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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Про участь у Всеукраїнському 
конкурсі з квітництва та ландшафтного 
дизайну «Квітуча Україна»

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 
інформує, що відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 05.03.2021 
№ 59 з 18 по 21 травня 2021 року в м. Києві Національний еколого- 
натуралістичний центр учнівської молоді буде проводити фінальний етап 
Всеукраїнського конкурсу 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 закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти. Склад команди -  до 4 осіб.

Конкурс проводиться у два етапи:
I етап (відбірковий, заочний) -  березень-квітень 2021 року;
II етап (фінальний, очно або дистанційно) -  з 18 до 21 травня 2021 року.
Очний формат проведення фінального етапу передбачає практичну

реалізацію проекту в Національному еколого-натуралістичному центрі 
учнівської молоді. У разі прийняття рішення щодо проведення II етапу 
дистанційно, кожна команда готує відеозапис практичної реалізації проекту із 
зовнішнього озеленення та ландшафтного дизайну території освітнього закладу.

Для участі в конкурсі необхідно до 09 квітня 2021 року надіслати заявку 
(див. додаток №1) та презентацію проекту (ескіз) в електронному вигляді на
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електронну адресу domracheva@nenc.gov.ua або на паперових носіях на 
поштову адресу: НЕНЦ, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074.

На підставі поданих матеріалів буде проведено відбір учасників 
фінального (очного) етапу конкурсу. Результати відбору будуть оприлюднені 
до 19 квітня 2021 року на сайті https://nenc.gov.ua.

Координатор заходу — Домрачева Тетяна Василівна (тел.: 067-923-02-25, 
e-mail: domracheva@nenc.gov.ua).

Начальник Управління Людмила КОЛЕСНИК

Виконавець: 
Члек 0 .0 . 
тел.41-03-80
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Додаток №1 до листа Управління 
освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації 
№ від 2021 р.

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
освітнього

закладу

Найменування 
закладу 

позашкільної 
освіти та 
творчого 

учнівського 
об’єднання

1 .

2.
3.
4.

Керівник команди:
(прізвище, ім’я, по батькові)

(найменування посади)

(контактний телефон, електронна адреса)

Найменування проекту (ескізу):__________________________
Коротка характеристика проекту (ескізу) _ ________________

Додаток: проект (ескіз) озеленення території освітнього закладу на 
арк.

(керівник закладу) (підпис) (ПІБ)


