, Єфремова Вероніка, Бунь Оксана,
члени гуртка „Екологічний дизайн” комунального закладу „Станція юних
натуралістів”  Рівненської  обласної  ради.  Керівники:  Катюха  Валентина
Василівна,  завідувач  відділу  екології  та  квітництва,  Дужук  Сніжана
Андріївна,  завідувач  методичного  відділу,  Редько  Тетяна  Віталіївна,
керівник  гуртків  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради, з проектом «Пташиний рай»; 

8. Андрусяк  Анастасія,  Павлович  Іоан,  Куцак  Дмитро,  Чоботар  Олексій,
учні  11  класу  Молодійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Глибоцького  району,
вихованці  Комунального  закладу  «Глибоцький  районний  будинок
творчості  та  юнацтва»  Чернівецької  області,  керівник:  Куцак  Олена
Аврелівна, вчитель біології та хімії, з проектом «Зелена ініціатива»;

9. Закода Є.,  Олол С.,  Биков Б.,  Страдомський В.,  учні  Василівської філії
І-ІІ  ст.  КЗ  «Долинська  ЗШ  І-ІІІ  ст.  №  4  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської області,  керівники: Єгоров Андрій Сергійович, вчитель
фізичного  виховання,  Червоняща  Інна  Михайлівна,  вчитель  історії,  з
проектом «Як козаки куліш варили»; 

10.Терлецка  Дарина,  Фещак  Каріна  вихованці  гуртка  «Флористика»
Позашкільного  комунального  навчального  закладу  Центру  дитячої  та



юнацької  творчості  Бережанської  міської  ради  учнівської  молоді»
Тернопільської області, з проектом «Медовий цвіт»;

11.Поліщук  Дмитро,  Поліщук  Вікторія,  Лємєшов  Едуард,  вихованці
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр
дитячої  та  юнацької  творчості  “Промінь”,  керівник:  Крюкова  Т.А.,  з
проектом «Тиха заводь»;

12.Годько  Юлія,  Павленко  Марія,  Тарасова  Марія,  Треніна  Даринва,
вихованці  гуртка  «Юні  аматори  зеленої  архітектури»  КЗ  «Дитячий
екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області,
керівник:  Деміх  Надія  Олександрівна,  керівник  гуртка,  з  проектом
«Створення навчально-декоративний фрагменту біотопу «Степ»;

13.Прокопчук  Назарій  Романович,  Помаліна  Маргарита  Сергіївна,  Балик
Андрій Вікторович, вихованці шкільного лісництва «Юні лісівники», учні
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Полиці Відділу освіти Камінь-
Каширської  райдержадміністрації  Хмельницької  області,  керівник:
Прокопчук  Оксана  Володимирівна  –  педагог-організатор,  з  проектом
«Проект  зовнішнього  озеленення  пришкільної  території  «Алея  Слави
імені Сергія Приймака»;

14.Вихованці  гуртка  «Юні  валеологи»  Комунального  закладу  «Центр
позашкільної  освіти» Мелітопольської  міської  ради Запорізької  області,
керівник: Борматова Вікторія Володимирівна, керівник гуртка, з проектом
«Строката клумба з низькорослих квітів»;

15.Адамович Дарина, Бовсуновська Карина, Диченко Олександра, Ковпачик
Ульяна, учні 7 класу ЗОШ № 4 м. Малин, вихованці гуртка «Екодизайн»
Малинського міського центру науково-технічної творчості Житомирської
області,  керівник:  Юкал  Олеся  Володимирівна,  керівник  гуртка
«Екодизайн», з проектом «Квітуча клумба багаторічників»;

16.Луговий  Нестор,  вихованець  гуртка  «Фітодизайн»,  Дорофеєнко
Олександра,  Угриновська  Вікторія,  вихованці  гуртка  «Аматори
рослинництва»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,
керівники:  Полуніна  Ірина  Володимирівна  –  керівник  гуртка
«Фітодизайн»,  Шиян  Галина  Григорівна  –  керівник  гуртка  «Аматори
рослинництва», з проектом «Гармонія»;

17.Пугачова Катерина, Кушнір Дмитро, Бандеберя Софія, вихованці гуртка
«Юні  рослинники»  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді,  керівник:  Гудзь  Яна  Романівна,
культорганізатор ПОЕНЦУМ, з проектом «Розлита вода»; 

18.Сандуленко  Марія,  Сандуленко  Дар’я,  Суїнова  Берліна,  Херуненко
Світлана,  вихованці  учнівського  флористичного  об’єднання  «Флора»
комунального  закладу  «Олешківська  спеціалізована  загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Херсонської обласної ради», керівник: Хабловська Вікторія
Вікторівна,  керівник  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального  закладу



«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради.

Заїзд та реєстрація учасників ІІ (фінального) етапу конкурсу – 14 травня з
9:00 до 13:00, від'їзд – 16 травня 2019 р. після 14:00. Відповідальність за життя
та здоров'я учасників несуть керівники команд.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

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


