
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«22» червня 2016 р. № 56

Про підведення підсумків Всеукраїнського 
конкурсу-гранту «Проект шкільного куточка 
живої природи Фельдман Еко-парка»

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України від 15 грудня 2015 р. № 247, з метою
створення та розвитку куточків живої природи в загальноосвітніх навчальних
закладах, залучення учнів до поглибленого вивчення природничих наук і
науково-дослідницької діяльності Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді спільно з регіональним ландшафтним парком
«Feldman Ekopark»  та КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» в 2016 р. провели Всеукраїнський конкурс-грант «Проект
шкільного куточка живої природи Фельдман Еко-парка».

Відповідно до рішення журі наказую:

І. Номінація «У мене є ідея»
Нагородити дипломом за І місце та надати грант від РЛП «Feldman

Ekopark» для створення куточка живої природи в навчальному закладі:
Володимирецький районний колегіум Володимирецької районної ради
Рівненської області.

Нагородити дипломом за ІІ місце та надати грант від РЛП «Feldman
Ekopark» для створення куточка живої природи в навчальному закладі:
Радчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького району Івано-Франківської
області.

Нагородити дипломом за ІІІ місце та надати грант від РЛП «Feldman 
Ekopark» для створення куточка живої природи в навчальному закладі: 
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38.

Нагородити дипломом за ІV місце та надати грант від РЛП «Feldman
Ekopark» для створення куточка живої природи в навчальному закладі:
Сарненська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Рівненської області.

ІІ. Номінація «Новий погляд»

Нагородити дипломом за І місце та надати грант від РЛП «Feldman 



Ekopark» для модернізації куточка живої природи в навчальному закладі: 
Гродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Красноармійського району Донецької області.

Нагородити дипломом за ІІ місце та надати грант від РЛП «Feldman 
Ekopark» для модернізації куточка живої природи в навчальному закладі: 
КЗ "Цюрупинська спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради".

Нагородити дипломом за ІІІ місце та надати грант від РЛП «Feldman 
Ekopark» для модернізації куточка живої природи в навчальному закладі: 
Великоомелянський НВК «школа-гімназія» Рівненської районної ради 
Рівненської області.

ІІІ. Нагородити грамотами за участь в конкурсі навчальні заклади: 1. 
Воронковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району

Хмельницької області.
2. Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна.
3. Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради Сумської 

області.
4. Івановоселищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Глобинського району 

Полтавської області.
5. Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» Хмельницької 

області.
6. Сасівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Золочівського району 

Львівської області.
7. Піддубненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної 

ради Донецької області.
8. КЗ «Вільхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Станично-Луганського району 

Луганської області.
9. Більшовицький НВК Первомайської районної державної адміністрації 

Харківської області.
10. Сєвєродонецька спеціалізована школа № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивчення іноземних мов Луганської області.
11. Глухівський міський центр дитячої та юнацької творчості Глухівської 

міської ради Сумської області.
12. Заставнівська гімназія Чернівецької області.
13. Турятський НВК Глибоцького району Чернівецької області. 14.Косівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Олександрійського району Івано-

Франківської області.
15.Томашгородська ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 Рокитнівського району 

Рівненської області.
16. Конотопська гімназія Сумської області.
17. КЗО «Навчально-виховне об¢єднання» № 28 міста Дніпропетровська. 
18. Камянець-Подільській ліцей Хмельницької області.
19. Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція. 20. 
Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.
21.Славутський еколого-натуралістичного центр школярів Хмельницької 

області.
22. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста 



Чорноморська Одеської області.
23.Еколого-натуралістичний відділ Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області.
24. Комунальний заклад освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


