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

НАКАЗ
м. Київ

«19» вересня 2019 р. № 72

Про підсумки проведення
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  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді  провів  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 www.nenc.gov.ua).

Конкурс проходив у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) відбувся до 10
серпня 2019 року, під час якого були надіслані заявки та ескізи майбутніх робіт. 

На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  провів  відбір
учасників фінального (очного) етапу.

До  участі  у  фінальному  етапі  Конкурсу, який  було  проведено  в  очній
формі  з  17  по  19  вересня  2019  року  в  м.  Києві,  були  запрошені  команди-
переможці відбіркового етапу (наказ НЕНЦ №68 від 19.08.2019 року).

Участь у фінальному етапі конкурсу взяли команди з 12 областей України:
Івано-Франківської, Кіровоградської Луганської, Полтавської, Вінницької,

Сумської, Рівненської, Дніпропетровської, Одеської, Закарпатської, Харківської,
Чернігівської.

Програмою заходу було передбачено:
1. Конкурс на виготовлення квіткових килимів та флористичних скульптур;
2. Творчий захист представлених робіт;
3. Майстер-клас з флористики.

За результатами конкурсного змагання між командами

НАКАЗУЮ:



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

1.  1.  Команду  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  з
композицією «Осінній аркан» (99 балів).

1.2.  Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у номінації «Квіткові килими»
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «Осінній розмай»:

1.   Команду  еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» з композицією
«Осіння гармонія» (97 балів);

2.  Команду Комунального закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»  з  композицією  «Осінь  на  камінчику  над  ставком присіла»  (93
бали).

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

1.  Команду  Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради з композицією «Осіння казка» (87 балів); 

2.  Команду  КЗО  «Обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді» Дніпропетровської  обласної  ради з  композицією «Осінь –
глибини душі розмай» (84 бали);

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

1.  Команду  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді з композицією «Осіння щедрість» (77 балів);

2.  Команду  Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді з композицією «Відродження» (75 балів);

3.   Команду Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді з композицією «Щедрість рідної землі» (74 бали); 

4. Команду Вінницької станції юних натуралістів з композицією «Осіння
чарівниця» (72 бали).

2.1.  Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  номінації  «Флористична



скульптура»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
«Осінній розмай»:

1.  Команду  Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Сумської області з композицією «Осінні метаморфози».

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

1. Команду Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський
центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт» з композицією «Птахи вже у
вирій летять».

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

1. Команду Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
Бобринецької міської ради» Кіровоградської  області  з композицією «Дарунки
богів».

3.1.  Нагородити  грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  виборене  Гран-прі  у  номінації  «Квіткові
килими» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «Осінній
розмай» таких учнів:

2.  Дорофєєнко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Флористика»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  за  втілення  композиції
«Осінній аркан»; (99 балів)

3. Федоренко Анну, вихованку гуртка «Флористика» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції за втілення композиції «Осінній аркан»; (99
балів)

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

1.  Кузнецову  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» за втілення композиції «Осіння гармонія»; (97
балів)

2.  Шевченко  Крістіну,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац



дитячої та юнацької творчості» за втілення композиції «Осіння гармонія»; (97
балів)

3.  Драженко Олександру, вихованку гуртка  «Флористика та  фітодизайн
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» за втілення композиції «Осіння гармонія»; (97
балів)

4.  Прокопенко Єлізавету, вихованку гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» за втілення композиції «Осіння гармонія»; (97
балів)

5. Гурську Каріну, вихованку гуртка «Юні квітникарі» КЗ «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» за втілення композиції «Осінь на камінчику
над ставком присіла»; (93 бали)

6.  Рень  Діану,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  КЗ  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» за втілення композиції «Осінь на камінчику
над ставком присіла»; (93 бали)

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

1. Габора Станіслава,  учня 7 класу Рівненського НВК № 26, вихованця
гуртка  «Екологічний  дизайн»  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради за втілення композиції «Осіння казка»; (87 балів)

2. Попика Романа, учня 7 класу Рівненського НВК № 26, вихованця гуртка
«Екологічний  дизайн»  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради за втілення композиції «Осіння казка»; (87 балів)

3. Лагоду Сергія, учня 7 класу Рівненського НВК № 26, вихованця гуртка
«Екологічний  дизайн»  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради за втілення композиції «Осіння казка»; (87 балів)

4. Кондратьєву Дар’ю, вихованку гуртка «Флористика» КЗО «Обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної ради за втілення композиції «Осінь – глибини душі розмай»; (84 бали)

5. Кіжло Софію, вихованку гуртка «Флористика» КЗО «Обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради за втілення композиції «Осінь – глибини душі розмай»; (84 бали)

6.  Шевчук  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  КЗО
«Обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпропетровської обласної ради за втілення композиції «Осінь – глибини душі
розмай»; (84 бали)



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

1.  Кравченко  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Барви  природи»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за
втілення композиції «Осіння щедрість»; (77 балів)

2. Мостовенко Юлію Ростиславівну, вихованку гуртка «Барви природи»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за
втілення композиції «Осіння щедрість»; (77 балів)

3. Бандеберю Софію, вихованку гуртка «Юні рослинники» Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  за  втілення
композиції «Осіння щедрість»; (77 балів)

4.  Васильєву  Владу,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  живопис»
Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді за втілення композиції «Відтворення»; (75 балів)

5.  Кучерявенко  Аліну,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  живопис»
Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді за втілення композиції «Відтворення»; (75 балів)

6.  Величканич Єлизавету, ученицю 4 (8) класу Ужгородської класичної
гімназії, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  за  втілення композиції  «Щедрість
рідної землі»; (74 бали)

7. Андрейко Юлію, ученицю 8 класу ЗОШ № 8, вихованку гуртка «Юні
квітникарі»  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді за втілення композиції «Щедрість рідної землі»; (74 бали)

8.  Марусич Мирославу, ученицю 8 класу ЗОШ № 8,  вихованку гуртка
«Юні  квітникарі»  Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за втілення композиції «Щедрість рідної землі»; (74 бали)

9. Ліваковську Вікторію, вихованку гуртка «Квітникарі закритого ґрунту»
Вінницької обласної станції юних натуралістів за втілення композиції «Осіння
чарівниця»; (72 бали)

10.   Шаваран  Карину, вихованку гуртка  «Квітникарі  закритого ґрунту»
Вінницької обласної станції юних натуралістів за втілення композиції «Осіння
чарівниця»; (72 бали)

11.   Бараболю Софію, вихованку гуртка «Квітникарі  закритого ґрунту»
Вінницької обласної станції юних натуралістів за втілення композиції «Осіння
чарівниця»; (72 бали)

4.1.  Нагородити  грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  номінації  «Флористична



скульптура»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
«Осінній розмай» таких учнів:

1.  Новосьолову  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  за
втілення композиції «Осінні метаморфози»; (93 бали)

2.  Кирилову  Олександру,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  за
втілення композиції «Осінні метаморфози»; (93 бали)

3.  Гулай  Олесю,  вихованку  гуртка  «Присадибне  господарство»
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  за
втілення композиції «Осінні метаморфози»; (93 бали)

4.  Крамську  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Присадибне  господарство»
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  за
втілення композиції «Осінні метаморфози»; (93 бали)

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

1. Білик Вероніку, вихованку зразкового гуртка «Золоті пелюстки» КПНЗ
«Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Самоцвіт»  на  базі
Комунального закладу «Одеська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №
6» за втілення композиції «Птахи вже у вирій летять»; (88 балів)

2. Ткачук Юлію, вихованку зразкового гуртка «Золоті пелюстки» КПНЗ
«Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Самоцвіт»  на  базі
Комунального закладу «Одеська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 6
» за втілення композиції «Птахи вже у вирій летять»; (88 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
«Осінній розмай» таких учнів:

1.  Кобзар  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Світ  креативу»,  КЗ  «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Бобринецької  міської  ради  Кіровоградської
області за втілення композиції «Дарунки богів»; (79 балів)

2. Когут Єлизавету, вихованку гуртка «Світ креативу», КЗ «Центр дитячої
та юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області  за
втілення композиції «Дарунки богів». (79 балів)

5.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  підготовку та  втілення проектів  у  Всеукраїнському



конкурсі  з  флористики  та  фітодизайну  «Осінній  розмай»  таким
керівникам:

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

2.  Клапцук  Наталії  Іванівні,  керівнику  гуртків  «Флористика»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

3.  Пузєєвій  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртків  «Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру»  еколого-натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;

4.  Чалій Олені Григорівні,  методисту КЗ «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів»;

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

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

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

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

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

10.  Дужук  Сніжані  Андріївні,  завідуючій  методичним  відділом
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

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

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

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

14.  Солодкій  Наталії  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

15.  Ленченко  Наталії  Михайлівні,  керівнику  гуртка  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

16. Матвієвській Оксані Володимирівні, методисту Луганського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

17. Кобзар Надії Володимирівні, керівнику гуртка КЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області;



18. Чернієнко Юлії Олександрівні, керівнику гуртка КЗ «Центр дитячої та
юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області;

19.  Слободяник  Тетяні  Василівні,  завідуючій  лабораторією  тепличного
господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


