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07.10.2021 р. № 69

Про підсумки проведення 

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  було

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!».

В рамках Конкурсу учасники змагалися в двох номінаціях:  «квіткові

килими» та «флористична скульптура».

У конкурсі взяли  участь  21  команда з  17  областей  України:  Івано-

Франківської, Кіровоградської, Київської, Донецької, Луганської,

Полтавської, Вінницької, Миколаївської, Сумської, Рівненської,
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Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Хмельницької, 

Чернігівської, Чернівецької, Львівської.

За результатами конкурсного змагання між командами

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді  за  зайняте  І  місце  у

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну

«Україна починається з тебе!» в номінації «Квіткові килими»:

1. Команду комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої

та юнацької творчості» Харківської області (Окунькова Арина,

Загорська Соф'я, Заїка Маргарита, Литовченко Ілона, вихованці гуртка

«Флористика та фітодизайн інтер'єру»,) з проєктом «Україна – це я»

Україна це ти! Україна це ми!». Керівник: Пузєєва Світлана

Миколаївна, керівник гуртка «Флористика та фітодизайн інтер'єру»

КЗ

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»,

еколого- натуралістичний відділ (98 балів);

2. Команду Великописарівської станції юних натуралістів

Великописарівської селищної ради Сумської області (Гулай Олеся,

Крамська Анастасія, Кирилова Олександра, Новосьолова Юлія,

вихованці  гуртка  «Лікарські  рослини»)  з  проєктом «Квітка-Україна».

Керівники: Мовчан Ольга Миколаївна, методист, керівник гуртка

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської

селищної ради Сумської області; Ананченко Юлія Віталіївна, керівник

гуртка Великописарівської станції юних натуралістів

Великописарівської селищної ради Сумської області (98 балів);
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3. Команду Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ

(Шевчук Галина, Ужела Дмитро, вихованці гуртка «Фітодизайн») з

проєктом «Чорнобривці». Керівник: Марущак Оксана Анатоліївна,

керівник гуртка «Фітодизайн» Міської  дитячої  екологічної станції  м.

Івано-Франківськ (97 балів).

ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна

починається з тебе!» в номінації «Квіткові килими»:

1. Команду Зразкового творчого об’єднання «Адоніс» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області

(Зінченко Катерина, Усенко Вікторія, Сафанюк Анастасія) з проєктом

«Україна – це ми!». 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 (88 балів);

2. Команду КЗ «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної  ради

Рівненської області (Габор Станіслав, Попик Роман, Лагода Сергій,

Демянюк Діана, Власюк Поліна, вихованці гуртків «Екологічний

дизайн», «Флористика», «Любителі кімнатних рослин») з проєктом «Ти

у мене єдина». Керівники команди: Дужук Сніжана Андріївна,

Демянюк Анна  Генадіївна,  комунального  закладу  «Станція  юних

натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області (88 балів);

3. Команду КЗО «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» (Лук'яненко Єва,

Шевчук Маргарита, Ганічева Аліна, вихованці гуртка «Флористика») з
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проєктом «Хай в Серці кожної дитини живе Любов до України!».

Керівник: Положій Лідія Василівна, керівник гуртка комунального

закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради (86 балів).

ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна

починається з тебе!» в номінації «Квіткові килими»:

1. Команду Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних

натуралістів» Чернігівської області (Кравченко Таїсія, Плотнікова

Аліна, вихованці гуртка «Основи флористики та фітодизайну») з

проєктом «Україна – це МИ!». Керівники: Корень Тетяна Іванівна,

завідувач відділу організаційно-масового КЗ «Чернігівська обласна

станція юних натуралістів»; Єсипова Тетяна Костянтинівна, методист

відділу організаційно-масового КЗ «Чернігівська обласна станція юних

натуралістів» (75 балів);

2. Команду обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Миколаївської обласної ради Миколаївської області (Буракова

Владислава, Василенко Дар’я, вихованці гуртка «Флористика та

фітодизайн інтер’єру») з проєктом «Душа України». Керівник:

Кустурова Світлана Анатоліївна, керівник гуртка «Флористика та

фітодизайн інтер’єру» обласного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді Миколаївської обласної ради Миколаївської області

(74 бали);

3. Команду Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді Чернівецької області (Попов Максим,

Юрій Альона, Флоряк Маша, вихованці гуртка ОЗБШ секція
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«Квітництво») з  проєктом «Оріана – праматір українська». Керівник:

Остафійчук Оксана Василівна, директор Рингацького НВК,

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді (73 бали);

4. Команду Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької

області (Готланд Каріна, Олексієнко Катерина, Демчук Ольга,

вихованці гуртка «Юні квітникарі») з проєктом «Моя Вінничина –

перлина Поділля, серце України!». Керівник: Чупринко Ірина

Миколаївна, методист, керівник гуртка «Юні квітникарі» Вінницької

обласної станції юних натуралістів (74 бали);

5. Команду комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський

обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Львівської області (Козловський Володимир, Рештей Олександр, Чопко

Марія,  Стець Соломія,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»)  з

проєктом «Без минулого немає майбутнього». Керівник: Семенюк

Василина Дмитрівна, керівник гуртків Комунального закладу

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Львівської області (73

бали);

6. Команду комунальної установи «Будинок дитячої творчості»

Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської області

(Хайло Юлія, Іващенко Олександра, Темирбек Анастасія, вихованці

гуртка «Історичне краєзнавство») з проєктом «З ювілеєм, рідна

Україно!». Керівник:  Ковальова  Галина  Олексіївна,  керівник  гуртка

комунальної установи «Будинок дитячої творчості» Вовчанської

міської ради Чугуївського району Харківської області (72 бали);

7. Команду комунального закладу «Станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради Рівненської області (Павленко Катерина,

Турчик Станіслав, Іванюк Евеліна, вихованці гуртка «Знавці лікарських

рослин» та «Юні квітникарі») з проєктом «Люблю Україну всім серцем.
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Керівники команди: Гриневич Лариса Володимирівна, Власюк Лариса

Миколаївна, керівники гуртків комунального закладу  «Станція  юних

натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області (73 бали).

ІV. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте І місце у

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна

починається з тебе!» в номінації «Флористична скульптура»:

1. Команду Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної

роботи м. Славути Хмельницької області (Воробець Яна, Шкапій Віра,

Чернюк Вікторія, Климчук Владислава, вихованці гуртка «Флористика

та фітодизайн інтер'єру) з проєктом «Берегиня». Керівники: Верещук

Ганна Йосипівна, керівник гуртка «Флористика та фітодизайн

інтер'єру» Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи м.

Славути Хмельницької області; Слівіна Алла Олександрівна, керівник

гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер'єру»  Дитячо-юнацького

центру туризму та екологічної роботи м. Славути Хмельницької області

(98 балів);

2. Команду комунального позашкільного навчального закладу «Одеський

центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт» Одеської області

(Гончарова Кіра, Варламова Олена, вихованці гуртка «Золоті

пелюстки») з проєктом «Україна – це ми, Україна – це мир!». Керівник:

Іванкова Тетяна Анатоліївна, керівник зразкового гуртка «Золоті

пелюстки» комунального позашкільного навчального закладу

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт» (97 балів).

V. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного    центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у
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Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна

починається з тебе!» в номінації «Флористична скульптура»:

1. Команду Новоукраїнської  територіальної  громади Центру дитячої  та

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради

Кіровоградської області (Рейнгардт Олександра, Ксенженко Анастасія,

Фулга Іван, вихованці гуртка флористики та фітодизайну інтер’єра

«Мальва») з проєктом «Фенікс українського духу». Керівник:

Сидоренко Тетяна Вікторівна, керівник гуртка флористики та

фітодизайну інтер’єра «Мальва» Новоукраїнської територіальної

громади Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ»

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області (89 балів);

2. Команду Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді Полтавської області  (Лєбєдєва Владислава,  Лаврик

Дар’я, вихованці гуртка «Квітникарство») з проєктом «Твориш себе –

твориш Україну». Керівник: Діхтяр Юлія Іванівна, керівник гуртка

«Квітникарство» Полтавського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Полтавської області (87 балів).

VІ. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна

починається з тебе!» в номінації «Флористична скульптура»:

1. Команду Донецького обласного еколого-натуралістичного центру,

учнів Гродівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гродівської

селищної ради Покровського району Донецької області (Семенова

Тетяна, Павлінова Анастасія, Труфанова Єлизавета, вихованці гуртка

«Психологія») з проєктом «Моя Україна». Керівники: Касьянова

Світлана Вячеславівна, керівник гуртка Донецького обласного еколого-
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натуралістичного центру. Рикунова Натлія Сергіївна, методист

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру (77 балів);

2. Команду еколого-натуралістичного відділу Ірпінського центру

позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області

(Щипська Діана, Василенко Поліна, вихованці гуртка «Фітодизайн») з

проєктом

«Наша Україна  мила,  Донька  я  твоя  щаслива!».  Керівник: Корчовна

Людмила Степанівна, заступник директора, керівник «Фітодизайн»

Ірпінського центру позашкільної освіти Ірпінської міської ради

Київської області (77 балів);

3. Команду Зразкового творчого об’єднання «Адоніс» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області

(Сафанюк Анастасія, Кучер Валерія, Гончар Віра) з проєктом «Україна

починається з мене!». 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 (76 балів);

4. Команда Луганського обласного центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді (Голобородько Олександра, Метьолкіна

Анна, вихованці гуртка «Юні лісівники») з проєктом «Світанкова

країна». Керівник: Матвієвська Оксана Володимирівна, завідувачка

відділу організаційно-масового Луганського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (76 балів).

VІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за підготовку та втілення проєктів у



9

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну

«Україна починається з тебе!» таким керівникам:

1. Марущак Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Фітодизайн»

Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ;

2. Мовчан Ользі Миколаївні, методисту, керівнику гуртка

Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської

селищної ради Сумської області;

3. Ананченко Юлії Віталіївні, керівнику гуртка Великописарівської

станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської

області;

4. Ковальовій Галині Олексіївні, керівнику гуртка «Історичне

краєзнавство» комунальної установи «Будинок дитячої творчості»

Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської області;

5. Положій Лідії Василівні, керівнику гуртка комунального закладу освіти

«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»

Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області;

6. Касьяновій Світлані Вячеславівні, керівнику гуртка Донецького

обласного еколого-натуралістичного центру;

7. Рикуновій Наталії Сергіївні, методисту Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру;

8. Корчовній Людмилі Степанівні, заступнику директора, керівнику

«Фітодизайн» Ірпінського центру позашкільної освіти Ірпінської міської 

ради Київської області;

9. Якуші Наталії Михайлівні, керівнику Зразкового творчого об'єднання

«Флористична майстерня «Адоніс»» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;

10. Зінченко Світлані Григорівні, керівнику гуртка «Флористика»

Зразкового творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»»
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Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари

Київської області;

11. Колесник Оксані Олексіївні, керівнику гуртка «Флористика»

Зразкового творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»»

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари

Київської області;

12. Сидоренко Тетяні Вікторівні, керівнику гуртка флористики та

фітодизайну інтер’єра «Мальва» Новоукраїнської територіальної

громади Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ»

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області;

13. Діхтяр Юлії Іванівні, керівнику гуртка «Квітникарство» Полтавського

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Полтавської області;

14. Пузєєвій Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика та

фітодизайн інтер'єру» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та

юнацької творчості», еколого-натуралістичний відділ;

15. Гриневич Ларисі Володимирівні, керівнику гуртків комунального

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради

Рівненської області;

16. Власюк Ларисі Миколаївні, керівнику гуртків   комунального закладу

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської

області;

17. Дужук Сніжані Андріївні, завідувачу методичним відділом

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської

обласної ради Рівненської області;

18. Демянюк Анні Генадіївні, керівнику гуртків комунального закладу

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської

області;
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19. Верещук Ганні Йосипівні, керівнику гуртка «Флористика та фітодизайн

інтер'єру» Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи м.

Славути Хмельницької області;

20. Слівіній Аллі Олександрівні, керівнику гуртка «Флористика та

фітодизайн інтер'єру» Дитячо-юнацького центру туризму та

екологічної роботи м. Славути Хмельницької області;

21. Корень Тетяні Іванівні, завідувачу відділу організаційно-масового КЗ

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

22. Єсиповій Тетяні Костянтинівні, методисту відділу організаційно-

масового КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

23. Кустуровій Світлані Анатоліївні, керівнику гуртка «Флористика та

фітодизайн інтер’єру» обласного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді Миколаївської обласної ради Миколаївської області;

24. Матвієвській Оксані Володимирівні, завідувачці відділу організаційно-

масового Луганського обласного центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді;

25. Остафійчук Оксані Василівні, директору Рингацького НВК,

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості

учнівської молоді;

26. Чупринко Ірині Миколаївні, методисту, керівнику гуртка «Юні

квітникарі» Вінницької обласної станції юних натуралістів;

27. Семенюк Василині Дмитрівні, керівнику гуртків Комунального закладу

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Львівської області;

28. Іванковій Тетяні Анатоліївні, керівнику зразкового гуртка «Золоті

пелюстки»     комунального     позашкільного     навчального     закладу

«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»;
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29. Козаченко Наталії Василівні, директору комунального позашкільного

навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості

«Самоцвіт».

VІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного за

високий професіоналізм оцінювання проєктів у Всеукраїнському

конкурсі    з    флористики    та фітодизайну «Україна починається з

тебе!» членам журі:

1. Колесніченко Олені Валеріївні, завідувачці кафедри ландшафтної

архітектури та фітодизайну НУБІП України, професору, доктору

біологічних наук;

2. Піхало Олесі Віталіївні, доценту кафедри ландшафтної архітектури та

фітодизайну НУБІП України, кандидату сільськогосподарських наук;

3. Щербатій Світлані Володимирівні, флористу, майстру, дизайнеру;

4. Кабальській Ользі, провідному флористу, викладачу Академії

флористики Наталії Агеєвої;

5. Агеєвій Наталії Олександрівні, директору Академії флористики;

6. Щепкіну Євгенію Юрійовичу, художнику, методисту Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

7. Морозько Анастасії Петрівні, аспірантці кафедри ландшафтної

архітектури та фітодизайну НУБІП України.

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


	Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «Україна починається з тебе!»
	І. Нагородити дипломами Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну
	ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна починається з тебе!» в номінації «Квіткові килими»:
	ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна починається з тебе!» в номінації «Квіткові килими»:
	ІV. Нагородити дипломами Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна починається з тебе!» в номінації «Флористична скульптура»:
	V. Нагородити дипломами Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у
	VІ. Нагородити дипломами Національного еколого- натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна починається з тебе!» в номінації «Флористична скульптура»:
	VІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за підготовку та втілення проєктів у
	«Україна починається з тебе!» таким керівникам:
	VІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного за високий професіоналізм оцінювання проєктів у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Україна починається з тебе!» членам журі:

