
Калиста Ангеліна 
 

вихованка гуртка «Юні агрохіміки» Комунального позашкільного 

навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" Обухівської селищної ради Дніпровського району 
 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Визначення особливостей розвитку різних поєднань 

молодняку свиней» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Хомич Вікторія 
 

учениця 10 класу загальноосвітньої школи Ш I-III ступенів  

села Кукли Маневицьокого району Волинської області 
 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

 

з роботою: «Особливості утримання цесарок у домашніх умовах» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Горбик Софія  
 

вихованка гуртка «Юні охоронці природи»  

Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського району 

Київської області 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Профілактика імунодефіцитів молодняка свиней в 

умовах СП ТОВ «Нива Переяславщини» Згурівського району 

Київської області» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Скиба Вадим  
 

учень 11 класу Освітнього опорного закладу «загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» с. Цміни Маневицького району Волинської області 
 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Причини зменшення колоній бджіл на прикладі 

домашньої пасіки» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Деванова Асоль  
 

учениця 8 класу, вихованку гуртка «Основи біології» Комунального 

закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 
 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Дослідження фауни лускокрилих в зоні техногенно-

порушених ділянок м.Марганець Дніпропетровської області» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Налчаджі Анастасія  
 

учениця 10 класу Опорного закладу Пирятинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6 Полтавської області 
 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Апробація комплексу методів біоіндикації для 

визначення екологічного стану невеликих річок» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Василевська Надія  
 

учениця 11 класу Кустинського ліцею Олександрійської сільської 

ради Рівненського району Рівненської області 
 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Дослідження біології та екології ластівки 

сільської (Hirundo rustica l., 1758) на території села Кустин 

Рівненського району Рівненської області» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Морозова Варвара  
 

учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, 

вихованка гуртка зоологів ЦПР м. Краматорськ 
 

за І місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Видовий склад і розповсюдження Совоподібних на 

півночі Донецької області» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Балан Ірена 
 

вихованка гуртка «Об’єктив» на базі Глибоцького ліцею 

Чернівецької області 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Порівняльна характеристика продуктивності двох 

родинних кролеферм смт Глибока» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гавриленко Костянтин  
 

учень 8 класу Опорного закладу Пирятинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Вплив білково-вітамінно-мінеральних добавок на 

продуктивність молодняку свиней» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Коваль Євген  
 

вихованець гуртка «Юний бджоляр» 

Пирятинська районна станція юних натуралістів с.Березова Рудка 

Полтавської області 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Особливості використання бджолопакетів для швидкого 

збільшення пасіки. (на прикладі навчальної пасіки гуртка Юний 

бджоляр; при Пирятинській районній СЮН)» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Максименко Ізабелла  
 

вихованка гуртка «ЕкоВарта»  

Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3  

імені Івана Виговського Полтавської області 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Вивчення особливостей утримання овець в умовах 

приватного сектору Гадяччини»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Костіна Юліанна  
 

учениця 11 - ХБ класу, вихованка гуртка 

«Основи генетики» Комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»  

Херсонської обласної ради 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Вплив раціону харчування на товарні показники кролів 

різних порід» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Сакун Анастасія  
 

учениця 9 класу Криворізької гімназії №44, вихованка гуртка 

«Птахівництво з основами ветеринарії та зоогігієни» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів 

Покровського району» Криворізької міської ради 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Вплив якості корму на несучість перепілок породи 

Англійська біла та Фенікс золотистий» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Урбанюк Наталія  
 

учениця 9 класу  

Остківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

 

  з роботою: «Муларди та вплив на їх розвиток» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Федунишин Аделіна-Оксана  
 

учениця 11 класу, вихованка гуртка «Юні екологи»  

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Особливості розведення нутрій та вплив раціону годівлі 

на середню живу масу і довжину тулуба нутрій» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Василенко Діана  
 

учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20  

ім. Б. Лавреньова, вихованка гуртка «Основи генетики» 

Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Особливості існування ємуранчика звичайного Stylodipus 

Telum в Голопристанському районі Херсонської області»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



 

Крижанівський Віталій  

 
 

вихованець гуртка «Домашній акваріум»  

Вінницької обласної станції юних натуралістів 
 

 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Порівняння швидкості росту двох видів Ахатин 

(Gastropoda) при однакових умовах і раціоні харчування»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 
 



 

Лаврик Дар`я  
 

вихованка гуртка «Цікава зоологія» Полтавського обласного еколого-

натуралістичний центру учнівської молоді 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Вплив раціону харчування на життєдіяльність папуг 

Корелл» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Микичук Ольга 
 

вихованка гуртка «Юні господарочки» та секції «Індивідуальна 

робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ 

КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Біологія розмноження горлиці кільчатої в природних 

умовах існування»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
КИЇВ 

 



 

 

Рибак Дмитро  
 

 

учень 7 класу, вихованець гуртка «Юні 

акваріумісти» Вінницької обласної станції юних натуралістів 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Вплив раціону годівлі на швидкість росту цвіркуна 

двоплямистого (лат. Gryllus bimaculatus)» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



 

 

Рибалко Андрій  
 

вихованець гуртка «Жива планета» Комунального закладу 

«Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Вплив раціону живлення на кількість молодняка 

мурах Messor structor в домашньому формікарії» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
КИЇВ 

 



 

 

Свідрик Карина  
 

студентка I курсу Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Гуманне зменшення чисельності безпритульних собак у 

м. Кам’янському шляхом стерилізації зі застосуванням мазі 

«Гуміфарм» на післяопераційних ранах у собак» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



 

Харченко Аліса  

 

учениця 10-А Комунальної установи «Пологівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4» Запорізької області 
 

за ІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія» 
 

з роботою: «Дослідження раціонального використання штучних 

екосистем ставкового господарства» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
КИЇВ 

 

 

 



 

 

Андрющенко Варвара 
 

учениця 10 клас КСШ №71, вихованка гуртка «Прикладна зоологія» 

КПНЗ «СЮН Покровського району» Криворізької міської ради 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Особливості вирощування кролів породи Французький 

баран»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Бик Ірина 

 

Вихованка еколого-натуралістичного гуртка Сокальського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської 

області  
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Розведення голубів» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 

 

 

КИЇВ 



Ващенко Світлана  
 

учениця 7-В класу Криворізької гімназії 

№97 Криворізької міської ради 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Вплив раціону харчування  

на удійність кіз»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Косяков Віталій  
 

учень 10 ХБ класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради, 

вихованця гуртка «Основи генетики» КЗ «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»Херсонської обласної 

ради 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Профілактика хвороб вушних раковин кролів» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Любий Андрій  
 

вихованець гуртка «Свійські тварини» КЗ Сумської міської ради 

«Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Відбір молодняку півнів породи Юрловська голосиста за 

тривалістю співу» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Марченко Альбіна  
 

учениця 8 класу ЗОШ І-ІІ ступенів №3 Великобілозерської сільської 

ради Великобілозерського району Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 1» 
 

з роботою: «Особливості розведення качок у 

домашньому господарстві»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Вихованець Андрій  
 

вихованець гуртка «За гуманне ставлення до 

тварин» Станції юних натуралістів Тульчинської міської ради 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

 

з роботою «Розведення декоративних кроликів в домашніх умовах»:  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Матяш Дар`я 
 

Учениця 9 класу, вихованка гуртка «Цікава зоологія» РКПНУ 

«Станція юннатів» Хмільницької районної ради Вінницької області 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Вирощування кролів за методом «сухого» 

годування» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ткач Анастасія  
 

учениця 8 класу Плугівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Золочівської районної ради Львівської області 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

 

з роботою: «Вирощування курей - бройлерів» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Хомич Василь  
 

 

учень 9 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Залісся  
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Особливості розведення кролів 

породи бельгійський фландр у домашніх умовах»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шарко Тетяна  
 

 учениця 10 класу КЗ «Гуманітарна гімназія 

№1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради» 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Вплив різних факторів на молочну продуктивність 

великої рогатої худоби» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Щербань Артем  
 

учнень 8 класу КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школи І-ІІІ 

ступенів «Світоч» , вихованця секції «Юний дослідник» КПНЗ Мала 

академія наук учнівської молоді ВРР ЗО 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Тваринництво 2» 
 

з роботою: «Особливості утримання нутрій в саморобних клітках»  
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Альонова Олена  
 

учениця 10 класу Херсонського НВК «Загальноосвітня школа І 

ступеня - спеціалізована школа ІІ ступеня – колегіум» №51 ім. Г.О. 

Потьомкіна Херсонської області 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Екологічно-безпечні методи боротьби з оранжерейною 

(тепличною) білокрилкою Trialeurodes vaporariorum» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Воляник Соломія 
 

учениця 10-А класу Тернопільського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- Медичний ліцей №15» 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Ахатина фуліка в якості домашнього улюбленця та 

косметолога» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гуслистий Норман  
                       
учень 7 класу ЗСО «Солонянська середня загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів» (опорний заклад)Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Зміни гістологічної структури гепатопанкреасу 

коропових риб в наслідок інтоксикації хлоридом цинку» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Давидюк Христина 
 

учениця 9 класу КЗ «ЗЗСО І-ІІ ст. с. Любче Копачівської ОТГ 

Рожищанського району, вихованка гуртка «Орнітологи» ВОЕНЦ 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Дослідження біологічних особливостей лелеки білого на 

території сіл Любче, Кроватка, Підгірне» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Дем`янчук Олександр  
 

Вихованець гуртка «За гуманне ставлення до тварин» Шепетівського 

центру еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді, 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Особливості дресирування та 

поведінки різних порід шиншил» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Крива Дарина  
 

вихованка гуртка «Юний науковець з основами ветеринарної 

медицини» Одеського обласного центру 

позашкільної освіти та виховання 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Ігуани, різновиди, особливості будови тіла» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лаврієнко Кирил  
 

учень 11 класу КЗ «Середня загальноосвітня школа №44» 

Кам’янської міської ради 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 1» 
 

з роботою: «Дослідження зимуючих популяцій грака (Сorvus 

frugilegus)в антропогенних умовах міста Кам’янське» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Городиська Діана  
 

учениця 7 класу, вихованку гуртка «Людина і довкілля» КЗ «Центр 

позашкільної освіти м. Самбора» Львівської області 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

 

з роботою: «Розведення метеликів в домашніх умовах» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кушнірчук Дмитро  
 

вихованець гуртка «Декоративний акваріум» Сумського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Вплив рослин-інсектицидів на 

життєдіяльність Мушки плодової» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Олійник Вікторія  
 

учениця 8 класу Білоусівського ліцею Сокирянського району 

Чернівецької області 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Вплив інсектицидів різного походження на біологію 

розвитку та чисельність колорадського жука на посівах картоплі» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Паліна Софія   
 

учениця 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9, вихованка гуртка зоологів ЦПР м. Краматорськ 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Особливості поведінки плазунів Лускаті (Squamata) і 

досвід спілкування з ними» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Перун Ульяна  
 

учениця 9 класу, вихованка КЗ «Дитячо- 

юнацький центр туризму та екологічної роботи» м.Славути 

Хмельницької області 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Моніторингові дослідження 

зимової орнітофауни в умовах урбанізації» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Поровчук Богдана 
 

  

учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Воютин 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Визначення чисельності популяції комах у 

водоймах закритого та відкритого типу с. Воютин» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Пуц Вікторія 
 

учениця 10 класу Освітнього опорного 

закладу НВК «Загальноосвітня школа I-III ст.-ліцей» с.Зимне 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

з роботою: «Екологічні особливості субпопуляції бездоглядних псів 

м. Нововолинська» 
 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Чаус Анастасія 
 

учениця 9 класу Менського опорного 

закладу ЗСО I-III ст. ім. Т. Г. Шевченка 
 

за ІІІ місце 
 

у XVII Всеукраїнському конкурсі  

юних зоологів і тваринників 2021  
 

в секції «Загальна зоологія 2» 
 

 

з роботою: «Особливості утримання, поведінки та розмноження 

лелеки білого у Менському зоопарку» 

Наказ № 15        від 26.02.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


