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Про підведення підсумків
Всеукраїнського конкурсу-гранту
«Проект куточка живої природи Фельдмана»

Відповідно  до  листа  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України від  30.11.2016 № 239
«Щодо  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі-гранту  «Проект  куточка  живої
природи  Фельдман  Еко-парка»  протягом  січня-вересня  2017  року  відбувся
заочний  Всеукраїнський  конкурс-грант  «Проект  куточка  живої  природи
Фельдмана»,  що  проводив Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з  РЛП
«Фельдман Еко-парк» та Комунальним закладом «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» з метою створення та розвитку куточків живої
природи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, здійснення
відповідного  забезпечення  матеріально-технічною  базою,  необхідною  для
повноцінного  їх  функціонування;  а  також  залучення  учнів  до  поглибленого
вивчення природничих наук і науково-дослідницької діяльності.

Відповідно до рішення журі наказую:

1. У номінації «У мене є ідея» нагородити дипломом та надати грант від
РЛП «Фельдман Еко-парк» для створення куточка живої природи в
навчальному закладі: 

1. за  І  місце Донецький  обласний  еколого-натуралістичний  центр
(керівник проекту –  Гнибіда  О.А.,  члени групи проекту– Гнибіда
А.С., Раков Ю.В.);

2. за  ІІ  місце –  Криворудську  загальноосвітню школу  І-ІІІ  ступенів
Семенівської  районної  ради  Полтавської  області  (директор  –
Бабарика  П.М.,  члени  групи  проекту–Календарь  О.С.,  Бабарика
В.Г.);

3. ІІІ місце – Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів.

2. У номінації  «Новий погляд» нагородити дипломом та надати грант
від РЛП «Фельдман Еко-парк» для створення куточка живої природи
в навчальному закладі:

1. за І місце –  Варвинський районний Будинок школярів Варвинської
районної державної адміністрації Чернігівської області;



2. за ІІ  місце –  комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської молоді» Херсонської обласної ради (керівник
проекту  –  Валікова  О.В.;  члени  групи  проекту  –  Єфанова  Н.М.,
Онищенко О.О.);

3. за ІІІ місце – Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний
центр  (керівник  проекту  –  Антахович  І.П.,  члени  проекту  –
Червоний В.Є., Гурська Т.І., Дзюбик А.Є., Шаповалова Т.С.);

4. за ІV місце –  Корюківський Центр дитячої та юнацької творчості
Корюківської міської ради Чернігівської області.
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