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

НАКАЗ
м. Київ

«24» травня 2018 р. № 58

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу 
дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник»

Відповідно  до  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  № 3-407  від
16.04.2018  р.  «Про  проведення  фінального  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
дослідницько-експериментальних робіт з  природознавства «Юний дослідник»
22 – 24 травня 2018 р. у м.Київ на базі Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  відбувся  фінальний етап Всеукраїнського конкурсу
«Юний дослідник».

Відповідно до рішення журі 
НАКАЗУЮ:

І.  Нагороджуються  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учасники конкурсу, що посіли І місце:

Секція: НАРОДОЗНАВСТВО ТА КРАЄЗНАВСТВО
1. Єфремова  Аліна,  11  років,  з  роботою  «Символіка  української

національної вишиванки» (Одеська область, Тарутинський НВК«ЗОШ І –
ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ», керівник: Добинда Тетяна Миколаївна)

2. Фалафівка  Володимир,  10  років,  з  роботою  «Рослини  та  тварини  в
символіці  гуцульського  весілля»  (Чернівецька  область,  Путильський
район, Підзахаричівський НВК «Перлина Гуцульщини», керівник: Кушнір
Василина Іванівна) 

3. Царук  Анна,  11  років,  з  роботою  «Рушник  –  національний  оберіг,
народний  символ  України»  (Рівненська  область,  Рокитнівський  район,
Томогашгородська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №  3,  керівник:  Прит  Тетяна
Петрівна) 

Секція: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
1. Гуцул  Іван,  10  років,  з  роботою  «Дослідження  токсичного  впливу

продуктів  харчування  через  біотестування  інфузорії-туфельки  та
визначення  альтернативи  для  школярського  ланч-боксу»  (Чернівецька
область, Кельменецький район, с.Іванівці, ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівники:
Гуцул Тетяна Степанівна, вчитель, Білик Олена Анатоліївна, к.т.н.) 



Секція: РОСЛИНИ НАВКОЛО НАС
1. Лимич Марко, Лимич Віктор, 3 клас, «Вирощування сенполій у домашніх

умовах»  (Львівська  область,  Комарнівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Городоцького району, керівник: Мак Тетяна Володимирівна)

2. Сікуцький  Віталій,  10  років,  з  роботою  «Розмноження  узумбарської
фіалки  (сенполії)»  (Вінницька  область,  Ямпільський  район,  ВОСЮН,
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с.Михайлівка,  керівник:  Табачнікова  Оксана
Григорівна) 

Секція: ТВАРИННИЙ СВІТ
1. Лучків  Тетяна,  11 років,  з  роботою «Еколого-біологічні  особливості  та

перспективи  збереження  орнітофауни  Снігурівщини»  (Миколаївська
область,  Василівська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради,
гурток «Друзі природи»)

2. Подлєгаєв  Марко,  9  років,  з  роботою  «Дослідження  та  порівняльний
аналіз  життєдіяльності  рудих  лісових  мурах  в  природних  умовах  та  у
формікарії»  (Рівненська  область,  Сарненський  район,  Костянтинівська
ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник: Чиж Жанна Григорівна)

Секція: Я І ПРИРОДА
1. Крижановська  Ніна,  11  років,  з  роботою  «Захист  об’єктів  соціальної

інфраструктури  села  Тузла  від  абразії»  (Одеська  область,
Татарбунарський  район,  Тузлівська  ОТГ,  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –
ліцей», керівник: Карпенко Інна Володимирівна)

2. Шубін  Михайло,  10  років,  з  роботою  «Перспективи  використання
сонячної  кухні  в  Житомирській  області»  (Житомирська  область,
ЖМЦНТТУМ, ЗОШ №5, керівник: Шубін Анатолій Григорович)

ІІ.  Нагороджуються  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учасники конкурсу, що посіли ІІ місце:

Секція: НАРОДОЗНАВСТВО ТА КРАЄЗНАВСТВО
1. Блащук Катерина, 9 років, з роботою «Ритуально-міфологічні особливості

святкування  П’ятидесятниці  в  контексті  весняної  обрядовості  на
Вінничині» (Вінницька область, Вінницька ОСЮН, гурток «Фольклорно-
етнографічний гурт «Бохоняни» Вінницької ОСЮН» керівник Іванькова
Оксана Володимирівна)

2. Боришкевич Катерина, 5 клас,  з  роботою «Битва на Ніжатиній ниві (за
матеріалами  робіт  Ніжинської  археологічної  експедиції)»  (Чернігівська
область, НВК «Престиж» (гімназія – ЗОШ І ступенів – ДНЗ), керівник:
Нагорна Наталія Миколаївна) 

3. Пац Іван, 9 років, з роботою «Село моє – калинова сопілка» (Львівська
область, Жовківський район, с.Любеля, ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: Пац
Тетяна Іванівна) 

Секція: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



1. Банах Анастасія, 11 років, з роботою «Безпечна альтернатива побутовій
хімії» (Львівська область, Бродівський район, Заболотцівський ЗЗСО І-ІІІ
ступенів, керівник: Цімарно Марія Петрівна) 

2. Линник Зоряна, 10 років, з роботою «Вплив добових біоритмів на фізичну
та  інтелектуальну  активність  дітей»  (Сумська  область,  КЗ  «Сумський
міський  ЦЕНТУМ»,  Охтирський  міський  центр  позашкільної  освіти  –
МАН учнівської молоді, керівник: Лиска Ольга Григорівна)

3. Ольховенко  Максим,  10  років,  з  роботою  «Дослідження  безпечних
замінників  прального  порошку»  (Дніпропетровська  область,
Саксаганський район, м.Кривий ріг, КЗОШ І-ІІІ ступенів № 21, керівник:
Онопрієнко Наталія Володимирівна) 

Секція: РОСЛИНИ НАВКОЛО НАС
1. Білан Поліна, 8 років, 2-Б клас, з роботою «Вплив умов на проростання

насіння огірка» (м. Суми, ЗОШ І-ІІІ ст. №17) 
2. Громик  Вікторія,  11  років,  з  роботою  «Вирощування  екзотичної

жакаранди  мімозолистої  з  насіння  в  кімнатних  умовах»  (Волинська
область, Маневицький район, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ с.Городок»  -
філія опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Прилісне» Прилісненської
ОТГ, керівник: Терещенко Ніна Михайлівна) 

3. Корж Наталія, 11 років, з роботою «Дрібноквіткова хризантема: біологія
та вирощування» (Київська область, м.Переяслав-Хмельницький,  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини», ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, керівник
Товкун Юлія Олексіївна) 

4. Кулька  Ілона,  11  років,  з  роботою  «Красула:  опис,  ареал,  досліди»
(Львівська  область,  Бродівська  СЗОШ № 2,  керівник:  Ковальчук  Марія
Іванівна) 

5. Полтараков  Максим,  10  років,  з  роботою  «Дослідження  та  вивчення
насіннєвого розмноження павловнії в різних умовах» (Дніпропетровська
область, КЗО «СЗШ № 76 І-ІІІ ступенів», КЗО ОЕНЦУМ, гурток «Юні
квітникарі», керівник: Лапіна Ольга Петрівна) 

Секція: ТВАРИННИЙ СВІТ
1. Ейне Ілона,  11 років,  з  роботою «Особливості  будови панцира черепах

різних видів» (м.Київ, вихованка гуртка юннатів Київського зоологічного
парку  загальнодержавного  значення,  керівник: Сидоренко  Ірина
Володимирівна)

2. Павлов Максим, 9 років, з роботою «М У Р А Х И. Невідоме про відомих»
(Київська  область,  Васильківський  район,  с.Путрівка,  НВК  «гімназія  –
ЗОШ І-ІІІ ступенів», керівник: Дідук Тамара Феліксівна) 

3. Поправка Богдан, 10 років, з роботою «Вивчення особливостей утримання
та розведення шпорцевої жаби» (Дніпропетровська область, м.Кривий ріг,
КЗОШ  №  71,  КПНЗ  «СЮН  Покровського  району»,  гурток  «Юні
акваріумісти», керівник: Тесленко Наталія Василівна) 



4. Сакун Анастасія, 11 років, з роботою «Вплив якості корму на несучість
перепілок  породи  «англійська  біла»  та  «фенікс  золотий»
(Дніпропетровська  область,  м.Кривий  ріг,  КЗШ  №44,  КПНЗ  «СЮН
Покровського району»,  гурток  «Любителі  домашніх  тварин»,  керівник:
Гейко Ольга Миколаївна)

Секція: Я І ПРИРОДА
1. Іленда  Анна,  11  років,  з  роботою  «Подаруй  річці  нове  життя»

(Миколаївська  область,  Снігурівський  район,  гурток  «Юні  охоронці
природи» Павлівського НВК, керівник: Габелюк Алла Ярославівна) 

2. Косяк  Анна,  11  років,  з  роботою  «Чудо-еліксир  для  коренеутворення
кімнатних рослин» (Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Криворізька
гімназія № 91, керівник:Косяк Тетяна Сергіївна) 

3. Тимохович  Артур,  11  років,  з  роботою  «Заростання  пісків  на  берегах
річки  Десни»  (Чернігівська  область,  Новгород-Сіверський  район,  КЗ
«Чернігівська  ОСЮН»,  гімназія  ім.К.Д.Ушинського, керівник:  Сивоглаз
Наталія Володимирівна) 

ІІІ.  Нагороджуються  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учасники конкурсу, що посіли ІІІ місце:

Секція: НАРОДОЗНАВСТВО ТА КРАЄЗНАВСТВО
1. Коваль  Роман,  11  років,  з  роботою  «Доповнювальні  компоненти

народного костюма (за матеріалами Старовижівського району Волинської
області)»  (Волинська  область,  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-гімназія»  смт
Стара Вижівка, керівник: Коваль Оксана Миколаївна)

2. Костік Карина, 11 років, з роботою «Рушник єдності» - оберіг Миколаєва»
(Будинок дитячої  і  юнацької  творчості  Заводського району м.Миколаїв,
гурток «Юні етнографи», керівник: Луньова Надія Вікторівна)

3. Левітська Уляна, 10 років, з роботою «Хустка в житті української жінки»
(Хмельницька  область,  Шепетівський  НВК  №3  у  складі  «ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  ім.  Н.Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-фізичною
підготовкою» керівник: Ліскова Людмила Анатоліївна)

4. Левківський  Ілля,  11  років,  з  роботою  «Таємнича  символіка  народної
вишивки» (Житомирська область, Овруцький район, с. Можари, ЗОШ І-ІІІ
ступенів, керівник: Мойсеєнко Ірина Юріївна)

5. Пономаренко  Арина,10  років,  з  роботою  «Роль  кози  в  традиціях  та
іграшках українського народу» (Харківська область, м.Харків, «Фельдман
Екопарк» керівник: Шманделюк Станіслава Сергіївна) 

6. Романюк Богдан, 11 років з роботою «Село Сілець» (Львівська область,
Сокальський район, Сілецька ЗОШ І- ІІІ ступенів ім. І. Климіва-Легенди,
керівник: Макарова Ольга Вікторівна) 

Секція: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



1. Белуніна Еліна, 10 років, з роботою «Оксамитове мило» (Одеська область,
Тарутинський район, НВК«ЗОШ І – ІІІ ступенів- ліцей – ДНЗ», керівник:
Ковбасюк Олена Василівна) 

2. Варшанідзе Давід, 9 років, з роботою «Анімалотерапія як один із новітніх
методів нетрадиційної медицини» (Хмельницька область,  Шепетівський
НВК №3 у складі ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Н.Рибака та ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою керівник: Федорчук Лілія Вікторівна) 

3. Іванченко  Андрій,  10  років,  з  роботою  «Користь  і  шкода  газованих
напоїв»  (Київська  область,  Погребівська  філія  ОНЗ  Путрівський  НВК-
Гімназія-ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ДНЗ»,  керівник:  Красніков  Віталій
Костянтинович)

4. Пашко Аполлінарія, 9 років з роботою «Крок у суспільсьтво» (Рівненська
область, Володимирецький район, м.Вараш, НВК ЗОШ І ступенів – ДНЗ»
№1, керівник: Делех Галина Андріївна, вчитель) 

5. Підсадоча  Уляна,  11  років,  з  роботою  «Корисне  сміття»(  Львівська
область,  Миколаївський  район,  Гранки-Кутівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
керівник: Балюк Катерина Василівна) 

6. Слота Аліна, 10 років, з роботою «Вплив фітонцидів на термін зберігання
продуктів  харчування»  (Тернопільська  область,  Монастириський район,
Завадівська ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник: Барицька Надія Романівна) 

7. Чавес Гонсалес Даніела, 11 років, з роботою «Убтан – порошкоподібний
засіб з аюрведичної косметології» (Тернопільська область, ПКНЗ «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради,  керівник:
Димашевська Христина Богданівна) 

8. Шеремет  Кирило,  9  років,  з  роботою  «Дослідження  впливу  домашніх
тварин на самопочуття та емоційний стан людини» (Рівненська область,
Сарненський  район,  с.Орлівка,  ЗОШ  І  ступенів,  керівник:  Майданець
Ольга Миколаївна) 

Секція: РОСЛИНИ НАВКОЛО НАС
1. Бойчук  Софія,  10  років,  з  роботою «Ефективність  вирощування  гінкго

дволопатевого  у  м.Нетішин»  (Хмельницька  область,  м.Нетішин,  КПНЗ
«Центр  туризму  і  краєзнавства  учнівської  молоді»,  керівник:  Троцик
Людмила Віталіївна) 

2. Яременко Єгор, 11 років, з роботою «Вирощування з насіння прострілу
звичайного  (Pulsatilla  vulgaris  Mill.)»  (Сумська  область,  КЗ  «Сумський
міський  ЦЕНТУМ»,  гурток  «Фітодизайн»,  керівник:  Іванова  Тетяна
Олександрівна)

3. Кирик  Назарій,  11  років,  з  роботою  «Природні  та  штучні  екосистеми
с.Ярчівці» (Тернопільська область, Зборівський район, с.Ярчівці, ЗОШ І-ІІ
ступенів, керівник: Бігус Наталія Петрівна) 

4. Ковальчук  Кароліна,  10  років,  «Біологічні  особливості  і  корисні
властивості  омели  білої»  (Дніпропетровська  область,  Новомосковський



район, КПНЗ «ЦЕНТТУМ» Новомосковського району, Губинська ЗОШ №
1, керівник Сириця Тетяна Василівна) 

5. Козачук  Кирило,  11 років,  з  роботою «Що приховує в  собі  насінина?»
(Запорізька область,  Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія»
Кафедра природничих наук, керівник: Верьовкіна Ірина Володимирівна) 

6. Котик Діана, 11 років, з роботою «Дослідження умов проростання рослин
на  прикладі  глоксинії  (синінгії  прекрасної)»  (Тернопільська  область,
Підгаєцький район, Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

7. Музика Наталія, 11 років, з роботою «Лишайники – індикатори довкілля.
Поширення і стан популяцій на території смт Токарівка» (Миколаївська
область, Будинок дитячої і юнацької творчості Веселинівської селищної
ради керівник: Галинський Сергій Федорович) 

Секція: ТВАРИННИЙ СВІТ
1. Вакуленко  Юлія,  11  років,  з  роботою  «Спостереження  за  ластівкою

сільською  у  весняно-осінні  періоди  2016-2017  років  у  с.Василівка  на
Кінбурнському  півострові»  (Миколаївська  область,  Очаківський  район,
ОЕНЦУМ, гурток «Юні природознавці» на базі Васильківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, керівник: Лахтіонова Ірина Вікторівна) 

2. Валова Софія, 10 років, з роботою «Біологія гніздування лебедя-шипуна
на  території  ландшафтного  заказника  «Дебальцевські  лимани»
(Дніпропетровська  обл.,  Васильківський  район,  Дебальцівський  НВК
«ЗНЗ-ДНЗ», керівник: Шклярук Наталія Володимирівна) 

3. Москалець  Захарій,  9  років,  з  роботою  «Морфологічні  та  екологічні
особливості  хлібних  жуків»  (Київська  область,  Києво-Святошинський
РЕНЦУМ, Новосілківська ЗОШ І-ІІІ  ступенів,  гурток «Друзі  природи»,
керівник: Фоміна Олена Леонідівна) 

4. Олійник Вікторія, 11 років, з роботою «Біологія розмноження сірої чаплі в
природних  умовах  існування»  (Чернівецька  область,  Сокирнянський
район, Білоусівський НВК, керівник: Дорофей Марія Іванівна)

5. Позарецький Спартак,  11 років, з  роботою «Оптимальні  умови росту і
розвитку маїсових полозів» (Донецька область, м. Краматорськ, ЗОШ І-ІІІ
ступенів  №  11,  Краматорський  ЦПР, гурток  юних  зоологів,  керівник:
Ксенжук Олена Іванівна) 

Секція: Я І ПРИРОДА
1. Бондарець Артем, 10 років,  з  роботою «Прибережно-водна рослинність

річки  Смячки»  (Чернігівська  область,  Новгород-Сіверський  район,  КЗ
«Чернігівська  ОСЮН»,  Смяцька  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів, керівник:
Лопатинська Світлана Іванівна) 

2. Дуй Олександра, 11 років, з роботою «Дослідження епіфітної бріофлори
центрального парку міста  Здолбунів»  (Рівненська область,  м.Здолбунів,
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, керівник: Юрчак Оксана Анатоліївна) 



3. Кирилюк  Володимир,  11  років,  з  роботою  «Альтернативні  методи
виготовлення  паперу»  (Чернівецька  область,  Хотинський  район,
Клішковецька гімназія, наукове товариство «Ерудит», керівник: Палагнюк
Світлана Дмитрівна) 

4. Полонська Дар’я, 11 років, з роботою «Аналіз питної води з різних джерел
міста Горішні плавні» (Полтавська область, м.Горішні Плавні, СЗОШ №3
імені В.О.Нижниченка, керівник: Полонська Вікторія Вікторівна) 

5. Потапчук Софія, 11 років, з роботою «Козина гора – унікальний ландшафт
Здолбунівщини»  (Рівненська  область,  Здолбунівський  район,
Гільчанський НВК «ЗОШ І-ІІІ  ступенів – ДНЗ», керівник:  Кулік Іванна
Петрівна) 

6. Трач Христина,  11  років,  з  роботою  «Дослідження  екологічного  стану
річки Гніздечної у с.Іванчани Збаразького району Тернопільської області»
(Тернопільська область, Збаразький район, Іванчанська ЗОШ I-II ступенів,
керівник: Бутрин Світлана Степанівна) 

7. Чорненька Софія,  11 років,  з  роботою «Дослідження якості  води ставу
«Грабське» річки Ржавець» (Київська область, Яготинський НВК «СЗШ І-
ІІІ ступнів № 2», керівник: Чорненька Наталія Іванівна, вчитель) 

ІV.  Нагороджуються  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учасники конкурсу:

Секція: НАРОДОЗНАВСТВО ТА КРАЄЗНАВСТВО
1. Васильєва  Софія,  9  років,  з  роботою  «Символіка  та  образ  півника  в

народній іграшці» (Харківська область,  м.Харків,  «Фельдман Екопарк»,
керівник Шманделюк Станіслава Сергіївна)

2. Іваськевич Софія, 11 років, з роботою «Археологічні розкопки в урочищі
Замкова гора  села  Старий Збараж» (Тернопільська область,  Збаразький
район, ЗОШ І-ІІІ ст. Залужанської сільської ради, керівник: Деяк Ганна
Михайлівна)

3. Кириченко Аріна, 10 років, з роботою «Природа рідної землі в гаївках та
веснянках» (Київська область,  м. Біла Церква,  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5,
керівник: Юрковська Марія Миколаївна)

4. Клок  Влада,  11  років,  з  роботою  «Історія  рідного  міста  у  витинанках
«Сарни.  Паперове  диво»  (Рівненська  область,  Сарненська  гімназія,
керівник: Мацкова Лариса Петрівна)

5. Ліфаса  Олександр,  10  років,  з  роботою  «Традиції  українського
гончарства»  (Хмельницька  область,  Шепетівський  НВК  №3  у  складі
«ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ім.  Н.Рибака  та  ліцей  з  посиленою  військово-
фізичною підготовкою», керівник: Чернецька Віра Іванівна) 

6. Шулік  Кіра,  10  років,  з  роботою  «Українська  хата  –  колиска  нашого
народу»  (Сумська  область,  Глухівський  район,  КЗ  РБТШ  «Районний



будинок  творчості  шклярів»,  Пермозький  НВК,  гурток  «Юні  друзі
природи», керівник: Шеремет Світлана Анатоліївна)

Секція: ТВАРИННИЙ СВІТ
1. Баришевська  Богдана,  11  років,  з  роботою  «Особливості  вирощування

перепілок  у  домашніх  умовах  та  їх  значення  для  здоровя  людини»
(Запорізька  область,  Приморський  район,  КЗ  «Преславська
багатопрофільна  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»,  керівник:  Рязанцев  Віталій
Вікторович)

2. Житник Єлизавета,  10 років,  з  роботою «Дегу – догляд та  особливості
утримання  в  домашніх  умовах»  (Вінницька  область,  ВОСЮН,  гурток
«Домашній акваріум», керівник: Страшевський Юрій Миколайович)

3. Попик Владислав, 11 років, з роботою «Біологічні особливості іхтіофауни
Дністровського  водосховища  на  території  НПП  «Хотинський»
(Чернівецька область, Хотинський район, Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
керівник: Григоришена Лариса Іванівна)

4. Рибачок  Микола,  11  років,  з  роботою  «Особливості  сімей  бджоли
медоносної,  її  склад та  поведінка» (Черкаська область,  Христинівський
район, Верхнянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – ліцей», керівник:
Покотило Наталія Романівна)

5. Січкар  Тамара,  11  років,  з  роботою  «Дослідження  особливостей
утримання  та  розведення  шиншили  звичайної»  (Дніпропетровська
область,  КЗО «ЗОШ № 76 І-ІІІ ступенів» КЗО ОЕНЦУМ, гурток «Юні
кролівники», керівник: Мізін Валерія Вікторівна)

Секція: Я І ПРИРОДА
1. Якименко  Аміна,  9  років  з  роботою  «Дослідження  впливу  кімнатних

рослин на емоційний стан школярів та чистоту повітря в класній кімнаті»
(Київська  область,  Переяслав-Хмельницький  район,  Стовп’язьке  НВО
«ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ», керівник: Девко Галина Миколаївна)

V. Надати подяки: 
1. За сприяння проведенню фінального етапу Всеукраїнського конкурсу

дослідницько-експериментальних  робіт  з  природознавства  «Юний
дослідник»:

• Заіменко  Наталії  Василівні,  доктору  біологічних  наук,  професору

директору  Національного  ботанічного  саду  ім.  М.М.  Гришка  НАН
України;

• Мосякіну  Сергію  Леонідовичу,  чл.-кор.  НАНУ,  доктору  біологічних

наук, професору, директору  Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН
України;

• Дудкіну Олегу Володимировичу, виконавчому директору Українського

товариства охорони птахів;



• Лук'янчук Зоряні,  керівнику відділу розвитку Українського товариства

охорони птахів;

2. за результативну роботу у складі журі конкурсу:
• Сидоренко  Ірині  Володимирівні,  кандидату  ветеринарних  наук,

провідному  біологу  відділу  інформаційно-просвітницької  роботи
Київського зоологічного парку загальнодержавного значення;

•  Руденко  Євгенії  Євгенівні, кандидату  біологічних  наук,  методисту

відділу  інформаційно-просвітницької  роботи  Київського  зоологічного
парку загальнодержавного значення;

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  висловлює  щиру  подяку  керівникам
департаментів  освіти  і  науки  при  обласних,  районних  та  міських
Державних  адміністраціях,  керівникам  та  педагогічним  працівникам
закладів  позашкільної  та  загальної  середньої  освіти  за  підготовку
учнівської молоді до участі в фінальному етапі конкурсу.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


