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Директорам закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного
напряму (станцій юних натуралістів)
Директорам закладів
загальної середньої освіти
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з флористики
та фітодизайну
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 28.11.2019 № 1498, з 05 по 07 жовтня 2020 року Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді буде проводити Всеукраїнський конкурс з
флористики та фітодизайну. (Конкурс затверджено 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 розміщено на сайті https://nenc.gov.ua).
Тема цьогорічного конкурсу - «Юннати України».
Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, прийнято рішення:
Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну «Юннати України» провести
в заочному форматі.
В рамках Конкурсу учасники будуть змагатися в двох номінаціях: «квіткові
килими» та «флористична архітектура».
До участі в заході запрошуються індивідуальні учасники або команди
творчих учнівських об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти
з напряму «Флористика та фітодизайн». До складу команди входять 3-5 осіб: 2-4
учні віком від 13 до 18 років включно та один керівник.
Учасники створюють квіткову композицію: квітковий килим чи квіткову
скульптуру (на вибір) з попередньо підготовленого матеріалу та створеними
ескізами.
Для композицій можна використовувати заготовки, виконані заздалегідь,
готовність яких сягає до 50 відсотків.

Розмір квіткового килима — не менше ніж 1,2 x 1,2 м, висота квіткової
скульптури — не менше ніж 1,5 м. Природний матеріал (квіти, листя, мох, плоди та
ін.) повинні становити не менше 70 відсотків композиції.
Для участі у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну
«Юннати України» необхідно до 05 жовтня 2020 року надіслати:
1. заявку (зразок заявки — в Положенні про конкурс);
2. проєкт квіткової композиції;
3. фото чи відеоматеріали щодо створення композиції та творчого захисту
композиції у своїх навчальних закладах;
в електронному вигляді на електронну адресу: cvetic@nenc.gov.ua
Додаткову інформацію – за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91;
e-mail: cvetic@nenc.gov.ua; nenc@nenc.gov.ua; сайт: https://nenc.gov.ua.
На підставі надісланих матеріалів буде проведено оцінювання конкурсних
робіт і визначено переможців та учасників конкурсу.
Результати Конкурсу будуть оприлюднені 09 жовтня 2020 року на сайті
http://nenc.gov.ua .
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