
20 вересня  2021 № 65

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу
з флористики та фітодизайну
«Україна починається з тебе! »

На  виконання  наказу  МОН  України  № 1452  від  24.11.2020  р.  «Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2021  рік  (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти)»  з  05  по  07  жовтня  2021  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 www.nenc.gov.ua). 

Тема цьогорічного конкурсу присвячена 30 -  й  річниці Незалежності
України – «Україна починається з тебе!». 

Захід проходить у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) відбувся до 15
вересня 2021 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 05 до 07 жовтня 2021 року в м. Києві, запрошуються команди-переможці
відбіркового етапу.
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НАКАЗУЮ:

Відповідно  до  рішення  Оргкомітету,  до  участі  у  ІІ  етапі
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну, що відбудеться
05 – 07 жовтня 2021 року, запросити наступних учасників:

1. Гулай Олеся, Крамська Анастасія, Кирилова Олександра, Новосьолова
Юлія, вихованці гуртка «Лікарські рослини», керівники гуртка: Мовчан
Ольга  Миколаївна,  методист,  керівник  гуртка;  Ананченко  Юлія
Віталіївна,  керівник  гуртка  Великописарівської  станції  юних
натуралістів  Великописарівської  селищної  ради  Сумської  області,  з
проєктом «Квітка-Україна»;

2. Сарданова  Тетяна,  Трубачев  Євген,  Перевезенцев  Богдан,  вихованці
гуртка «Флористика та живопис»,  керівник гуртка Лановенко Оксана
Олександрівна,  керівник  гуртка  Вільшанського  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Вільшанської  селищної  ради  Кіровоградської
області, з проєктом «Україна – це я, Україна – це ти!!!»;

3. Хайло  Юлія,  Іващенко  Олександра,  Темирбек  Анастасія,  вихованці
гуртка  «Історичне  краєзнавство»,  керівник  гуртка  Ковальова  Галина
Олексіївна,  комунальної  установи  «Будинок  дитячої  творчості»
Вовчанської  міської  ради  Чугуївського району Харківської  області,  з
проєктом «З ювілеєм, рідна Україно!»;

4. Бірук  Олександра,  Семенюк  Мілана,  Михайлевська  Анна,  вихованці
гуртка  «Фітодизайн»,  керівник  гуртка  Дударчук  Лариса  Анатоліївна
Ратнівського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Ратнівської
селищної  ради  Ковельського  району  Волинської  області,  з  проєктом
«Діти – майбутнє України»;

5. Лук'яненко Єва, Шевчук Маргарита, Ганічева Аліна, вихованці гуртка
«Флористика», керівник гуртка Положій Лідія Василівна комунального
закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради, з проєктом «Хай в
Серці кожної дитини живе Любов до України!»;

6. Семенова  Тетяна,  Павлінова  Анастасія,  Труфанова  Єлизавета,
вихованці  гуртка «Пізнай  себе»,  керівник  гуртка  Касьянова Світлана
Вячеславівна,  Городівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Городівської  селищної
ради  Покровського  району  Донецької  області,  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру, з проєктом «Моя Україна»;

7. Баник  Ярослава,  Кобзаренко  Каміла,  Тертична  Євгенія,  Приходько
Вікторія,  вихованці  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  в  інтер'єрі»,
керівник  гуртка  Динканич  Мирослава  Сергіївна  Еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Виноградівської  міської
ради Закарпатської області, з проєктом «Вся у білих рушниках, Наша
хата – ніби птах»;
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8.  Шевчук  Галина,  Ужела  Дмитро,  вихованці  гуртка  «Фітодизайн»,
керівник  гуртка  Марущак  Оксана  Анатоліївна  Міської  дитячої
екологічної станції м. Івано-Франківськ, з проєктом «Чорнобривці»;

9. Щипська  Діана,  Щипський  Максим,  Василенко  Поліна,  Василенко
Анастасія,  вихованці  гуртка «Фітодизайн»,  керівник гуртка Корчовна
Людмила  Степанівна  еколого-натуралістичного  відділду  Ірпінського
центру позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області, з
проєктом «Наша Україна мила, Донька я твоя щаслива!»;

10.Зінченко  Катерина,  Усенко  Вікторія,  вихованці  Зразкового  творчого
об'єднання  «Флористична  майстерня  «Адоніс»»,  керівники:  Якуша
Наталія  Михайлівна  керівник  Зразкового  творчого  об'єднання
«Флористична  майстерня  «Адоніс»;  Зінченко  Світлана  Григорівна,
керівник  гуртка  «Флористика»  Зразкового  творчого  об'єднання
«Флористична  майстерня  «Адоніс»»  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  з
проєктом квітковий килим «Україна – це ми!»;

11.Карпенко  Ксенія,  Кучер  Валерія,  Гончар  Віра,  вихованці  Зразкового
творчого  об'єднання  «Флористична  майстерня  «Адоніс»»,  керівники:
Якуша Наталія  Михайлівна  керівник  Зразкового творчого об'єднання
«Флористична  майстерня  «Адоніс»»,  Колесник  Оксана  Олексіївна,
керівник  гуртка  «Флористика»  Зразкового  творчого  об'єднання
«Флористична  майстерня  «Адоніс»»  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  з
проєктом «Флористична архітектура «Україна починається з мене!»»;

12.Рейнгардт  Олександра,  Гаврильчук  Тарас,  Коваленко  Анна,  Кубанец
Ніка, вихованці гуртка флористики та фітодизайну інтер’єра «Мальва»,
керівник  гуртка  Сидоренко  Тетяна  Вікторівна,  Новоукраїнської
територіальної громади Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ»
Новоукраїнської  міської  ради  Кіровоградської  області,  з  проєктом
флористична архітектура «Фенікс українського духу»;

13.Турлак  Катерина,  Мащєнко  Дар'я,  вихованці  гуртків  «Одеський
сувенір»  та  «Сувенір»,  керівники  гуртків  Тихонова  Світлана
Миколаївна,  Наремська  Тетяна  Костянтинівна,  КПНЗ  «Одеський
міський  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Одеської  області,  з
проєктом «Фіто-фантазія «Українське різнотрав'я»»;

14.Лєбєдєва Владислава, Лаврик Дар'я, Шершова Ольга, вихованці гуртка
«Квітникарство»,  керівник  команди  Діхтяр  Юлія  Іванівна,  керівник
гуртка  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Полтавської  області,  з  проєктом  «Твориш  себе  –
твориш Україну»;

15.Окунькова Арина, Загорська Соф'я, Заїка Маргарита, Литовченко Ілона,
вихованці  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер'єру»,  керівник
гуртка  Пузєєва  С.  М.,  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
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юнацької  творчості»,  еколого-натуралістичний  відділ,  з  проєктом
«Україна – це я» Україна це ти! Україна це ми!»;

16.Павленко  Катерина,  Турчик  Станіслав,  Іванюк  Евеліна,  вихованці
гуртка  «Знавці  лікарських  рослин»  та  «Юні  квітникарі»,  керівники
команди: Гриневич Лариса Володимирівна, Власюк Лариса Миколаївна
керівники гуртків  комунального закладу „Станція юних натуралістів”
Рівненської  обласної  ради Рівненської  області,  з  проєктом  «Люблю
Україну всім серцем»;

17.Габор Станіслав, Попик Роман, Лагода Сергій, Демянюк Діана, Власюк
Поліна,  вихованці  гуртків  «Екологічний  дизайн»,  «Флористика»,
«Любителі  кімнатних  рослин»,  керівники  команди:  Дужук  Сніжана
Андріївна, Демянюк Анна Генадіївна, комунального закладу «Станція
юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради  Рівненської  області,  з
проєктом «Ти у мене єдина»;

18.Чернюк  Максим,  Дольна  Андріана,  Чернюк  Вікторія,  Климчук
Владислава,  вихованці  гуртка  «Флористика та  фітодизайн інтер'єру»,
керівник команди Верещук Ганна Йосипівна, керівник гуртка  Дитячо-
юнацького  центру  туризму  та  екологічної  роботи  м.  Славути
Хмельницької області, з проєктом «Берегиня»;

19.Кравченко  Таїсія,  Плотнікова  Аліна,  вихованці  гуртка  «Основи
флористики та фітодизайну», керівник команди Корень Тетяна Іванівна,
завідувач  відділу  організаційно-масового  КЗ  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів», з проєктом «Україна – це МИ!»;

20.Буракова Владислава, Василенко Дар’я, вихованці гуртка «Флористика
та  фітодизайн  інтер’єру»,  керівник  команди  Кустурова  Світлана
Анатоліївна,  керівник  гуртків  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді Миколаївської  обласної  ради Миколаївської
області, з проєктом «Душа України»;

21.Васильєва Влада, Кучерявєнко Аліна, вихованці гуртка «Флористика»,
керівник команди, Матвієвська Оксана Володимирівна, керівник гуртка
Сєвєродонецькоого  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Луганської  області,  з  проєктом  квітковий  килим
«Країна починається з тебе»;

22.Голобородько Олександра,  Мєтьолкіна  Анна,  вихованці  гуртка  «Юні
лісівники»,  керівник  команди  ,  Матвієвська  Оксана  Володимирівна
завідувачка  відділу  організаційно-масового  Луганського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівької молоді, з проєктом
флористична архітектура «Світанкова країна»;       

23.Доценко Вікторія,  Колісніченко Катерина,  вихованці  гуртка ІВМКПП
«Резиденція»,  керівник  команди  Колісніченко  Ірина  Володимирівна,
керівник  Програми  Інноваційний  відкритий  молодіжний  культурно-
просвітницький  простір  «Резиденція»  Усатівської  сільської  ради
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Одеського району  Одеської області, з проєктом «Гостинна країно моя,
Україно»;

24.Побережна  Ангеліна,  Кундик  Ірина,  Куцір  Софія,  Василенко  Марія,
вихованці гуртка АРТ-студія «Намисто», керівник команди Линів Марія
Богданівна, керівник гуртка АРТ-студія «Намисто» Підбузького ЗЗСО І-
ІІ  р Львівської  області,  з  проєктом флористина архітектура «Усе,  що
зветься Україна…»;

25.Задорожний  Вадим,  Хамкевич  Богдана,  Стецик  Анастасія,  вихованці
гуртка  ОЗБШ  секція  «Квітництво»,  керівник  команди  Остафійчук
Оксана  Василівна,  директор  Рингацького  НВК,  Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
з проєктом «Оріана – праматір українська»;

26.Готланд Каріна, Олексієнко Катерина, Демчук Ольга, вихованці гуртка
«Юні  квітникарі»,  керівник  команди  Чупринко  Ірина  Миколаївна,
керівник  гуртка  «Юні  квітникарі»  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів,  з  проєктом  «Моя  Вінничина  –  перлина  Поділля,  серце
України!»;

27.Козловський  Володимир,  Рештей  Олександр,  Чопко  Марія,  Стець
Соломія, вихованці гуртка «Юні охоронці природи», керівник команди
Семенюк Василина Дмитрівна, керівник гуртків  Комунального закладу
Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Львівської  області,  з
проєктом  «Можна  все  на  світі  вибирати,  сину,  вибирати  не  можна
тільки Батьківщину»;

28.Шинькова  Вероніка,  Мойсеєнко  Вадим,  Колонтай  Ірина,  вихованці
гуртка  «Любування  природою»,  керівник  гуртка  Мойсеєнко  Ольга
Костянтинівна,  КУ  «Центр  позашкільної  освіти  та  виховання
Ананьївської міської ради» Одеської області, з проєктом «Моя країна –
Україна!»;

29.Флор’ян  Валерія,  Гончарова  Кіра,  Фролова  Ева,  Варламова  Олена,
вихованці  гуртка  «Золоті  пелюстки»  комунального  позашкільного
навчального закладу «Одеський центр дитячої  та  юнацької  творчості
«Самоцвіт», керівник команди Іванкова Тетяна Анатоліївна, з проєктом
«Україна – це ми, Україна – це ми!»

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.
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Розмір квіткового килима 1,2  x 1,2 м, висота квіткової скульптури не

менше ніж 1,5 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  –  05

жовтня з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Від'їзд – 07 жовтня після 14.00 год.

Відповідальність  за  життя  та  здоров'я  учасників  несуть  керівники

команд.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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