
 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

09.06.2020              м. Запоріжжя № 265 
 
 
Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу   
«Квітуча Україна» 

 

Відповідно до Програми розвитку Запорізької області на 2018-2022 роки, 

затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 54, плану 

роботи  Департаменту  освіти і науки облдержадміністрації  на  2020 рік, з метою 

озеленення територій закладів освіти і популяризації роботи творчих об'єднань 

квітникарсько-ландшафтного напряму Запорізької області, комунальним закладом 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради було проведено обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», (далі – 

Конкурс). 

У Конкурсі брали участь 113 здобувачів освіти віком від 13 до 18 років із 

закладів позашкільної освіти: комунального закладу «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради, 

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області; закладів загальної середньої освіти: Троянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької 

області, Мелітопольського навчально-виховного комплексу № 16 

Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

Відповідно до завдань Конкурсу учні (вихованці) ознайомились із 

сучасними тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та озеленення, новими 

прогресивними агротехнічними технологіями, розробили ландшафтні композиції 

(проєкти: «Клумба моєї мрії», розроблено вихованцями гуртка «Фітодизайн»  

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; «Барви осені», 

розроблено вихованцями гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області). 

Високий рівень творчої діяльності в галузі квітникарства та ландшафтного 

дизайну продемонстрували учасники конкурсу закладів освіти: м. Мелітополь, 

Бердянського району та закладів освіти обласного підпорядкування. 

За підсумками акції та результатами роботи журі 
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Н А К А З У Ю: 
 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки                                              

облдержадміністрації переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Квітуча Україна».  

 

2. Директору комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради 

Ярмощуку М.А.: 

1) розмістити підсумки та списки переможців обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Квітуча Україна» на сайті Центру: (http://eсolog.zp.ua); 

2) забезпечити надання до Національного еколого-натуралістичного центру 

кращих робіт для участі у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу «Квітуча 

Україна» у м. Київ у термін до 12.06.2020 року. 

 

         3. Оголосити подяку організатору заходу – колективу комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради (директор Ярмощук М.А.) за високий рівень 

організації та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Квітуча 

Україна». 

  

          4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів, уповноваженим в управлінні освітою об’єднаних 

територіальних громад; керівникам закладів освіти обласного підпорядкування 

довести до відома педагогічних колективів підпорядкованих закладів освіти 

інформацію про підсумки участі учнівської молоді в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу  «Квітуча Україна», відзначити керівників гуртків і 

вчителів, учні (вихованці) яких посіли призові місця. 

 

           5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
Тимчасово виконувач обов’язків 
директора Департаменту      Віктор ЗАХАРЧУК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лариса Чурикова 239 02 98 
Микола Ярмощук 280 51 58 
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                                                                                                    Додаток  
                                                                                                    до наказу ДОН 

                                                                                                    від 09.06.2020 № 265 
 

Список 

переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Квітуча Україна»  

 

І місце 

 

-  Лукашова Юлія, Тузова Єлизавета, Тельчарова Вероніка, Чердаклієва 

Анастасія, учні Троянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Бердянської районної 

ради Запорізької області, вихованці гуртка «Фітодизайн» комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради (керівник гуртка Кара Л. І.);  

 

- Троян Дар'я, Степанова Кароліна, Пахуща Вероніка, Хололлєєнко 

Максим, Клімов Кирило колектив вихованців гуртка «Юні друзі природи» 

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської 

ради Запорізької області (керівник гуртка Тараненко І. А.). 

 

 ІІ місце 

 

- Безухова Дар'я, Саламатина Дар'я, Подлесна Аліна, вихованці гуртка  

«Флористика та фітодизайн інтер'єру» комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області 

(керівник гуртка Просвіріна І. Г.); 

 

         - вихованці гуртка «Фітодизайн» комунального закладу «Запорізький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради (керівник гуртка Яковенко О. М.).  

 

ІІІ місце 

 

         - Іващенко Дмитро, учень 10 класу Мелітопольського навчально-виховного 

комплексу № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області  

(вчитель Браун О. О.).  

 
Начальник відділу позашкільної, 
вищої освіти та інтернат них закладів                                        І. ШПІРНИЙ 

 

 
 

Миколай Ярмощук 280-51-58                                                        
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