
 
 

«22»  вересня  2022 р. № 175 

 

Директорам закладів 

позашкільної освіти 

 

Директорам закладів загальної 

середньої та професійної освіти 

 

 

Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу з флористики  

та фітодизайну «Код нації українця» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 

15.12.2021 р. №1379, з 03 до 05 жовтня ц.р. Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді проведе фінальний етап 

Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну (умови проведення 

конкурсу на сайті НЕНЦ за посиланням https://nenc.gov.ua/?page_id=664). 

Тема цьогорічного конкурсу «Код нації українця».  

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», які пройшли І (відбірковий) 

етап. Наказ № 65 від 21.09.2022 р. 

Фінальний етап проводиться у змішаному форматі (офлайн та 

дистанційно). 

Під час фінального етапу конкурсу 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 1,2 x 1,2 м. Основа для квіткового килима - це 

короб з флористичною губкою (оазис) чи вологим піском. Природний матеріал 

https://nenc.gov.ua/?page_id=664


(квіти, листя, мох, плоди і т.д.) повинні становити не менше 70 відсотків 

композиції.  

Висота квіткової скульптури має становити не менше ніж 1,5 м. Основою 

для скульптури має бути каркас з флористичною губкою, живильним оазисом 

для квітів. 

Програмою конкурсу передбачається: створення композицій та їх 

творчий захист. 

Учасники, які приймають участь у Конкурсі дистанційно надсилають на 

електронну адресу оргкомітету domracheva@nenc.gov.ua фото звіт ( 5-6 фото в 

процесі втілення проєкту учасниками), відеоролик (3-5 хв.) практичної частини 

втілення проєкту та відеоролик (до 5 хв.) творчий захист проєкту до 5 жовтня 

2022 року.  

Учасники, які приймають участь у Конкурсі офлайн реалізують свій 

проєкт на території Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді м. Київ.  

Обов’язково, підтвердити свою участь у фінальному етапі надіславши на 

електронну пошту domracheva@nenc.gov.ua повідомлення з вказівкою в якому 

форматі проведення конкурсу приймаєте участь (дистанційно чи офлайн). 

Заїзд та реєстрація учасників ІІ (фінального) етапу конкурсу (офлайн 

формат) – 03 жовтня з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. 

Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді. 

 Від'їзд – 05 жовтня після 14.00 год. 

 Відповідальність за життя та здоров'я учасників несуть керівники команд. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

 

Детальна інформація за тел.: (067) 92-30-225 (Домрачева Тетяна 

Василівна), e-mail:  domracheva@nenc.gov.ua.  

 

 

 
 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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