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НАКАЗ
м. Київ

«01» лютого 2019 р. № 7

Про підсумки фінального етапу
ХV Всеукраїнського конкурсу 
юних зоологів і тваринників

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
04.01.2018 р.  № 12  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» та від 14.05.2012 р. № 571 «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  юних  зоологів  і
тваринників»,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  29.05.2012 р.
№ 849/21161.

Конкурс  проводився  щорічно  з  метою  підтримки  дослідницько-
експериментальної  діяльності  учнів,  які  мають  досвід  дослідницько-
експериментальної  роботи  в  галузях  зоології  та  сільського  господарства,  та
розкриття їхнього наукового потенціалу. Відповідно до рішення Оргкомітету, до
участі у ІІ етапі ХV Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників було
запрошено 80 учнів, всього було представлено 60 робіт за 4 секціями.

У  конкурсі  взяли  участь  вихованці  еколого-натуралістичних  центрів,
станцій юних натуралістів, Будинків дитячої та юнацької творчості, навчально-
виховних  комплексів,  закладів  загальної  середньої  освіти  із  20  регіонів
України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,
Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Харківської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. 

На підставі висновків журі конкурсу:

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  І  місце  XV Всеукраїнського  конкурсу  юних  зоологів  і
тваринників 2019:

Секція «Загальна зоологія» (1)
І місце (100 балів)



1. Гедзюка  Владислава,  учня  10  класу,  вихованця  Екологічного  центру
Рівненського  міського  Палацу  дітей  та  молоді,  з  роботою  «Атлас
гніздових птахів міста Рівного».

Секція «Загальна зоологія» (2)
І місце (100 балів)

1. Школу Ігоря, учня 10 класу, вихованця Комунального закладу Сумської
міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді  Сумської  області,  з  роботою  «Дрозофіла  оцтова
(Drosophila melanogaster) – перспективний корм для прискорення темпів
росту  й  підвищення  інтенсивності  червоного  забарвлення  інбредних
особин Мечоносця звичайного (Xiphophorus helleri)».

Секція «Тваринництво» (1)
І місце (100 балів)

1. Гриб  Марію,  ученицю  11  класу  Запорізького  багатопрофільного  ліцею
№ 62  Запорізької  області,  з  роботою  «Особливості  селекції  орловської
рисистої породи коней у Запорізькому регіоні».

Секція «Тваринництво» (2)
І місце (100 балів)

1. Ніколаєнка  Андрія,  учня  7  класу,  вихованця  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою
«Залежність приросту молодняку кролів у живій вазі від їхньої кількості у
гнізді».

2. Чупрун Ганну, ученицю 8  класу  Городенківської  гімназії  імені  Антона
Крушельницького  Городенківської  районної  ради  Івано-Франківської
області,  з  роботою  «Особливості  екології  луня  польового  на  території
Північного Покуття».

ІІ. Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  ІІ  місце  XV Всеукраїнського  конкурсу  юних  зоологів  і
тваринників 2019:

Секція «Загальна зоологія» (1)
ІІ місце (89 балів)

1. Войнікова  Дмитра,  учня  9  класу  Комунального закладу  «Приморський
регіональний  українсько-болгарський  багатопрофільний  ліцей
ІІ-ІІІ ступенів» Приморської районної ради Запорізької області, з роботою
«Особливості онтогенезу молюсків роду Achаtina у домашніх умовах».

2. Дземан  Софію,  ученицю  10  класу  Івано-Франківського  приватного
навчально-виховного  комплексу  «Католицька  загальноосвітня  школа



ІІ-ІІІ  ступенів  -  гімназія  святого Василія  Великого» Івано-Франківської
області,  з  роботою  «Жуки-стафілініди   (Staphilinidae)  букових  лісів
Передкарпаття».

3. Живору Георгія та Маленка Даніїла, учнів 9 класу Рішельєвського ліцею
м. Одеса, з роботою «Структура популяцiї RapanaVenosa на пляжах Одеси
та села Санжейка».

Секція «Загальна зоологія» (2)
ІІ місце (89 балів)

1. Лишу  Ігоря,  учня  11  класу,  вихованця  Комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою «Вплив способів утримання на розвиток нутрій та якість їхнього
волосяного покриву».

2. Моїсеєнко Маргариту, ученицю 10-Б  класу  Харківської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  162,  вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості»  Харківської  обласної  ради Харківської  області  з  роботою
«Дослідження обсягів споживання комах рукокрилими».

3. Пікуна Владислава, учня 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Воютин Волинської області, з роботою «Видовий склад прісноводних
молюсків річки Чорногузка».

Секція «Тваринництво» (1)
ІІ місце (89 балів)

1. Мугиль Назара, учня 10 класу, вихованця Шепетівського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  з
роботою  «Вивчення  особливостей  розведення  кролів  декоративних
порід».

2. Гнєзділову Дарію, ученицю 11 класу Івано-Франківської спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 11  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови
Івано-Франківської  області,  з  роботою  «Реабілітація,  реінтродукція  та
ветеринарний  нагляд  за  хижими  птахами  у  реабілітаційному  центрі
Галицького НПП».

3. Димитрову  Дарину,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу  «Центр
позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області
(відділ  еколого-натуралістичного  спрямування),  з  роботою  «Біологія
Сиворакші  (CORACIAS  GARRULUS)  і  перспективи  її  охорони  на
Мелітопольщині».

4. Ільчишину Анастасію, ученицю 7 класу школи І-ІІІ ступенів № 206 імені
Леся Курбаса, вихованку гуртка юннатів Київського зоологічного парку



загальнодержавного  значення,  з  роботою  «Когнітивні  здібності  круків
(Corvus corax)».

5. Кравчук  Вікторію,  ученицю  8  класу  Малосевастянівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Христинівської  районної  ради
Черкаської  області,  з  роботою  «Еколого-біологічні  особливості  Ciconia
ciconia та використання його образу в народній творчості».

6. Медвідь  Марію,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Екологічна
стилістика»  Позашкільного  комунального  навчального  закладу  «Центр
дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської
області,  з  роботою  «Особливості  розведення  та  утримання  нутрій  у
домашній міні-фермі».

Секція «Тваринництво» (2)
ІІ місце (89 балів)

1. Кузнєцову  Евеліну,  ученицю  9  класу  ліцею  «Лідер»  № 171  м. Києва,
вихованку  гуртка  юннатів  Київського  зоологічного  парку
загальнодержавного значення, з роботою «Етологічні особливості оленя
благородного Cervus elaphus в умовах зоопарку».

2. Нагорного  Івана,  учня  9  класу  Великобілозерської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  № 3  Запорізької  області,  з  роботою  «Шляхи
вирішення білкової проблеми за вирощування гібридних кролів».

3. Хицай  Ксенію,  ученицю  9  класу  Вознесенської  гімназії  «Орієнтир»
Мелітопольської районної ради Запорізької області, з роботою «Сучасний
розвиток галузі вівчарства в Запорізькій області».

ІІІ. Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  ІІІ  місце  XV Всеукраїнського  конкурсу  юних  зоологів  і
тваринників 2019:

Секція «Загальна зоологія» (1)
ІІІ місце (79 балів балів)

1. Волуцу Лівію,  ученицю 11 класу Герцаївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Чернівецької області, з роботою «Дослідження чисельності
морімуса темного (Morimus funereus Muls., Cerambycidae)».

2. Глинчук  Анну,  ученицю  10  класу  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів,  з  роботою  «Особливості  індивідуального  розвитку  Раку-
мандарин  (Procambarus  clarkii)  залежно  від  абіотичних  факторів  та
раціону харчування».

3. Грещенко Софію, ученицю 6 класу Крижанівського навчально-виховного
комплексу загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів -  ліцей – дошкільний
навчальний  заклад  Одеської  області,  з  роботою  «Розвиток  мобільного
зв’язку проти життєдіяльності бджоли».



4. Дроздівську  Анастасію,  ученицю  6  класу  Новосілківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинської  районної
державної  адміністрації  Київської  області,  вихованку  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді,  з  роботою  «Особливості  поведінки  хом’яків
джунгарської породи в домашніх умовах».

5. Житник  Єлизавету,  ученицю  6  класу,  вихованку  Вінницької  обласної
станції  юних  натуралістів,  з  роботою  «Дегу  –  догляд  та  особливості
утримання в домашніх умовах».

6. Крижанівського  Віталія,  учня  9  класу,  вихованця  Вінницької  обласної
станції  юних  натуралістів,  з  роботою  «Вплив  кормової  бази  на  ріст  і
розвиток равликів Ахатина тигрова та Ахатина фуліка».

Секція «Загальна зоологія» (2)
ІІІ місце (79 балів балів)

1. Лебедя  Даніїла,  учня  9  класу,  вихованця  міського  еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою
«Моніторингові  дослідження  екологічного  стану  р. Ревун  методом
біоіндикації по макрозообентосу».

2. Рибалка Андрія, учня 6 класу, вихованця Комунального закладу Сумської
міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Сумської області, з роботою «Залежність втрати маси
тіла від віку черепахи Середньоазіатської під час гібернації».

3. Рижко  Марію,  ученицю  9  класу,  вихованку  Ковельської  станції  юних
натуралістів Волинської області, з роботою «Механічні способи боротьби
із шкідниками декоративних рослин: ефективність використання пасток з
різним забарвленням для боротьби з білокрилкою тепличною».

4. Стадніка Олексія,  Толстяка Нікіту, учнів 9-А класу  Харківського ліцею
№89   Харківської  міської  ради,  вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості»  Харківської  обласної  ради  Харківської  області,  з  роботою
«Уподобання  сови  сірої  (STPIX ALUCO)  у  використанні  гніздових  і
денних сховищ».

5. Усенко Анну, ученицю 8 класу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№ 20  ВЦА  м. Торецьк  Донецької  області,  з  роботою  «Дослідження
життєдіяльності дощових черв’яків».

6. Яцун  Вікторію,  ученицю  7  класу  Березоворудської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Пирятинської  райдержадміністрації  Полтавської
області, з роботою «Видовий склад іхтіофауни річки Перевод».

Секція «Тваринництво» (1)



ІІІ місце (79 балів балів)
1. Атамаса  Валентина,  учня  6  класу  Комунального  закладу  «Долинська

загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 4  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської  області,  з  роботою  «Збалансоване  харчування  —
запорука здоров’я та розвитку кроликів».

2. Богомолова  Олександра,  учня  7  класу,  вихованця  Позашкільного
навчально-виховного  об’єднання  м. Кам’янець-Подільського
Хмельницької  області,  з  роботою  «Чисельність  птахів  родини
Жайворонкові в біотопах НПП «Подільські товтри».

3. Давидюк  Христину,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  Копачівської  об’єднаної  територіальної  громади  с. Любче
Рожищенського  району  Волинської  області,  з  роботою  «Еколого-
біологічні особливості голуба лісового в урболандшафтах с. Любче».

4. Нікіфорову  Соломію,  ученицю  8  класу,  вихованку  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда  Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Дослідження
життєдіяльності хамелеона та аналіз процесу зміни їхнього кольору шкіри
в різних умовах».

5. Залевську  Анастасію,  ученицю  10  класу  Комунального  закладу  освіти
«середня  загальна  школа  № 35»  Дніпровської  міської  ради,  вихованку
Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради
Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Вплив  вітамінно-мінерального
раціону годування на ріст та розвиток різних видів фазанів».

6. Кошлату  Яніну, ученицю 10  класу, вихованку  Нововолинського центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області,  з  роботою
«Підвищення продуктивності кролів шляхом селекційної роботи».

Секція «Тваринництво» (2)
ІІІ місце (79 балів балів)

1. Осадчук Любов, ученицю 9 класу Городенківської гімназії імені Антона
Крушельницького  Городенківської  районної  ради  Івано-Франківської
області, з роботою «Особливості екології яструбиних птахів на території
Північного Покуття».

2. Різника  Андрія,  учня  7  класу  Кременецької  загальноосвітньої  школи
I-III  ступенів  № 1  імені  Галини  Гордасевич  Тернопільської  області,  з
роботою «Турун: шкода чи захист для сільськогосподарських угідь».

3. Самарського  Максима,  учня  11  класу,  вихованця  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда Дніпропетровської області, з роботою «Спостереження за
розмноженням хвилястих папуг та розвитком пташенят при зміні раціону
годування».



4. Сінькевич Аліну, ученицю 11 класу Ясенівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Бродівського  району  Львівської  області,  з  роботою
«Селекція нутрій».

5. Шолудько  Анну,  ученицю  7  класу  Рудьківського  Закладу  загальної
середньої  освіти І-ІІІ  ступенів  Бобровицької  міської  ради Чернігівської
області,  з  роботою  «Економічна  ефективність  розведення  нутрій  у
домашніх умовах».

6. Щоглу  Валентину,  ученицю  11  класу  Комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою  «Діагностика,  профілактика  та  лікування  гіпотонії  та  атонії
передшлунків  великої  рогатої  худоби  в  умовах  фермерського
господарства».

ІV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
фіналу XV Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників 2019:

1. Бедко Маріну, ученицю 8 класу, вихованку Центру позашкільної освіти
ім. О. Разумкова Житомирської області, з роботою «Гніздова спеціалізація
птахів кущових насаджень зелених зон м. Бердичева».

2. Бродюк  Ольгу,  ученицю  7  класу  Варварівського  навчально-виховного
комплексу  «дошкільний  навчальний  заклад,  середня  загальноосвітня
школа  І-ІІ  ступенів»  Хмельницької  області,  з  роботою  «Причини
вимирання бджіл».

3. Бучмана  Остапа,  учня  11 класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
імені  В. К. Липинського  с. Затурці  Волинської  області,  з  роботою
«Проблеми бродячих собак на території с. Затурці».

4. Гаврилову  Катерину,  ученицю  10  класу  Кам’янського  навчально-
виховного  комплексу  Одеської  області,  з  роботою «Рослини  і  тварини
Червоної книги України околиць села Кам’янка».

5. Гамецького  Андрiя,  учня  9  класу  Одеського  обласного  гуманітарного
центру  позашкiльної  освiти  та  виховання,  з  роботою  «Сучасний  стан
поселень Mytilusgalloprovincialis на пляжах Одеської затоки».

6. Гамузинського  Василя,  учня  8  клас  Новосілківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинської  районної  державної
адміністрації  Київської  області,  вихованця  Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з
роботою «Діагностичні ознаки диких та свійських голубів».

7. Гатило Ірину, ученицю 10 класу Комунального закладу освіти «середня
загальна  школа  № 76»  Дніпровської  міської  ради,  вихованку
Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради



Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Зміни  показників  осмотичної
резистентності еритроцитів щурів в умовах надходження кофеїну».

8. Горулько Вікторію, ученицю 8 клас Комунальної установи «Пологівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Запорізької області, з роботою
«Дослідження  раціонального  використання  штучних  екосистем
ставкового господарства».

9. Жученко Ольгу, ученицю 8 класу Великобілозерської  загальноосвітньої
школи І-ІІ  ступенів  № 3 Запорізької  області,  з  роботою «Використання
препарату «Капро» і сульфату сірки у годівлі курей несучок».

10.Ковалик  Наталію,  ученицю  9  класу  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської
області, з роботою «Домашні улюбленці в житті людини».

11.Кушнір  Лілію,  ученицю  8  класу,  вихованку  Маневицького  районного
Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Волинської  області,  з  роботою
«Видовий склад орнітофауни урочища Рудня».

12.Мицько Яну, ученицю 9 класу еколого-природничого ліцею № 116 міста
Києва, з роботою «Коти в екосистемі сучасного міста та їхній вплив на
життя людей».

13.Олефіренко  Олену,  ученицю  Токмацької  загальноосвітньої  школи
I-III ступенів № 6 Запорізької області, з роботою «Компола».

14.Парасюк  Софію,  ученицю 6  класу, вихованку  Березівського  районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області,  з  роботою
«Спостереження за ростом та розвитком новонароджених піщаних білок».

15.Петрова  Івана,  учня  7  класу  Арцизької  загальноосвітньої  школи  № 5
Арцизької  районної  ради  Одеської  області,  з  роботою  «Рентабельність
утримання бджіл на прикладі моєї родини».

16.Ребенка  Єгора,  учня  6  класу  Новосілківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинської  районної  державної  адміністрації,
вихованця  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, з роботою
«Особливості  утримання  і  поведінки  морської  свинки  в  домашніх
умовах».

17.Русакову Златославу, ученицю 7 класу, вихованку Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою
«Визначення інтенсивності росту і розвитку курей різних порід».

18.Сокерчака  Євгенія,  учня  8  класу  Чорноморської  гімназії  № 1  Одеської
області, з роботою «Спостереження за динамікою популяції серпокрильця
чорного в м. Чорноморську за період 2014-2018 рр.».

19.Терещук  Ліану,  ученицю  10  класу,  вихованку  Комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області, з роботою «Спостереження
за розвитком і поведінкою бджолиної сім’ї при різних погодних умовах».



20.Хоменка  Івана,  учня  10  класу,  вихованця  Балаклійської  станції  юних
натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області, з роботою
«Вплив  профілактичних  засобів  для  зміцнення  імунітету  молодняку
екзотичних птахів».

21.Цвіліховську  Софію,  ученицю  10  класу  еколого-природничого  ліцею
№ 116  міста  Києва,  з  роботою  «Біохімія  крові  собак  породи  мопс  за
кривизни жовчного міхура».

V. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт за
сприяння  та  забезпечення  успішного  науково-педагогічного  супроводу
учнівських  розробок  XV Всеукраїнського  конкурсу  юних  зоологів  і
тваринників 2019:

1. Антоненку Петру Павловичу, професору кафедри клінічної діагностики та
ВХТ факультету ветеринарної медицини Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету.

2. Бердніковій Оксані Ігорівні, керівнику  гуртка  «Людина  і  довкілля»
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Лиманського  району  Одеської
області при Крижанівському навчально-виховному комплексі.

3. Богомоловій  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртка,  методисту
Позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  м. Кам’янець-
Подільський Хмельницької області.

4. Боканчі  Олені  Кімівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5 м. Арциз Одеської області.

5. Бродюк Світлані Анатоліївні, вчителю інформатики Варварівської гімназії
Славутської міської ради Хмельницької області.

6. Бундзяку Петру Васильовичу, вчителю біології  Городенківської  гімназії
імені  Антона  Крушельницького  Городенківської  районної  ради  Івано-
Франківської області, керівнику гуртка «Юні екологи» Городенківського
центру творчості учнівської молоді.

7. Волкодав  Олені  Олександрівні,  керівнику гуртків  Балаклійської  станції
юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області

8. Волошиній Олені В’ячеславівні, керівник гуртка «За гуманне ставлення
до  тварин»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області.

9. Волуці  Андрію  Дмитровичу,  вчителю  біології  Герцаївської
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької
області.

10.Гоменюк Катерині  Миколаївні,  керівнику гуртка  Комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

11.Горбачук  Тетяні  Вікторівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступеня с. Воютин Луцького району Волинської області.



12.Жабицькій  Анжелі  Геннадіївні,   завідувачу  організаційно-масовим
відділом  Комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

13.Жерносєковій Тетяні Валеріївні, методисту Еколого-природничого ліцею
№ 116 м. Києва.

14.Колган Тетяні Миколаївні, вчителю біології вищої категорії Рудьківського
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Бобровицької  міської
ради Чернігівської області.

15.Маловічко  Віктору  Олексійовичу,  вчителю  біології  Великобілозерської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області.

16.Мамотенко  Юлії  Олександрівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Станція юних натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.

17.Михайлиці  Ірині  Павлівні,  завідувачу  організаційно-масової  роботи
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

18.Нікітченко Вікторії Миколаївні, керівнику гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

19.Павлюк  Галині  Ярославівні,  вчителю  біології  Ясенівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бродівського  району  Львівської
області.

20.Перекрестовій  Олені  Олександрівні,  керівнику  гуртка  Комунального
закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю.

21.Савон  Євгенії  Євгеніївні,  керівнику  гуртка,  методисту  відділу
просвітницької  роботи  Київського  зоологічного  парку
загальнодержавного значення.

22.Савчук  Софії  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Зоологія  і  ботаніка»  Мала
академія наук учнівської молоді м. Івано-Франківська.

23.Сапєльніковій  Людмилі  Вікторівні,  заміснику  директора  з  науково-
методичної  роботи,  вчителю біології  комунального закладу «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 4  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської області.

24.Синичич  Людмилі  Іванівні,  методисту  Комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області.

25.Смирновій  Ніні  Георгіївні,  вчителю  біології  Кам’янського  навчально-
виховного комплексу Одеської області.

26.Сокаль Тетяні Миколаївні, керівнику гуртків міського центру дитячої та
юнацької творчості м. Березівка Одеської області.



27.Ставрієцькій  Олені  Володимирівні,  керівнику гуртка «Основи біології»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районної  станції
юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької області.

28.Страшевському  Юрію  Миколайовичу,  керівнику  гуртків,  методисту
Вінницької обласної станції юних натуралістів.

29.Суворовій Ганні  Дмитрівні,  лекторці-педагогу еколого-натуралістичного
відділу комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області».

30.Угрин  Ользі  Павлівні,  вчителю  біології  вищої  категорії,  старшому
вчителю загальноосвітньої  школи № 3.

31.Фоміній  Олені  Леонідівні,  керівнику  гуртка  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Києво-Святошинської районної адміністрації Київської області.

32.Черкащенко Ірині Іванівні, директору, вчителю біології  закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  20  військово-цивільної  адміністрації
міста Торецьк Донецької області.

33.Шокотько  Тетяні  Іванівні,  вчителю  біології  та  хімії  Березоворудської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинського району Полтавської
області.

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий
професіоналізм  та  роботу  в  журі  XV Всеукраїнського  конкурсу  юних
зоологів і тваринників 2019:

1. Антонюк  Тетяні  Андріївні,  кандидату  сільськогосподарських  наук,
доценту кафедри технологій виробництва молока та м’яса Національного
університету біоресурсів і природокористування України.

2. Базиволяк  Світлані  Михайлівні,  кандидату  сільськогосподарських  наук,
доценту  кафедри  технологій  у  птахівництві,  свинарстві  та  вівчарстві
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

3. Богдановій  Наталії  Василівні,  кандидату  сільськогосподарських  наук,
доценту  кафедри  технологій  у  птахівництві,  свинарстві  та  вівчарстві
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

4. Ковальчуку  Олександру  Миколайовичу,  старшому  викладачу  кафедри
аквакультури,  кандидату  біологічних  наук  Національного  університету
біоресурсів і природокористування України.

5. Костенко  Світлані  Олексіївні,  доктору  біологічних  наук,  професору
кафедри  генетики,  розведення  та  біотехнології  тварин  Національного
університету біоресурсів і природокористування України.

6. Прокопенко  Наталії  Павлівні,  доктору  сільськогосподарських  наук,
професору кафедри технологій у птахівництві,  свинарстві  та  вівчарстві
Національного університету біоресурсів і природокористування України.



7. Свириденко Наталії Петрівні,  доценту кафедри генетики, розведення та
біотехнології  тварин,  кандидату  сільськогосподарських  наук
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

VІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  науково-
методичну  допомогу  в  організації  та  проведенні  XV Всеукраїнського
конкурсу юних зоологів і тваринників 2019:

1. Дорошенко Марії Станіславівні, аспірантці кафедри генетики, розведення
та  біотехнології  тварин  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України.

VІ. Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного
еколого-натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і  науки  України
висловлює  щиру  подяку  керівникам  департаментів  освіти  і  науки
обласних,  районних  і  міських  державних  адміністрацій,  керівникам  та
педагогічним працівникам закладів  позашкільної  та  загальної  середньої
освіти  за  підготовку  учнівської  молоді,  організацію  та  проведення
XV Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників 2019.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


