
 

Методичні рекомендації 

щодо обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  з квітникарства та 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» 

 

Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді у 2013 році з метою формування 

екологічної та естетичної культури учнів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів започаткували щорічний Всеукраїнський конкурс з 

квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (далі Конкурс). 

 Основними завданнями Конкурсу є: 

- активізація пізнавальної, творчої діяльності учнів загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів; 

- обмін досвідом роботи з організації творчих об’єднань 

квітникарсько-ландшафтного напряму; 

- популяризація досягнень вітчизняного квітникарства та 

декоративного садівництва, нових прогресивних агротехнічних 

технологій; 

- ознайомлення із сучасними тенденціями в галузі ландшафтного 

дизайну та озеленення, розроблення ландшафтних композицій; 

- залучення учнів до озеленення територій навчальних закладів. 

 Для участі у обласному (відбірковому) заочному етапі Конкурсу 

необхідно до 15 березня 2021 року надіслати заявку (додаток 1) та проект 

озеленення (ескіз) території навчального закладу на електронну адресу: 

ekologonatur@ukr.net. 

До участі у Всеукраїнському етапі Конкурсу будуть запрошені 

команди-переможці Всеукраїнського відбіркового етапу, список яких  буде 

оприлюднено на офіційному сайті https://nenc.gov.uа. Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України до 19 квітня 2021 

року. 

У конкурсі беруть участь команди закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. Склад команди – до 4 осіб. 

 ІІ етап Конкурсу здійснюється за програмою, яка включає: 

- презентацію проєктів озеленення території навчального закладу; 

- відеозапис практичної реалізації проєкту. 

 Детальна інформація про  умови участі у заході за тел. у м. Харкові: 

066-52-31-336 (Вікторія ОВЕЛЯН). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Додаток 1 

ЗАЯВКА 

На участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу з квітникарства 

та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» 

 

(найменування навчального закладу) 

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я 

учасника 

Дата 

народження,число, 

місяць, рік) 

Вік 

учасника 

Найменування 

навчального 

закладу 

Найменування 

творчого 

учнівського 

об’єднання 

      

      

      

 

Керівник команди ______________________________________________ 
                                          (прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

 

(найменування посади) 

 

(контактний телефон, електронна адреса) 

 

Іменування проекту (ескізу)__________________________________________ 

 

Коротка характеристика 

проекту(ескізу)_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

__ акр. 

 

 

 

_________________                      ______________              ________________ 

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


