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НАКАЗ

11.02.2013 р. № 5

Про підсумки заочного етапу
ІХ Всеукраїнського конкурсу
досягнень юних зоологів і тваринників
«У світі юннатівських досліджень»

Згідно  з орієнтовним планом проведення масових заходів на 2013 рік, 
листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 3.4|9 – 1422 від 
06.11.2012 року та відповідно до рішення Оргкомітету, запрошуємо до участі у ІІ 
етапі ІХ Всеукраїнського конкурсу досягнень юних зоологів і тваринників «У світі 
юннатівських досліджень», що пройде з 27 лютого до 1 березня 2013 року, 
наступних учасників:

Секція “Зоологія»

1. Жетіков Юрій, учень 10 класу ЗНЗ № 15 м. Євпаторії, АР Крим, вихованець 
Кримського  республіканського  позашкільного  навчального  закладу  «Центр 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  АР  Крим,  з  роботою 
«Изучение альтернативных источников бета-каротина в пищевом рационе 
грызунов».

2. Савчук Вероніка,  учениця 10 класу  ЗНЗ № 30 м.  Сімферополя,  АР Крим, 
вихованка  Кримського  республіканського  позашкільного  навчального  закладу 
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  з  роботою 
«Изучение цветного зрения у пчел».

3. Бєспалов  Олексій,  учень  6  класу  ЗНЗ  №  30  м.  Сімферополя,  АР  Крим, 
вихованець  Кримського республіканського позашкільного навчального закладу 
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,   з  роботою 
«Изучение жизненного цикла богомола обыкновенного».

4. Лазарєва Анна, учениця 9 класу спеціалізованого ЗНЗ ім. Д.І. Карбишева м. 
Феодосії,  вихованка  ФГЦЕНТУМ «Інтеллект» АР Крим, з роботою «Особенности 
лечения неинфекционных заболеваний птиц, содержащихся в условиях неволи».

5. Сидоров  Володимир,  учень  11  класу,  вихованець  гуртка  «Юні 
акваріумісти» Вінницької обласної станції юних натуралістів, з роботою «Вплив 
метилтестостерону на зміну статі мальків мечоносців».
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6. Гаюк Богдан, учень 10 класу Луцького НВК «ЗОШ-інтернат-правознавчий 
ліцей І-ІІІ ст. з посиленою фізичною підготовкою» Волинської області, з роботою 
«Вплив умов середовища на поведінку павуків-птахоїдів».

7. Бондарук  Марія,  учениця  11  класу  Воютинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Луцького 
району Волинської області, з роботою «Визначення популяції комах у водоймах 
закритого і відкритого типу с. Воютин».

8. Колісник  Марк,  учень  10  класу  Василівського  навчально-виховного 
комплексу І-ІІІ  ступенів  «Школа-дошкільний заклад» Новомосковського району 
Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Результати  інтродукції  та  екологія 
байбака у Присамар’ї».

9. Лисенко Ігор,  учень 10 класу КЗ «Горянівська СЗШ»,  вихованець гуртка 
«Юні бджолярі» КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області,  з роботою «Можливість 
впливу  стільнікового  випромінювання  на  скорочення  чисельності  бджолиних 
сімей».

10. Малєєв  Ярослав,  учень  11  класу  Центру  професійно-технічної  освіти 
будівництва  і  архітектури  м.  Донецька,  з  роботою  «Моніторинг  орнітофауни 
полігонів побутових відходів: колоніальні поселення Сorvus frugilegus L. в умовах 
Донецької області».

11. Дупляк Інна, член природодослідницької групи «NEXT», учениця 10 класу 
Баранівської  гімназії  Житомирської  області,  з  роботою  «Акліматизація  оленя 
плямистого у ДП «Баранівське ЛМГ».

12. Іванісов  Дмитро,  вихованець  гуртка  «Екологи-краєзнавці» 
Мелітопольського  ЦЕНТУМ  Запорізької  області,  з  роботою  «Добова  активність 
птахів на штучних водопоях в Алтагирському лісі».

13. Гуленко  Дар’я,  учениця  10  класу  Еколого-природничого  ліцею  №116  м. 
Києва, з роботою «Дельфінотерапія як метод медико-психологічної реабілітації».

14. Гончаренко Артем, учень 10 класу Еколого-природничого ліцею №116 м. 
Києва, з роботою «Дирофіляріоз у собак».

15. Бакканський Костянтин, учень 8 класу ЗОШ І-ІІІ № 6 м. Києва, вихованець 
гуртка  «Основи  ветеринарної  медицини»  Національного 
еколого-натуралістичного центру, з роботою «Гранулированные корма в рационе 
красноухой черепахи».

16. Кляпка  Наталія,  учениця  10  класу  Тарасівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст. 
Києво-Святошинського  району,  вихованка  гуртка  «Юні  акваріумісти» 
Києво-Святошинського  районного  ЦЕНТУМ  Київської  області,  з  роботою 
«Формування  умовних  рефлексів  у  гуппі  на  звукові  коливання  та  форму 
предмета».

17. Харченко Ілля, учень 10 класу КЗ «АСЕГ» вихованець 
гуртків «Екологія з  комп’ютером» та «Ветеринарна медицина»КЗ «Алчевський 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Луганської області, з 
роботою  «Вивчення  впливу  температурних  коливань  та  вологості  повітря  на 



розвиток іксодових кліщів як проміжних господарів піроплазмодії і  їх вплив на 
виникнення захворювань піроплазмозом собак в місті Алчевську».

18. Павлюк Анна, учениця Журавнівського НВК «СЗШ – ліцей» Жидачівського 
району  Львівської  області,  з  роботою  «Булавовусі  метелики  околиць  смт. 
Журавна та їх роль в запиленні деяких рослин».

19. Стовбчата  Анна,  учениця  8  класу  Одеського  НВК  «Гармонія» 
«Загальноосвітня школа І-ІІ  ст.  –  гімназія  № 6»,  з  роботою «Залежність стану 
черепашки сухопутних молюсків Ахатін від складу їжі та грунту».

20. Ангел  Артем,  учень  8  класу  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Саратського 
району, вихованець гуртка «Юннати-краєзнавці» КЗ «Саратський БДТ» Одеської 
області,  з  роботою  «Залежність  чисельності  червонодеревої  джерелянки  від 
стану біотипу».

21. Островець Ольга,  учениця 11 класу Дубровицького навчально-виховного 
комплексу „Ліцей – загальноосвітня школа   І-ІІ ступенів” Рівненської області, з 
роботою «Роль  кротів  у  формуванні  екосистем  Полісся   на  прикладі  околиць 
міста Дубровиці».

22. Балим Тетяна, вихованка гуртка «Юний біолог» Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою «Інсектицидна 
дія рослин на життєдіяльність молі платяної».

23. Чубур  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Юний  біолог»  Сумського  міського 
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою 
«Вивчення  та  первинний  облік  фауни  ботанічного  саду  місцевого  значення 
«Юннатівський».

24.   Тишкова Аліна, учениця 11 класу Будянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Харківської 
районної  ради  Харківської  області,  з  роботою  «Дистанція  сполоху  грака,   як 
прояв синантропізації».

25. Галяпа  Віктор,  учень  10  класу  Сахновщинської  гімназії  Сахновщинської 
районної ради Харківської області, з роботою «Виникнення та лікування рахіту у 
червоновухих черепах в селищі Сахновщина».

26. Ткаченко  Альона,  учениця  8  класу  Харківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст..№  109, 
вихованка  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості» 
Харківської області, з роботою «Способи корекції підвищеної тривожності у дітей 
шкільного віку методами зоотерапії».

27. Книга  Олексій,  учень  9  класу  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  №  54  м.  Херсона, 
вихованець гуртка “Узагальнюючий курс біології”  КЗ«ЦЕНТУМ»ХОР, з роботою 
«Фауністичні урбанокомплекси Херсона».

28. Морозов  Данило,  учень  10  класу   Херсонської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №46, 
вихованець секції  МАН Херсонського Центру дитячої  та  юнацької  творчості,  з 
роботою  «Зоопланктон  солонуватоводних  озер  Цюрупинського  району 
Херсонської області».



29. Смаголь  Катерина,  учениця  10  класу  НВК  «Асканія-Нова-гімназії» 
Херсонської області, з роботою «Особливості утримання антилопи сайга в умовах 
заповідника «Асканія-Нова».

30. Васильчик Надія,  учениця 10 класу Маківського НВК «ЗОШ І-ІІІ  ступенів, 
колегіум»  Хмельницької  області,  з  роботою  «Поведінка  суспільних  комах  на 
прикладі бджолиної сім’ї,  її утримання та догляд».

31. Луцишин  Володимир,  учень  11  класу  Полянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст. 
Шепетівського району Хмельницької області, з роботою «Живлення сови вухатої 
(Asioo tus L.) в умовах Шепетівського району».

32. Клименко  Людмила,  учениця  11  класу  Березняківської  ЗОШ І-ІІІ  ст.  Смілянської 
районної ради, вихованка Черкаського обласного ЦЕНТУМ, МАН учнівської молоді, з 
роботою «Особливості біології земноводних в умовах Смілянського району».

33. Страшко  Дарина,  учениця  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  №  2  м.  Марганця 
Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Порівняльний  аналіз  видового  складу 
родини Formicidae на території та в околицях м. Марганець». 

34. Тимчук  Віталіна,  учениця  9  класу,  член  гуртка   «Юний  лісівник» 
Чорнівського  НВК  Новоселицького  району  Чернівецької  області,  з  роботою 
«Наземні молюски околиць с. Чорнівка».

35. Тихонюк  Олена,  учениця  11  класу  Чернігівського 
інформаційно-технологічного ліцею № 16, з роботою «Синантропна фауна  міста 
Чернігова».

36.  Рябоконь  Поліна, учениця  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  №  2  м.  Марганця 
Дніпропетровської області, з роботою «Видовий склад та розповсюдження видів 
родини Сoссibtllidae в межах м. Марганець». 

Секція «Тваринництво»

1. Кобиляцька Анастасія, учениця 10 класу КЗ «Чумаківська СЗШ», вихованка КЗ 
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області, з роботою «Вплив віку 
свиноматок на ріст і розвиток поросят-сисунів в умовах ПП «Перемога АВК» 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

2. Калініч  Василь,  учень  11  класу  КЗ  «Миколаївська  СЗШ  №  1» 
Дніпропетровського  району,  вихованець  гуртка  «Юні  біологи»  КЗ  «Центр 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області, з роботою «Діагностика, профілактика та 
лікування  корів,  хворих  на  остеодистрофію,  з  використанням  цеоліту  та 
фітопрепарату «Гастроациду».

3. Дєдушева  Ірина,  учениця  11  класу  Юр’ївської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Приморського 
району Запорізької області, з роботою «Визначення впливу умов утримання та 
відгодівлі на ріст і розвиток нутрій в домашньому господарстві».



4. Федотова  Єлизавета,  учениця  10  класу  Мелітопольської  гімназії  №19 
Мелітопольської міської ради Запорізької області, з роботою «Методи селекції 
кролів у домашніх умовах».

5. Даниленко Анастасія, учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 63 м. Києва, вихованка 
гуртка  «Основи  ветеринарної  медицини»  Національного 
еколого-натуралістичного  центру,  з  роботою  «Вирощування  фазанят  в 
інкубаторі та під квочкою».

6. Качюра  Олексій,  вихованець  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  учень  11  класу 
Малаївського  аграрного  ліцею  Одеської  області,  з  роботою  «Порівняння 
кількості  надоїв  та  якості  молока  двох  корів  породи  Українська 
червоно-молочна з різною кількістю лактацій».

7. Бенні Іван, учень 8 класу Василівського УВК «ООШ І-ІІ ст. - ДДУ» Арцизьського 
району Одеської області,  з роботою «Влияние рациона кормления на массу 
телят при загонном и пастбищном содержании».

8.  Капсамун  Маріна,  вихованка  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»  Ренійської 
районної  СЮН  Одеської  області,  з  роботою  «Как  вырастить  цыплят  в 
инкубаторе».

9. Мідоні  Христина,  вихованка  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»  Ренійської 
районної СЮН Одеської області, з роботою «Розведення полтавської м’ясної 
породи в умовах виробничого кооперативу СПК «Новосільське».

10.Воліна  Наталя,  учениця  8  класу  Шабського  НВК  Білгород-Дністровського 
району,  вихованка  районного  Центру  позашкільної  освіти  та  виховання 
Одеської області, з роботою «Особенности развития племенного коневодства 
в  СК  «Шаболат»  Белгород-Днестровского  района  Одесской  области. 
Практические  мероприятия,  направленные  на  содержание  лошадей  в 
условиях фермерского хозяйства «Gold-Сад».

11.Лобода Олександр, учень 11 класу Катеринівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
ДНЗ»  Лебединського  району,   член  секції  біології  (ветеринарія) 
територіального відділення МАН Сумської області, з роботою «Захворювання 
кролів, спричинене паразитами роду Eimeria, та заходи боротьби з ним».

12.Парфєнкова Олександра, учениця 10 класу Азовського НВК «Школа-гімназія» 
Джанкойського  району  АР  Крим,  вихованка  Кримського  республіканський 
позашкільний навчальний заклад «Центр еколого-натуралістичної  творчості 
учнівської молоді», з роботою «Содержание и разведение фазанов на частном 
подворье п. Азовское».

13.Кузнєцов Кирил, учень 10 класу  НВК «Школа-гімназія» № 6 м. Джанкоя АР 
Крим,  вихованець  Кримського  республіканський  позашкільний  навчальний 
заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з 
роботою  «Исследование  качества  гусиных  яиц  и  выживаемости  гусят  в 
первые два месяца».



14.Дроздюк  Андрій,  учень  10  класу  КЗ  «Луцький  НВК  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №  7  – 
природничий ліцей»  Волинської  області,  з  роботою «Перспективи розвитку 
кролівництва в приватних господарствах міста Луцька».

15.Світто Андрій, учень 11 класу Харцизького НВК «Інтелект» №25, вихованець 
Донецького територіального відділення МАН України, КПНЗ «СЮН» Донецької 
області, з роботою «Генетичний та біохімічний аналіз яйця  від схрещування 
породи  араукана та орпінгтон».

16.Зелінська Тетяна, учениця 11 класу Житомирського екологічного ліцею №24, 
з роботою «Порівняльний аналіз якості  кролятини залежно від пори року».

17.Гриненко  Ярослава, учениця 8 класу Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст., член гуртка 
„Юні  іхтіологи-рибоводи”  Хустської  філії  „Нарцис”  обласного  ЕНЦ 
Закарпатської  області,  з  роботою «Вирощування  товарної   риби   в  умовах 
Закарпатської рибоводної станції  с. Бороняво».

18.Банга Мар’яна, учениця 10 класу Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району, 
вихованка  гуртка «Юні  екологи»  Хустської  районної СЮН Закарпатської 
області,  з  роботою  «Технологія  розведення  качок   в  домашньому 
господарстві».

19.Кіт Олександр, учень 10 класу Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району, 
вихованка  гуртка «Юні  екологи»  Хустської  районної СЮН Закарпатської 
області, з роботою «Стан  та  перспектива  розведення Гуцульської породи 
коней  в  Хустському  районі Закарпатської  області».

20.Довганич Василь, учень 9 класу Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованець гуртка 
«Юні тваринники» Хустської районної СЮН Закарпатської області, з роботою 
«Розведення та утримання гірськокарпатських овець на Хустщині».

21.Браташ  Владислав,  учень  11  класу  Вознесенської  гімназії  «Орієнтир» 
Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області,  з  роботою  «Вплив 
протеїнових кормів на якість молока у весняний період».

22.Ступар  Олександр,  учень  10  класу  Терпіннівського  колегіуму  «Джерело» 
Мелітопольського району Запорізької області, з роботою «Розведення фазанів 
в  домашніх  умовах,  як  одна  з  форм  збереження  біорізноманіття  степів 
України».

23.Звездовська Ірина, учениця 11 класу гімназії № 257 «Синьоозерна» м. Києва, 
вихованка  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Національного 
еколого-натуралістичного  центру,  з  роботою  «Обучение  лошади.  Мягкие 
методики».

24.Бурилкін  Леонід,  учень  10  класу  учень  Білоцерківського  колегіуму 
Білоцерківської  міської  ради Київської  області,  вихованець КЗ КОР  «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини», з роботою «Санітарно-гігієнічна оцінка 
впливу  шрота  зародків  пшениці  на  природну  резистентність  лабораторних 
тварин».



25.Кривенко  Олег,  учень  8  класу  Шегинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст. Мостиського 
району Львівської  області,  з  роботою «Дослідження умов утримання різних 
видів фазана».

26.Урбан  Юрій,  учень  8  класу  Грядівської  ЗОШ  I-II ст.  Жовкіського  району 
Львівської області, з роботою «Догляд бджолиних сімей».

27.Куліш Михайло, учень 9 класу Рівненської ЗОШ І- ІІІ ст. № 14, член гуртка «Юні 
бджолярі»  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської 
області,  з  роботою  «Вплив  згодовування  перепелам  яєчних  порід 
порошкоподібного підмору бджіл на їх продуктивність».

28.Рамазанова  Діана,  учениця  11 класу  ССШ І-ІІІ  ст.  № 9  м.  Суми,  вихованки 
гуртка «Поглиблене вивчення біології» Сумського міського ЦЕНТУМ, з роботою 
«Прояв  гетерозисного  ефекту  на  енергію  росту  і  живу  масу  молодняку 
нутрій».

29.Ожуженко  Ксенія,  учениця  11  класу  Новодмитрівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів 
Сахновщинської  районної  ради  Харківської  області,  з  роботою  «Вплив 
навколишнього середовища на вирощування кролів».

30.Духаніна  Маргарита,  учениця  11  класу  Харківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  131, 
вихованка гуртка «Конярі» Еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський 
обласний Палац дитячої  та  юнацької  творчості»,  з  роботою «Профілактика 
шкідливих звичок у коня на основі умовних та безумовних рефлексів».

31.Михальчук  Марина,  учениця  9  класу  Харківського  НВК  №  45  «Академічна 
гімназія»,  вихованка  гуртка  «Конярі»  Еколого-натуралістичного  відділу  КЗ 
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  з  роботою 
«Параметри відбору і технологія підготовки коней для вольтижування».

32.Більчук  Тетяна,  вихованка  гуртка  «Юні  кінологи»  Шепетівського  міського 
ЦЕНТУМ  Хмельницької  області,  з  роботою  «Психологічні  особливості 
дресирування  собак  породи  «чорний  тер’єр»  з  урахуванням 
внутрішньопородних типів».

33.Щедрова Анна,  учениця 7 класу  Новгород-Сіверської  державної  гімназії  ім. 
К.Д.Ушинського,  вихованка гуртка «Юні  зоологи» Новгород-Сіверської  СЮН 
Чернігівської області, з роботою «Вплив кормів на ріст і розвиток цесарок».

34. Овчаренко Вікторія, учениця 9 класу Плескачівської ЗОШ І-ІІ ст. Смілянської районної  ради 
, вихованка  Черкаського  обласного  ЦЕНТУМ,  МАН учнівської  молоді,  з  роботою 
«Бджоли та продукти бджільництва. Визначення якості меду різних сортів».

Науково-дослідницькі роботи і проекти, які створені групою авторів, 
можуть представлятись(стендовий захист) одним їз конкурсантів.

Директор НЕНЦ                                                                            В.В. Вербицький


