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Про підсумки заочного етапу
ХІ Всеукраїнського конкурсу
досягнень юних зоологів і тваринників

        Згідно  з орієнтовним планом проведення масових заходів на 2015 рік, листом
Міністерства освіти і науки України № 3/3 – 9 – 1161 – 14 від 07.10.2014 року та 
відповідно до рішення Оргкомітету, запрошуємо до участі у ІІ етапі ХІ 
Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, який відбудеться 10 – 12 
лютого 2015 року, наступних учасників:

Секція «Зоологія»
1. Шеремета Андрія, учня 11 класу НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Вінницької міської

ради, з роботою «Визначення впливу температури та характеру годівлі на ріст і
розвиток мармурового раку (Orconectespalmeri)».

2. Жигалюк Вікторію, ученицю 11 класу КЗ «Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ст. № 7 –
природничий  ліцей»  Волинської  області,  з  роботою  «Моніторинг  жуків-
шкідників лісових культур Гаразджанського лісу».

3. Макарчук Тетяну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Деревок Любешівського
району  Волинської  області,  з  роботою  «Фауна  і  екологічні  особливості
Соколоподібних на території села Деревок».

4. Михалюк  Тетяну,  ученицю  11  класу  Нововолинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  3
Волинської  області,  з  роботою  «Моніторинг  динаміки  популяції  берегових
ластівок в околицях міста Нововолинська».

5. Потапенко  Романа,  учня  11  класу  Криворізької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  126
Дніпропетровської області, з роботою «Виявлення територіальних відмінностей
у характері забарвлення (оперення) сизих голубів у міських умовах».

6. Тимохіну  Алесю,  ученицю  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  3  м.  Краматорська
Донецької  області,  вихованку  Краматорського  центру  позашкільної  роботи,
творчого об’єднання  юннатів  і  зоологів,  з  роботою «Стан популяції   ящірки
різнокольорової  Eremias  arguta в  умовах  ізольованого  антропогенного
ландшафту на території парку «Ювілейний» міста Краматорська».

7. Трохимчука Романа, учня 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Краматорська Донецької
області,  вихованця Центру позашкільної  роботи м.  Краматорська,  з  роботою
«Молюски Клебан-Бикського водосховища (Донецька область)».

8. Гутник  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Мар»їнської
районної станції юних натуралістів Донецької області, з роботою «Вплив якості
їжі на ріст і розвиток колорадського жука».

9. Хомяка Олега, учня 9 класу  Високопічської   ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Житомирського
району Житомирської області, з роботою «Іхтіофауна біотопу річки Тетерів в
межах села Висока Піч».

10. Губаль Оксану, ученицю 10 класу Кошелівської  ЗОШ  І-ІІІ ст. Хустського
району  Закарпатської  області,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Хустської



районної СЮН, з роботою «Нейтралізація негативних впливів диких тварин на
лісові та сільськогосподарські культури».

11. Кузіську  Крістіну, ученицю  7  класу, вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»
філії  „Арніка”  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру,  з
роботою  «Морфобіологічні  особливості  полівки  звичайної  Воловецького
району Закарпатської області».

12. Логойду  Н.  ,  ученицю  10  класу  Великоберезнянської  гімназії
Закарпатської  області,  з  роботою «Фауна  кажанів  Ужанського національного
природного парку. Видовий склад  та поширення».

13. Николенко Дану, ученицю 9 класу НВК № 16 м. Мелітополя, вихованку
гуртка «Екологи-краєзнавці» Мелітопольського ЦЕНТУМ Запорізької області, з
роботою  «Сучасний  стан  та  перспективи  охорони  совки  (Otus  Scops  L.)  в
штучних лісах Мелітопольщини».

14. Плутцеву  Кристину,  ученицю  10  класу  Терпіннівського  колегіуму
«Джерело»  Мелітопольського  району  Запорізької  області,  з  роботою
«Орнітофауна степового регіону та шляхи її збереження і відновлення».

15. Письменну Ангеліну, ученицю 4 (8) класу Городенківської гімназії ім.  А.
Крушельницького,  вихованку  Городенківської  СЮН  Івано-Франківської
області  ,  з  роботою  «Екологічні  особливості  яструба  малого  на  території
Північного Покуття».

16. Мягкого  Микиту,  учня  7  класу  Новосілківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Києво-
Святошинського району Київської області, вихованця гуртка «Друзі природи»
Києво-Святошинського  РЦЕНТУМ,  з  роботою  «Особливості  утримання  та
дресирування собак породи Джек Рассел тер’єрів в домашніх умовах».

17. Вільхового Сергія,  учня 7 класу Волицької ЗОШ І-ІІІ  ст, Сокальського
 району  Львівської  області,  з  роботою  «Особливості  гніздування  чаплі  сірої
(Ardea cinerea L.) на території с. Комарів».

18. Даниленко Анастасію, ученицю 11 класу ЗНЗ № 63 м. Києва, вихованку
гуртка  «Основи  ветеринарної  медицини»  НЕНЦ,  з  роботою  «Виправлення
проблемної поведінки на основі дослідження ВНД».

19. Кривейко  Галину,  ученицю  10  класу  Шегинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Мостиського  району Львівської області, з роботою «Дослідження орнітофауни
села Шегині».

20. Мельничука Віктора, Дрозда Віталія, ліцеїстів 2 роти 4 взводу (9 клас)
Львівського державного ліцею ім. Героїв Крут, вихованців гуртка «Юні друзі
природи»  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», з роботою «Особливості у вирощуванні равликів
ахатинів в тераріумах з додаванням кальцію в корми».

21. Ангела Артема,  учня 10 класу Старосільської ЗОШ І-ІІІ  ст.,  вихованця
гуртка «Юннати-краєзнавці» КЗ «Саратський БДТ» Одеської області, з роботою
«Моніторинг  чисельності  білого  лелеки  на  території  села  Старосілля  та
околиці».

22. Берназ  Вікторію,  ученицю  6  класу  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,
вихованку гуртка «Юннати-краєзнавці» КЗ «Саратський БДТ» Одеської області,
з роботою «Збереження біорізноманіття шляхом підгодівлі птахів взимку».

23. Терзі  Діану, ученицю 7 класу Виноградівської  ЗШ І-ІІІ  ст. Арцизького
району  Одеської  області,  з  роботою  «Дослідження  умов  утримання  і
розмноження хвилястих папуг в домашніх умовах».

24. Пархоменко  Катерину,  ученицю  9  класу  Полтавської  спеціалізованої
школи І-ІІІ  ст. № 3 Полтавської міської ради Полтавської області,  з  роботою
«Виявлення емоцій у папужок».



25. Пастуха  Романа, учня 9 класу Пляшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст.,  Радивилівського   району,  Рівненської  області,  вихованця  Радивилівської
районної   СЮН,  з  роботою «Орнітофауна   осіннього міграційного періоду  в
околицях села Коритно».

26. Попова  Владислава,  учня  10  класу Здолбунівської  гімназії  Рівненської
області, з роботою «Величина   флуктуючої асиметрії морфологічних структур
зелених жаб як індикатора екологічного стану екосистем міста Здолбунів».

27. Демидка  Олександра,  вихованця гуртка «Загальна  біологія  з  основами
дослідництва» КЗ Сумської  міської ради – Сумський міський центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою  «Модифікаційна
мінливість ракоподібних на прикладі блакитного кубинського рака».

28. Верниціку  Наталію,  ученицю  8  класу  Білетської  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Тернопільської  області,  вихованку гуртка «Юні  кролівники» Тернопільського
ОЦЕНТУМ, з роботою «Вплив температурного режиму на активність змій».

29. Деркача Василя, учня 8 класу Бережанської школи-інтернату, вихованця
Бережанського ЦЕНТУМ Тернопільської області,   з роботою «Фактори впливу
на поведінку червоновухих черепах».

30. Дитиняк  Тамару,  ученицю  10  класу  Ковалівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Монастирівського  району  Тернопільської  області,  з  роботою  «Дослідження
поведінки тварин методом спостереження за ними та вивчення їх реакцій на
безумовні та умовні подразники».

31. Шевчика Богдана, учня 11 класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім.
Володимира  Левицького,  з  роботою  «Різноманіття  родини  Німфаліди
Голицького ботаніко-ентомологічного заказника загальнодержавного значення».

32. Березанського  Андрія,  учня  9  класу, вихованця  гуртка  «Юні  медики»
Покотилівської СЮН Харківської районної ради Харківської області, з роботою
«Які фактори впливають на розвиток пуголовка ропухи звичайної».

33. Васильєву  Катерину,  Ткаченко  Олену,  вихованок  Feldman  Ekopark
Харківської  області,  з  роботою  «Особливості  поведінки  в  групі  штучно
вирощених дитинчат свинячохвістих і ведмежих макак».

34. Каневську   Катерину, Кравченко Катерину, вихованок  Feldman Ekopark
Харківської області, з роботою «Деякі психічні здібності папуг».

35. Каневську  Катерину,   Єгорову  Марію  вихованок  Feldman  Ekopark
Харківської  області,  з  роботою «Вивчення  здатності  тварин  до узагальнення
зорових образів».

36. Карпенка Богдана,  учня 9 класу, вихованця гуртка «Юні акваріумісти»
Покотилівської СЮН Харківської районної ради Харківської області, з роботою
«Дослідження  впливу  різних  видів  кормів  на  ріст  та  розвиток  Ціхлазоми
лабіатум».

37. Кравченко Катерину, вихованку КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
та  юнацької  творчості»,  з  роботою  «Вивчення  індивідуального  розвитку  та
поведінки хвилястої папужки».

38. Абрамовську Олександру, ученицю 10 класу фізико-технічного ліцею при
Херсонському Національному технічному університеті та Дніпропетровському
Національному  університеті,  з  роботою  «Особливості  перебування  журавля
 сірого (Grus grus L.) у регіоні біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е.
Фальц-Фейна». 

39. Дробота Георгія, учня 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №
20 ім. Б. Лавреньова, вихованця КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради,  з  роботою  «Дослідження
параметрів розвитку популяцій червоних   каліфорнійських черв’яків в умовах
міста Херсона».



40. Тарана Юрія, учня 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №
31 з  поглибленим вивченням історії,  права  та  іноземних мов,  вихованця  КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
області,  з  роботою  «Біологія   птахів  -  синантропів  на  прикладі  горобців
польового і хатнього».

41. Дідюк  Лілію,  ученицю  11  класу,  вихованку  Кам’янець-Подільського
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  з
роботою  «Вибірковість  живлення  сови  вухатої  (Asiootus:Strigiformes)  щодо
вікових груп звичайної полівки (Microtus: Rodentia)».

42. Килимник  Анастасію,  ученицю  10  класу  Черчецької  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Чемеровецького  району  Хмельницької  області,  з  роботою  «Вивчення
біологічних  особливостей  заселення  штучних  гніздівель  різними  видами
синиць на території парку села Черче Чемеровецького району».

43. Будз  Ірину, ученицю  8  класу  Лашківський  ЗНЗ  І-ІІІ  ст.  Кіцманського
району Чернівецької області,  з роботою «Динаміка розвитку зоопланктону та
зооперифітону у водоймах рибогосподарського призначення».

44. Кривзуна Нікіту, учня 6 класу Чернігівського колегіуму № 11, з роботою
«Ріст черевоногих молюсків – архахатін і ахатін як умова впливу на чисельність
їх популяції».

45. Трохименко Вікторію,  Пінчук  Анастасію,  Кислуху Дарину, вихованців
гуртка «Основи біоетики» КЗ «Чернігівська обласна СЮН», з роботою «Вплив
харчування та умов утримання на стан здоров’я щура декоративного».

Секція «Тваринництво»
1. Баран Марію, ученицю 10 класу Кошелівської  ЗОШ  І-ІІІ ст. Хустського району

Закарпатської  області,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Хустської  районної
СЮН,  з  роботою  «Визначення  необхідної  кількості  кормів  та  біотехнічних
споруд  для  зимової  підгодівлі  тварин  в  умовах  Хустського  лісництва
 Державного  підприємства  «Хустське  лісове  дослідне  господарство»
Закарпатської області».

2. Каневську  Катерину, вихованку  дитячого  театру  звірів  Feldman  Ekopark   КЗ
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  ,  з  роботою
«Вивчення особливостей розвитку та поведінки фретки».

3. Олійник  Анастасію,  ученицю  10  класу  Летківської    СЗШ  І-III  ст.
Тростянецького району, Вінницької  області,  з  роботою «Відгодівля  молочної
ВРХ у зимово-стійловий період».

4. Приймук Вікторію,  ученицю 9 класу НВК “ ЗШ І-ІІ  ст. -  ДНЗ ”  с.  Тараски
Хмільницького району, Вінницької області, з роботою «Вирощування перепілок
у домашніх умовах».

5. Микитюк  Вікторію,  ученицю  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  8,  вихованку
Вихованка  гуртка  «Юні  рослинники»  Нововолинського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Волинської області, з роботою «Міжпородне схрещування
нутрій».

6. Онопріяк  Анастасію,  ученицю  10  класу  Горішненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Горохівського району  Волинської  області,  з  роботою «Перспективи  розвитку
кролівництва в підсобному господарстві сім’ї  Онопріяків».

7. Пилюк Ольгу, ученицю 8 класу КЗ «Луцький НВК-ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 – ліцей
Луцької міської ради Волинської області», з роботою «Вплив різноманітності
кормів на вигодовування кролів в підсобному господарстві родини Хмаруків».

8. Гутник  Поліну, вихованку  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  Мар»їнської
районної  станції  юних  натуралістів  Донецької  області,  з  роботою
«Удосконалення Новоолександрівської породи на конезаводі «Лан».



9. Жуковську  Анастасію,  ученицю  11  класу  КЗ  «Олександрівська  СЗШ»
Дніпропетровського  району,  з  роботою  «Ефективність  лікування  та
профілактика гастроентериту поросят за впливу фітопрепарату  в умовах ПрАТ
«Агросоюз» Синельниківського району Дніпропетровської області».

10. Кононенко Катерину, ученицю 11 класу КЗ «Ювілейна СЗШ», вихованку
гуртка  ЦЕНТУМ  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області,  з
роботою  «Діагностика  та  профілактика  гіповітамінозу-D  у  курей-несучок  за
впливу  фітопрепарату  в  умовах  агрофірми  «Авангард»  Петропавлівського
району Дніпропетровської області».

11. Романенка  Олега,  учня  9  класу   НВК  №  104  м.  Дніпропетровська,
вихованця КПНЗ «Станція юних натуралістів», з роботою «Дослідження впливу
раціону харчування на фізіологічні показники спортивних голубів».

12. Кузнєцову Яну, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомир, з
роботою «Найбільш патогенно-небезпечні  біотопи  планорбід  щодо  ураження
парамфістоматидозом великої рогатої худоби».

13. Рошинця  Ярослава,  учня  9  класу  Боронявської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
вихованця  гуртка  «Юні  іхтіологи-рибоводи»  Хустської  філії  «Нарцис»
обласного  ЕНЦ  Закарпатської  області,  з  роботою  «Технологія  вирощування
рибної продукції в повносистемному рибоводному господарстві Закарпатської
рибоводної станції с. Бороняво».

14. Мигрин  Світлану,  ученицю  10  класу  КЗ  «Інзівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.»
Приморського  району  Запорізької  області,  з  роботою  «Вплив  вітамінно-
мінеральних добавок на ріст та розвиток свиней».

15. Шумського Олексія, учня 9 класу ЗОШ № 3, вихованця гуртка «Любителі
домашніх  тварин»  Бердянської  СЮН  Запорізької  області,  з  роботою
«Вирощування курчат породи Бентам із додаванням у раціон кормів тваринного
походження».

16. Рулевську  Катерину, ученицю  9  класу  КЗ  «Петрівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.»
Приморського району Запорізької області, з роботою «Штучне роїння бджіл як
спосіб їх розмноження та попередження вильоту рою».

17. Івасюк  Божену,  ученицю  Клубовецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст..  Тисменицької
районної ради Івано-Франківської області, з роботою «Вплив преміксу Трі-Солу
на відтворну здатність   лактуючих  норок».

18. Потяк  Олесю,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Господарочка»
обласного ЕНЦУМ при Хімчинській ЗОШ І-ІІІ ст. Косівського району Івано-
Франківської  області,  з  роботою «Унікальність  гуцульської  породи коней   та
можливості використання її в умовах гірської місцевості».

19. Ольшевського  Олександра,  учня  11  класу  Білоцерківського  колегіуму
Білоцерківської  міської  ради  Київської  області,  вихованця  гуртка  «Основи
ветеринарної  медицини»  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», з роботою «Оцінка дії Глюкорну
на обмін речовин лабораторних тварин».

20. Писарчук Діану, Писарчук Христину, вихованок гуртка «Мій зоосвіт»,
Львівського  міського  дитячого  еколого-натуралістичного  центру,  з  роботою
«Особливості вольєрного утримання австралійського страуса Ему».

21. Міхова  Олега,  учня  9  класу  Голицького  НВК  Болградського  району
Одеської області, з роботою «Розведення цигайської породи овець у Бессарабії
– ефективний спосіб відродження вівчарства на півдні України».

22. Мітєву  Марію,  ученицю  10  класу  Виноградівської  ЗШ  І-ІІІ  ст.  с.
Виноградівка  Арцизького  району  Одеської  області,  з  роботою  «Вивчення
особливостей утримання та розведення перепілок у домашніх умовах».



23. Гогататзе Георгія, вихованця гуртка «Юні зоологи» районного ЦЕНТУМ
Арцизьського  району  Одеської  області,  з  роботою  «Впровадження  нових
технологій для збільшення лактації у кіз».

24. Гарагулю  Тетяну,  ученицю  9  класу  класу  Дмитрівської  середньої
 загальноосвітньої  школи  I-III  ст.  м.  Комсомольська  Полтавської  області,  з
роботою «Дослідження способу життя нутрії болотяної,прирученої людиною, в
порівнянні з особинами, що існують в природних ареалах».

25. Гогу  Володимира,  учня  11 класу Оржівського НВК «Школа-колегіум»,
Рівненського району Рівненської області, з роботою «Птахоферма на балконі».

26. Салюка Романа, учня 10 класу КЗ «Бугринського НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІ
ст. - агротехнічний ліцей» Гощанського району Рівненської області, з роботою
«Застосування комбікорму «Сила природи» при вирощуванні курчат - бройлерів
 у домашніх умовах».

27. Семикаш  Ірину,  вихованка  гуртка  «Поглиблене  вивчення  біології»
комунального закладу Сумської міської ради «Сумський міський центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з  роботою «Особливості  росту
 молодняку нутрій в залежності від варіантів схрещування статі».

28. Литвинова  Сергія,  вихованця  гуртка  «Свійські  тварини» комунального
закладу  Сумської  міської  ради  «Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з  роботою  «Порівняльна
характеристика комбікормів в залежності від їх впливу на репродуктивні ознаки
Фазана золотистого».

29. Грунтенко Яну, ученицю 10 класу Тернопільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-
медичний ліцей № 15», з роботою «Вирощування перепілок у домашніх умовах,
як шлях забезпечення високоякісної делікатесної продукції».

30. Єднорович Анну, ученицю 7 класу, вихованку  гуртка «Юні кролівники»
Тернопільського обласного ЦЕНТУМ, з роботою «Вільний спосіб утримання
кролів».

31. Сосновську  Аллу,  ученицю  9  класу  Литячівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Заліщицького  району  Тернопільської  області,  з  роботою  «Розведення
каліфорнійського кролика в умовах Тернопільщини».

32. Михальчук  Марину,  ученицю  11  класу  Харківського  НВК  №  45
«Академічна  гімназія»,  вихованку  гуртка  «Юні  конярі»  КЗ  «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості», з роботою «Лікування хвороб
кінцівок коня за допомогою альтернативних засобів».

33. Сударенко  Юлію,  вихованка  гуртка  «Юні  конярі»  еколого-
натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості», з роботою «Підбір та розрахунок раціону для коней різних груп».

34. Маліновську  Крістіну,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»
Шепетівського  міського  ЦЕНТУМ  Хмельницької  області,  з  роботою
«Розмноження та розвиток голубів породи «павич» в залежності від факторів
середовища».

35. Ковальчук  Валентину,  ученицю  10  класу  Погорілівської  ЗОШ  І  –  ІІІ
ступенів  Заставнівського  району  Чернівецької  області,  слухача  заочної
біологічної  школи,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  з  роботою
«Вирощування порід свійських голубів в умовах с. Погорілівка».

36. Самараш Єлизавету, ученицю 6 класу Білоусівського НВК Сокирянського
району,  Чернівецької  області,  з  роботою  «Вплив  мінерального  живлення  та
вітамінів на ріст і розвиток індиків».

37. Бурковець  Вікторію,  ученицю  9  класу  Орлівського  НВК  Новгород-
Сіверського  району  Чернігівської  області,  з  роботою  «Розведення  свиней  у
домашньому господарстві».



38. Колівошко Анастасію, ученицю 9 класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 35,
з роботою «Яєчна продуктивність перепілок та вплив на неї. Чергування світла і
темряви».

39. Галаса  Богдана,  учня  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.  Раків  Ліс  Камінь-
Каширського району  Волинської  області,  з  роботою «Аналіз  продуктивності
різних порід бджолиних сімей».

40. Димковича Назара,  учня  7  класу Новосілківської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Києво-
Святошинського району Київської області, вихованця гуртка «Друзі природи»
Києво-Святошинського  РЦЕНТУМ,  з  роботою  «Досвід  утримання  та
розведення  бджіл  порід  українська  степова  та  карпатська  на  любительській
пасіці».

41. Іванович  Ірину,  ученицю  10  класу  Краковецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  імені
Романа Шухевича Яворівського  району Львівської області, з роботою «Звідки
береться кухлик меду?».

42. Івахів  Іляну,  ученицю  8  класу  Чижиківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Пустомитівського  району  Львівської  області,  з  роботою  «Вплив  місцевих
екологічних проблем на розвиток бджільництва у с. Чижиків».

43. Кравчук  Вікторію,  ученицю  8  класу  Дмитрівської  СЗШ  І-III  ст.  м.
Комсомольська Полтавської  області,  з  роботою «Дослідження умов життя та
пристосування до змін клімату бджоли медоносної та її роль в екосистемі».

44. Бердаль Владиславу, ученицю 9 класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Хмельницької області, з роботою «Продукти бджільництва».

45. Притулу  Світлану,  ученицю  8  класу  Плескачівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Смілянської районної ради Черкаської області, з роботою «Визначення якості
меду  різних  сортів.  Соціологічні  дослідження  з  використання меду в  межах
села Плескачівка».

         Науково-дослідницькі роботи і проекти, які створені групою авторів, можуть 
представлятись одним із конкурсантів.
 

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький.


