
 
 

 

«13» серпня 2021р.                                                                                № 61 

 

 

 

Про підведення підсумків Всеукраїнського  

конкурсу-гранту «Проєкт шкільного куточка 

живої природи Фельдман Еко-парка» 

 

 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України від 10 лютого 2021р. №31, 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» провів Всеукраїнський конкурс-грант «Проєкт 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: 

Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Чернігівської 

міської ради Чернігівської  області. 

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

Ekopark» для створення куточка живої природи в навчальному закладі: 

КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 

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

Ekopark» для створення куточка живої природи в навчальному закладі: 

ОЗ «Новооріхівський ліцей імені О.Г. Лелеченка Ромоданівської селищної 

ради Миргородського району Полтавської 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:  

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова Бердичівської 

міської ради Житомирської області. 

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

Ekopark» для модернізації куточка живої природи в навчальному 

закладі: 

КЗ «Вільхівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів» Станично-

Луганського району Луганської  області. 

     Нагородити дипломом за ІІІ місце та надати грант від РЛП 

«Feldman Ekopark» для модернізації куточка живої природи в 

навчальному закладі:  

Центр Еколого-Натуралістичної творчості дітей та юнацтва 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

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

Ekopark» для модернізації куточка живої природи в навчальному 

закладі:  

     ОЗ «Пришибський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

ІІІ. Адміністрація та педагогічний колектив НЕНЦ МОН України 

висловлює щиру подяку керівникам обласних, районних та міських 

державних департаментів (управлінь) освіти і науки, керівникам та 

педагогічним працівникам закладів позашкільної та загальної середньої 

освіти за підготовку та участь у конкурсі. 

 

 

 

  
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
 


