
 
 

«30» березня 2022 р.                                                                                                                                                   № 57 

 
Директорам закладів загальної середньої освіти  

Директорам закладів позашкільної освіти  

Директорам закладів професійно-технічної освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

з квітникарства та ландшафтного дизайну 

«Квітуча Україна» 

 

На виконання наказу МОН України № 1379 від 15.12.2021 р. «Про 

затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти)» Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить 

Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча 

Україна» (Положення про конкурс розміщено на сайті https://nenc.gov.ua). 

Конкурс проводиться щорічно з метою формування екологічної культури 

особистості, активізації пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, 

залучення учнівської молоді до роботи із покращення зовнішнього озеленення та 

ландшафтного дизайну території навчального закладу. 

У конкурсі беруть участь команди загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів. Склад команди – до 4 осіб.  

Конкурс проводиться у два етапи:  

І етап (відбірковий, заочний) – березень-квітень 2022 року;  

ІІ етап (фінальний, дистанційно) – травень 2022 року.  

У зв’язку зі складною ситуацією в Україні, деталі та формат проведення 

фінального етапу будуть в додатковому листі.  

Для участі в І етапі (відбірковому) необхідно до 01 травня 2022 року надіслати 

заявку (див. додаток №1) та проєкт (ескіз) клумби в електронному вигляді на 

електронну адресу: domracheva@nenc.gov.ua  

На підставі поданих матеріалів буде проведено відбір учасників фінального 

етапу конкурсу. Результати відбору будуть оприлюднені до 10 травня 2022 року на 

сайті http://nenc.gov.ua. 

Координатор заходу — Домрачева Тетяна Василівна, телефон: 067-9230225, 

еmail: domracheva@nenc.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                               Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

mailto:domracheva@nenc.gov.ua
http://nenc.gov.ua/
mailto:domracheva@nenc.gov.ua


Додаток № 1 

до Положення про  

Всеукраїнський конкурс з  

квітникарства та 

ландшафтного дизайну 

«Квітуча Україна» 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства та ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна» 

 

 

(найменування навчального закладу) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учасника 

Дата 

народження 

(число, 

місяць, рік) 

Вік 

учасника 

Найменування 

навчального 

закладу 

Найменування 

творчого 

учнівського 

об’єднання 

1      

2      

3      

4      

 

 

Керівник команди: ___________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_________________________________________________________________, 

(найменування посади)  

 

____________________________________________________________________,  

(контактний телефон, електронна адреса) 

 

Найменування проєкту (ескізу):_________________________________________ 

Коротка характеристика проєкту (ескізу)_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Додаток: проект (ескіз) озеленення території навчального закладу на _________ 

арк.. 

 

____________________   _______    __________________ 

(керівник закладу)   (підпис)    (П.І.Б.) 


