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

НАКАЗ
м. Київ

«16» травня 2019 р. № 48

Про підсумки конкурсної
програми Всеукраїнського
еколого-мистецького фестивалю
«Ленд-арт весна 2019»

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 № 1292 від 21.11.2018 та листа НЕНЦ МОН України № 110 від
12.03.2019  р.,  з  14  по  16  травня  2019  року  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  провів  Всеукраїнський  еколого-
мистецький фестиваль «Ленд-арт весна 2019» (далі – Фестиваль).

У  конкурсній  програмі  Фестивалю  взяли  участь  учнівська  молодь
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  України,  майстри
ландшафтного дизайну і ландшафтної архітектури. Протягом визначеного часу
конкурсантами  були  виготовлені  та  представлені  екстер’єрні  композиції  на
території парку НЕНЦ з різного природного матеріалу.

Журі конкурсу визнає високий естетичний рівень виконання  конкурсних
робіт,  символіку,  творчу  самореалізацію  та  пошук,  гармонічний  розвиток
талановитої учнівської молоді, прагнення до опанування новими навичками і
вдосконалення раніше набутих.

На  підставі  рішення  журі  Всеукраїнського  еколого-мистецького
фестивалю  «Ленд-арт  весна  2019»  за  творчий  підхід  і  особистий  внесок  у
відродження національних традицій

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  переможців  конкурсної  програми  Всеукраїнського  еколого-
мистецького фестивалю «Ленд-арт весна 2019» за I місце:

1. Цюпер  Ольгу, 2003  року народження,  вихованку  гуртка  «Фіто-дизайн»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, за творчу роботу
«Погляд у Вічність» (99 балів);



2. Міщук  Діану, 2002  року  народження,  вихованку  гуртка  «Фіто-дизайн»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, за творчу роботу
«Погляд у Вічність» (99 балів);

3. Дроздовського  Євгенія  Ігоровича,  2006  року  народження,  вихованця
гуртка  «Плетення  з  рогозу»  Конотопської  загальноосвітньої  санаторної
школи-інтернату  І-ІІ  ступенів  Сумської  області,  за  творчі  роботи
«Вічність» та «Лісовий дух» (99 балів);

4. Драженко  Олександру  Максимівну,  2004  року  народження,  вихованку
гуртка  «Флористика»  Комунального  закладу  «Харківський  обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  за  творчу  роботу  «Весняними
доріжками» (99 балів);

5. Прокопенко Єлізавету Олександрівну, 2004 року народження, вихованку
гуртка  «Флористика»  Комунального  закладу  «Харківський  обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  за  творчу  роботу  «Весняними
доріжками» (99 балів); 

6. Рижих  Марію  Сергіївну,  2004  року  народження,  вихованку  гуртка
«Флористика»  Комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац
дитячої  та  юнацької  творчості»,  за  творчу  роботу  «Весняними
доріжками» (99 балів).

ІІ. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  переможців  конкурсної  програми  Всеукраїнського  еколого-
мистецького фестивалю «Ленд-арт весна 2019» за ІI місце:

1. Батюк  Анну  Олександрівну,  2003  року  народження,  вихованку  гуртка
«Юні  квітникарі»  Комунального закладу  «Чернігівська  обласна  станція
юних натуралістів», за творчу роботу «Симфонія Полісся» (88 балів);

2. Потапенко  Олену  Олександрівну,  2003  року  народження,  вихованку
гуртка  «Юні  квітникарі»  Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна
станція  юних  натуралістів»,  ученицю  Чернігівського  обласного
педагогічного  ліцею  для  обдарованої  сільської  молоді  Чернігівської
обласної ради, за творчу роботу «Симфонія Полісся» (88 балів).

ІІІ. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  переможців  конкурсної  програми  Всеукраїнського  еколого-
мистецького фестивалю «Ленд-арт весна 2019» за ІІI місце:

1. Шмату  Надію  Михайлівну,  2004  року  народження,  вихованку  гуртка
«Природа і творчість» Миколаївської міської станції юних натуралістів, за
творчу роботу «Равликове щастя» (78 балів);

2. Мжень  Тасію,  ученицю 9  класу Ужгородської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №19 Закарпатської  області,  за  творчу  роботу  «Вівці  мої,
вівці» (76 балів);



3. Костик Даніелу, ученицю 6 класу Ужгородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  №19 Закарпатської  області,  за  творчу  роботу  «Вівці  мої,
вівці» (76 балів).

ІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам гуртків
та інших творчих спільнот галузі позашкільної освіти, а також педагогам
закладів  загальної  середньої  освіти  за  підготовку  і  втілення  творчих
проектів  конкурсної  програми  Всеукраїнського  еколого-мистецького
фестивалю «Ленд-арт весна 2019»:

1. Марущак  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Фіто-дизайн»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  за  підготовку  та
втілення проекту «Погляд у Вічність» (99 балів);

2. Дроздовському Ігорю Георгійовичу, керівнику гуртка «Плетення з рогозу»
Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів
Сумської  області,  за  підготовку  та  втілення  проектів  «Вічність»  та
«Лісовий дух»;

3. Зенченко  Арині  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»,  за  підготовку  та
втілення проекту «Симфонія Полісся»;

4. Потоцькій  Світлані  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»,
за підготовку та втілення проекту «Симфонія Полісся»;

5. Пузєєвій  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Флористика»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості», за підготовку та втілення проекту «Весняними доріжками»;

6. Шматі Наталії Володимирівні, завідувачу організаційно-масовим відділом
Миколаївської  міської  станції  юних  натуралістів,  за  підготовку  та
втілення проекту «Равликове щастя»;

7. Федоренко Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Природа і творчість»
Миколаївської  міської  станції  юних  натуралістів,  за  підготовку  та
втілення проекту «Равликове щастя»;

8. Токаревій  Олександрі  Іванівні,  методисту  відділу  біології  та  дослідно-
експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  за  підготовку  та  втілення
проекту «Вівці мої, вівці».

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


