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

НАКАЗ
м. Київ

« 19 » серпня 2019 р.

№ 68

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу
з флористики та фітодизайну
«Осінній розмай»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільної освіти на 2019 рік» з 17 по 19
вересня 2019 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді буде проведено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики
та фітодизайну, (затвердженого наказом від 21.03.2014 №248 «Про
затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з флористики та
фітодизайну», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 р.
за №393/25170, положення про конкурс – на сайті https://nenc.gov.ua).
Тема цьогорічного конкурсу - «Осінній розмай».
Захід проходить у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) відбувся до 10
серпня 2019 року, під час якого були надіслані заявки та ескізи майбутніх робіт.
В рамках Конкурсу учасники будуть змагатися в двох номінаціях:
«квіткові килими» та «флористична архітектура».
До участі в Конкурсі запрошуються команди творчих учнівських
об`єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які мають
неохідні знання та вміння з флористики та фітодизайну.
До складу команди входять 3-5 осіб: 2-4 учні та один керівник.
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет провів відбір
учасників фінального (очного) етапу.
До участі у фінальному етапі Конкурсу, який буде проведено в очній
формі з 17 до 19 вересня 2019 року в м. Києві, запрошуються командипереможці відбіркового етапу.
НАКАЗУЮ:
Відповідно до рішення Оргкомітету, до участі у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну, що відбудеться 17
– 19 вересня 2019 року, запросити наступних учасників:

1. Команда вихованців гуртків КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів», керівник: Корень Тетяна Іванівна, методист КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», з проектом «Осінь на
камінчику над ставком присіла»;
2. Новосьолова Юлія, Кирилова Олександра, Гулай Олеся, Крамська
Анастасія, вихованки гуртка «Юний дослідник», керівники: Драгун Зоя
Петрівна - директор, Бриль Вікторія Сергіївна - керівник гуртка
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області,
з проектом «Осінні метаморфози»;
3. Габор Станіслав, Попик Роман, Бунь Оксана, Єфремова Вероніка,
вихованці гуртка «Екологічний дизайн», керівники: Дужук Сніжана
Андріївна – завідувач методичним відділом, Катюха Валентина Василівна
- завідувач відділу екології та квітництва Комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради, з проектом «Осіння
казка»;
4. Андрейко Юлія, Марусич Мирослава, Величканич Єлизавета, вихованки
гуртка «Юні акваріумісти», керівник: Величканич Ольга Іванівна,
завідувач відділу біології та дослідно-експериментальної роботи,
керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, з проектом: «Щедрість рідної землі»;
5. Кондратьєва Дар`я, Кіжло Софія, вихованки гуртка «Флористика»,
Шевчук Маргарита, вихованка гуртка «Юні квітникарі», керівники:
Положій Лідія Василівна, Лапіна Ольга Петрівна, керівники гуртків, КЗО
«Обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної ради, з проектом «Осінь – глибини душі
розмай»;
6. Сандуленко Марія, Сандуленко Дар`я, Суїнова Берліна, Херуненко
Світлана, вихованки 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», КЗ «Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
7. Ігуменова Діана, Труфанова Єлизавета, Козаренко Микола, вихованці
гуртка «Лікарські рослини», керівник: Козаренко Віталіна Іванівна,
керівник гуртків Комунального позашкільного навчального закладу
«Районна станція юних натуралістів» Покровської районної ради
Донецької області, з проектом «Осінь в гості завітала»;
8. Лєбедєва Владислава, Бандеберя Софія, вихованки гуртка «Юні
рослинники» ПОЕНЦУМ, Пеха Марина, вихованка гуртка філії
ПОЕНЦУМ у Полтавському районі, керівник: Солодка Наталія Петрівна,
керівник гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, з проектом «Осіння щедрість»;

9. Кузнецова Ксенія, Прокопенко Єлізавета, Шевченко Крістіна, Калічава
Ліана, вихованки гуртка «Флористика», керівник: Пузєєва Світлана
Миколаївна, КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості" еколого-натуралістичного відділу", з проектом «Осіння
гармонія»;
10. Міщук Діана, Цюпер Ольга, вихованки гуртка “Флористика”, керівник:
Марущак Оксана Анатоліївна, керівник гуртка Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області, з
проектом «Осінній розмай»;
11. Мартинюк Богдан, Помінкевич Діана, Чередніченко Аліна, вихованці
гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники», керівник: Мартинюк Лариса
Антонівна, методист Волинського обласного еколого-натуралістичного
центру, з проектом «Я в гостях у осені була»;
12. Івженко Ярослав, Попкова Юліана, вихованки гуртка «Піксель»,
керівник: Матвієвська Оксана Володимирівна, методист Луганського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з
проектом «Відтворення».
13. Команда Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський
центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт», керівник: Іванкова
Тетяна Анатоліївна, керівник зразкового гуртка «Золоті пелюстки», з
проектом «Птахи вже у вирій летять»;
14. Ліваковська Вікторія, Шараван Карина, Бараболя Софія, вихованки
гуртка “Квітникарі закритого грунту”, керівник: Слободяник Тетяна
Василівна, завідуюча лабораторією тепличного господарства Вінницької
обласної станції юних натуралістів, з проектом «Осіння чарівниця»;
15. Кобзар Анастасія, Каргашева Даша, вихованки гуртка «Світ креативу»,
керівник: Кобзар Надія Володимирівна, керівник гуртка КЗ «Центр
дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області, з проектом «Дарунки богів».
Під час фінального етапу конкурсу учасники створюють квіткову
композицію: квітковий килим чи квіткову скульптуру (на вибір) з попередньо
підготовленого матеріалу та ескізами.
Для композицій можна використовувати заготовки виконані заздалегідь,
готовність яких сягає до 50 відсотків.
Розмір квіткового килима 1,2 x 1,2 м, висота квіткової скульптури не
менше ніж 1,2 м. Природний матеріал (квіти, листя, мох, плоди і т.д.) повинен
становити не менше 70 відсотків композиції.
Програмою конкурсу передбачається: створення композицій та їх
творчий захист.

Заїзд та реєстрація учасників ІІ (фінального) етапу конкурсу – 17 вересня
з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
Від'їзд – 19 вересня після 14.00 год.
Відповідальність за життя та здоров'я учасників несуть керівники команд.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
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