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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«16» травня 2019 р. №  47

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з квітникарства та
ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна» у 2019 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 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  провів  фінальний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  з
квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  «Квітуча  Україна».  (Положення
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.03.2013 за № 406/22938).

До  участі  у  фінальному  етапі  були  запрошені  18  команд-переможців
відбіркового етапу відповідно до Наказу НЕНЦ від 17 квітня 2019 № 41 «Про
підсумки  заочного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  з  квітникарства  та
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».

Втілити  проекти  до  м.  Києва  приїхали  12  команд  з  Вінницької,  Івано-
Франківської,  Закарпатської,  Кіровоградської,  Полтавської,  Житомирської,
Сумської,  Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Чернівецької  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  еколого-натуралістичного  відділу  комунального  закладу
«Харківський обласний Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  з  темою
проекту: «Магічний сад»;

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 Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської
області з проектом: «Щире золото правди незабутніх століть»;

2. Команду  учнів  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Павлівки
Калинівського  району  Вінницької  області,  з  проектом  «Символи
України»;

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  Василівської  філії  І-ІІ  ст.  КЗ  «Долинська  ЗШ  І-ІІІ  ст.  №  4
Долинської  районної  ради»  Кіровоградської  області,  з  проектом  «Як
козаки куліш варили»;

2. Команду  Позашкільного  комунального  навчального  закладу  «Центр
дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської
області, з проектом «Медовий цвіт»;

3. Команду комунального закладу «Олешківська спеціальна загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.  Херсонської  обласної  ради»,  з  проектом  «Чарівний
струмочок»;

4. Команду  учнів  11 класу  Молодійської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Глибоцького
району Чернівецької області, з проектом «Зелена ініціатива»;

5. Команду  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  з
проектом «Гармонія»;

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  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» з проектом: «Юннатівський букет»;

2. Команду  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, з проектом «Слава героям Карпатської України»;

3. Команду  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді з проектом «Розлита вода»;

4. Команду  учнів  7  класу  ЗОШ  №  4  м.  Малин,  вихованців  гуртка
«Екодизайн» Малинського міського центру науково-технічної  творчості
Житомирської області, з проектом «Квітуча клумба багаторічників»;

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. Кузнецову  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» Харківської області з проектом «Магічний сад»; (99
балів)

2. Калічаву  Ліану,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької  творчості»  Харківської  області  з  проектом  «Магічний  сад»;
(99балів)

3. Фесенко  Дарину,  вихованку  гуртка  «Квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької  творчості»  Харківської  області  з  проектом  «Магічний  сад»;
(99 балів)

4. Коломійцеву  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Квітникарі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької  творчості»  Харківської  області  з  проектом  «Магічний  сад»;
(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. Шевцову  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»,
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області
з проектом «Щире золото правди незабутніх століть»; (98 балів)



2. Надточий  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»,
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області
з проектом «Щире золото правди незабутніх століть»; (98 балів)

3. Кузьменко  Таїсію,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»,
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області
з проектом «Щире золото правди незабутніх століть»; (98 балів)

4. Новосьолову  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»,
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області
з проектом «Щире золото правди незабутніх століть»; (98 балів)

5. Кушнір Олексія, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Павлівки
Калинівського  району  Вінницької  області,  з  проектом  «Символи
України»; (96 балів)

6. Коник  Яну, ученицю загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  с.Павлівки
Калинівського  району  Вінницької  області,  з  проектом  «Символи
України»; (96 балів)

7. Довгополюк  Софію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с.Павлівки  Калинівського  району  Вінницької  області,  з  проектом
«Символи України»; (96 балів)

8. Бабієнко  Анастасію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с.Павлівки  Калинівського  району  Вінницької  області,  з  проектом
«Символи України»; (96 балів)

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. Заходу Євгенію, ученицю Василівської філії  І-ІІ  ст. КЗ «Долинська ЗШ
№4  І-ІІІ  ст.  Долинської  районної  ради»  Кіровоградської  області  з
проектом «Як козаки куліш варили»; (95 балів)

2. Олаг Сніжану, ученицю Василівської філії І-ІІ ст. КЗ «Долинська ЗШ № 4
І-ІІІ  ст. Долинської  районної  ради» Кіровоградської  області  з  проектом
«Як козаки куліш варили»; (95 балів)

3. Бикова Богдана,  учня Василівської  філії  І-ІІ  ст. КЗ «Долинська ЗШ №4
І-ІІІ  ст. Долинської  районної  ради» Кіровоградської  області  з  проектом
«Як козаки куліш варили»; (95 балів)

4. Страдомського Віктора, учня Василівської філії І-ІІ ст. КЗ «Долинська ЗШ
№4  І-ІІІ  ст.  Долинської  районної  ради»  Кіровоградської  області  з
проектом «Як козаки куліш варили»; (95 балів)

5. Терлецьку  Дарину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької



творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області з проектом
«Медовий цвіт»; (93 бали)

6. Фещак  Карину,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області з проектом
«Медовий цвіт»; (93 бали)

7. Дмитрів  Марту,  вихованку  гуртка  «Флористика»,  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області з проектом
«Медовий цвіт»; (93 бали)

8. Сандуленко  Марія,  вихованку  учнівського  флористичного  об’єднання
«Флора» комунального закладу «Олешківська спеціальна загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.  Херсонської  обласної  ради»,  з  проектом  «Чарівний
струмочок»; (92 бали)

9. Суїнову  Берліну,  вихованку  учнівського  флористичного  об’єднання
«Флора» комунального закладу «Олешківська спеціальна загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.  Херсонської  обласної  ради»,  з  проектом  «Чарівний
струмочок»; (92 бали)

10.Сандуленко  Дар’ю,  вихованку  учнівського  флористичного  об’єднання
«Флора» комунального закладу «Олешківська спеціальна загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.  Херсонської  обласної  ради»,  з  проектом  «Чарівний
струмочок»; (92 бали)

11.Херуненко  Світлану, вихованку  учнівського  флористичного  об’єднання
«Флора» комунального закладу «Олешківська спеціальна загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.  Херсонської  обласної  ради»,  з  проектом  «Чарівний
струмочок»; (92 бали)

12.Павлович  Іона,  учня  11  класу  Молодійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Глибоцького району Чернівецької області, з проектом «Зелена ініціатива»;
( 90 балів)

13.Андрусяк Анастасію, ученицю 11 класу Молодійської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Глибоцького району Чернівецької області, з проектом «Зелена ініціатива»;
( 90 балів)

14.Куцака  Дмитра,  учня  11  класу  Молодійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Глибоцького району Чернівецької області, з проектом «Зелена ініціатива»;
( 90 балів)

15.Чоботар  Олексія,  учня  11  класу  Молодійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Глибоцького району Чернівецької області, з проектом «Зелена ініціатива»;
( 90 балів)



16.Лугового  Нестора,  вихованця  гуртка  «Фітодизайн»  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції, з проектом «Гармонія»; (90 балів)

17.Воробчак  Христину, вихованку  гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції, з проектом «Гармонія»;
(90 балів)

18.Дорофєєко Олександру, вихованку гуртка «Аматори рослинництва» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції, з проектом «Гармонія»;
(90 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. Літош  Софію,  вихованку  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з
проектом: «Юннатівський букет»; ( 88 балів)

2. Покутню  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з
проектом: «Юннатівський букет»; ( 88 балів)

3. Андрейко Юлію, вихованку гуртка «Юні  акваріумісти»,  Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді з проектом
«Слава героям Карпатської України»; ( 86 балів)

4. Марусич  Мирославу,  вихованку  гуртка  «Юні  акваріумісти»,
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді з проектом «Слава героям Карпатської України»; ( 86 балів)

5. Петін  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  акваріумісти»,  Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді з проектом
«Слава героям Карпатської України»; ( 86 балів)

6. Величканич  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Юні  акваріумісти»,
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді з проектом «Слава героям Карпатської України»; ( 86 балів)

7. Пугачову Катерину, вихованку гуртка «Юні  рослинники» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з проектом
«Розлита вода»; ( 83 бали)

8. Бандеберю  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з проектом
«Розлита вода»; ( 83 бали)

9. Кушніра  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з проектом
«Розлита вода»; ( 83 бали)



10. Адамович  Дарину, ученицю  7  класу  ЗОШ  №4  м.  Малин,  вихованку
гуртка  «Екодизайн»  Малинського  міського  центру  науково-технічної
творчості  Житомирської  області,  з  проектом  «Квітуча  клумба
багаторічників»; ( 80 балів)

11.Бовсуновську Карину, ученицю 7 класу ЗОШ №4 м. Малин,  вихованку
гуртка  «Екодизайн»  Малинського  міського  центру  науково-технічної
творчості  Житомирської  області,  з  проектом  «Квітуча  клумба
багаторічників»; ( 80 балів)

12.Диченко Олександру, ученицю 7 класу ЗОШ №4 м.  Малин,  вихованку
гуртка  «Екодизайн»  Малинського  міського  центру  науково-технічної
творчості  Житомирської  області,  з  проектом  «Квітуча  клумба
багаторічників»; ( 80 балів)

13.Ковпачик Уляну, ученицю 7 класу ЗОШ №4 м. Малин, вихованку гуртка
«Екодизайн»  Малинського  міського  центру  науково-технічної  творчості
Житомирської  області,  з  проектом  «Квітуча  клумба  багаторічників»;
(80 балів)

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
«Щире золото правди незабутніх століть»;

2. Бриль Вікторії Сергіївні, керівнику гуртків  Великописарівської районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області  за  підготовку  та  втілення
проекту «Щире золото правди незабутніх століть»;

3. Полуніній  Ірині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Фітодизайн»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції за підготовку та втілення
проекту «Гармонія»;

4. Шиян  Галині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Аматори  рослинництва»
Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  за  підготовку  та
втілення проекту «Гармонія»;

5. Солодкій  Наталії  Петрівні,  керівнику  гуртків  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та
втілення проекту «Розлита вода»;

6. Гудзь Яні Романівні, культорганізатору Полтавського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та  втілення
проекту «Розлита вода»;



7. Кушнір  Діні  Петрівні,  керівнику  гуртка  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.Павлівки

Вінницької  області,  за  підготовку  та  втілення  проекту  «Символи

України»; 
8. Пузєєвій  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртків  еколого-

натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості» за підготовку та втілення проекту «Магічний сад»; 

9. Маліченко Олені Олексіївні, керівнику гуртків, еколого-натуралістичного
відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»
за підготовку проекту «Магічний сад»;

10.Величканич  Ользі  Михайлівні,  завідувачу  відділом  біології  та
дослідницько-експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та
втілення проекту «Слава героям Карпатської України»;

11.Солодкій  Ніні  Миколаївні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  за  підготовку  та
втілення проекту «Юннатівський букет»;

12.Велігорській  Світлані  Віталіївні,  завідувачу  методичного  відділу
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
за підготовку та втілення проекту «Юннатівський букет»;

13.Єгорову Андрію Сергійовичу, вчителю фізичної  культури,  Василівської
філії І-ІІ ст. КЗ «Долинська ЗШ І-ІІІ ст. № 4 Долинської районної ради»
Кіровоградської області за «Як козаки куліш варили»;

14.Юкал Олесі Володимирівні, керівнику гуртка «Екодизайн» Малинського
міського  центру  науково-технічної  творчості  Житомирської  області  за
підготовку та втілення проекту «Квітуча клумба багаторічників».

15.Ліннік  Ірині  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Позашкільного  комунального
навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської
міської  ради  Тернопільської  області  за  підготовку  та  втілення  проекту
«Медовий цвіт»;

16.Хабловській  Вікторії  Вікторівні,  керівнику  учнівського  флористичного
об’єднання «Флора» комунального закладу «Олешківська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Херсонської обласної ради», за підготовку
та втілення проекту «Чарівний струмочок»;

17.Нужних  Надії  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
«Олешківська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Херсонської
обласної ради», за підготовку та втілення проекту «Чарівний струмочок»;

18.Куцак  Олені  Аврелівні,  вчителю  біології  та  хімії  Молодійської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Глибоцького  району  Чернівецької  області,  керівник:  з
проектом «Зелена ініціатива».



Науково-педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  висловлюють  подяку
керівникам  департаментів  та  управлінь  освіти  обласних,  районних,
міських  держадміністрацій,  директорам  позашкільних  закладів,
директорам загальноосвітніх  шкіл  за  підготовку команд  для презентації
проектів  озеленення  під  час  проведення  Всеукраїнського  конкурсу  з
квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна».

Сподіваємося на подальшу співпрацю під час проведення конкурсу у
2020 році.

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


