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

НАКАЗ
м. Київ

            «25» січня 2021 р.                 № 04

Про підсумки заочного етапу
ХVII  Всеукраїнського конкурсу 
юних зоологів і тваринників

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
24.11.2020 р. № 1452  «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 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,  відповідно  до  рішення  оргкомітету, запрошуємо  до  участі  у  II
етапі  ХVII Всеукраїнського  конкурсу  юних  зоологів  і  тваринників,  який
відбудеться з 16 до 19 лютого 2021, наступних учасників:

Секція «Тваринництво» (1)

1. Андрющенко Варвару  Андріївну, ученицю 10  клас  КСШ №71,  вихованку
гуртока  "Прикладна  зоологія"  КПНЗ  "СЮН  Покровського  району"
Криворізької  міської  ради,  з  роботою:  «Особливості  вирощування  кролів
породи Французький баран»

2. Балан Ірену, вихованку гуртка  «Об’єктив» на базі Глибоцького ліцею гурток
«Об’єктив»,  з  роботою «Порівняльна характеристика продуктивності  двох
родинних кролеферм смт Глибока»

3. Баштан  Анастасію  Віталіївну,  ученицю  8  класу  Опорного  закладу
Пирятинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 6, з роботою: «Приріст кролів у ранньому
віці»

4. Богомолова  Олександра  Сергійовича,  вихованеця  гуртка  "Юні  зоологи"
Кам'янець - Подільського позашкільного навчально - виховного об'єднання, з
роботою "Профілактика і заходи боротьби з міксоматозом кроликів в умовах
приватного сектору Біланівки м. Кам’янець – Подільського та Кам’янець –
Подільського району"

5. Брик  Ірину  Петрівну,  вихованку  еколого-натуралістичного  гуртка
Сокальського Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської  області, з
роботою: «Розведення голубів»

6. Бродюк  Ольгу  Олександрівну,  ученицю  9  класу  Варварівської  гімназії,  з
роботою: «Чому вимирають бджоли?»



7. Ващенко Світлану Віталіївну, ученицю 7-В класу Криворізької гімназії №97
Криворізької  міської  ради,  зроботою:  «Вплив  раціону  харчування  на
удійність кіз»

8. Гавриленко Костянтина  Олександровича,  учня  8  класу  Опорного  закладу
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської
ради Полтавської області, з роботою: «Вплив білково-вітамінно-мінеральних
добавок на продуктивність молодняку свиней»

9. Горбач  Іллю  Миколайовича,  вихованця  гуртка  «Юні  орнітологи»  Центру
розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради, з роботою:
«Продуктивність  бджолиних  сімей  в  залежності  від  збору  пилку  та
маточного молочка в умовах Колківського ОТГ Волинської області»

10. Дімова  Миколу  Дмитровича,  учня  8  класу Надеждівський  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів, з роботою: «Розведення нутрій - прибуткова справа»

11. Єрімінюк  Ірину  Сергіївну,  ученицю  9  класу  Славутський  навчально-
виховний  комплекс  "Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів,  ліцей  "Успіх",  з
роботою:  «Використання  методів  біотехнології  для  профілактики
захворювань бджіл»

12. Калисту  Ангеліну  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Юні  агрохіміки»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  "Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"  Обухівської  селищної  ради
Дніпровського району з роботою: "Визначення особливостей розвитку різних
поєднань молодняку свиней"

13. Коваль  Євгена  Миколайовича,  вихованця  гуртка  «Юний  бджоляр»
Пирятинська  районна  станція  юних  натуралістів  с.Березова  Рудка,  з
роботою:  «Особливості  використання  бджолопакетів  для  швидкого
збільшення пасіки.  (на прикладі навчальної пасіки гуртка "Юний бджоляр"
при Пирятинській районній СЮН)»

14. Ковальчук  Дарину  Віталіївну,  вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»
Позашкільного навчально-виховного об’єднання,  з  роботою:  «Особливості
розмноження та живлення нутрії (Myocastos coypus)»

15. Ковальчук  Олександра  Олександровича,  вихованця  гуртка  "Декоративне
птахівництво" Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Дослідження  умов  життя  та
поведінки різних порід голубів»

16. Косякова  Віталія  Віталійовича,  учня  10  ХБ  класу Херсонського  ліцею
Херсонської обласної ради, вихованця гуртка «Основи генетики» КЗ «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»Херсонської  обласної
ради, з роботою: «Профілактика хвороб вушних раковин кролів»

17. Любого  Андрія  Андрійович,  вихованця  гуртка  "Свійські  тварини" КЗ
Сумської  міської  ради   «Сумський міський центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», з роботою: «Відбір молодняку півнів породи
Юрловська голосиста за тривалістю співу»

18. Максименко  Ізабеллу  Олегівну,  вихованку  гуртка  "ЕкоВарта"Гадяцька
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 імені Івана Виговського, з роботою:



«Вивчення  особливостей  утримання  овець  в  умовах  приватного  сектору
Гадяччини»

19. Марченко  Альбіну  Вікторівну, ученицю  8  класу  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №3
Великобілозерської  сільської  ради Великобілозерського району Запорізької
області,  з  роботою:  «Особливості  розведення  качок  у  домашньому
господарстві»

20. Семенишина Руслана, учня 6 класуЗЗСО І-ІІІ ст №1 Жмеринської міської
ОТГ, з  роботою:  «Спостереження  за  життям  бджіл.  Значення  бджіл  для
людини»

21.Хомич  Вікторію,  ученицю  10  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  села  Кукли
Маневицького  району  Волинської  області,  з  роботою:  «Особливості
утримання цесарок у домашніх умовах»

Секція  «Тваринництво» (2)

1. Вихованець Андрія,  вихованця  гуртка «За гуманне ставлення до тварин»
Станції  юних  натуралістів  Тульчинської  міської  ради,  з  роботою:
«Розведення декоративних кроликів в домашніх умовах»

2. Галілейську Альону Олексіївну, ученицю 9 класу Рудьківський ЗЗСО I-III
ступунів,  Бобровицького  р-ну,  Чернігівської  області,  з  роботою:
«Симптоми, лікування і профілактика кокцидіозу у кролів»

3. Горбик  Софію  Вікторівну,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Будиноку  дитячої та юнацької творчості Згурівського району, з роботою:
«Профілактика  імунодефіцитів  молодняка  свиней  в  умовах  СП  ТОВ
«Нива Переяславщини» Згурівського району Київської області»

4. Дригант Валерію Олександрівну, ученицю 10-А Гребінківської гімназії, з
роботою: «Кролівництво - перспективна галузь сільського господарства»

5. Єрімінюк  Ірини  Сергіївну,  ученицю  9  класу  Славутського  навчально-
виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, ліцей "Успіх",
з  роботою:  «Використання  методів  біотехнології  для  профілактики
захворювань бджіл» 

6. Костіну Юліанну Олексіївну, ученицю 11 -  ХБ класу, вихованку гуртка
"Основи  генетики"  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради, з роботою: «Вплив раціону
харчування на товарні показники кролів різних порід»

7. Кучера Михайла Валерійовича, вихованця Чечельницької районної станції
юних натуралістів, з роботою: «Вплив кормів на ріст і  розвиток різних
порід свиней: великої білої та в'єтнамської»

8. Мазур  Даниїлу  Дмитрівну,  ученицю  9  класу  Вихрівська  гімназія,  з
роботою: «Сучасний стан галузі кролівництва у домашніх господарствах
сіл Вихрівка та Пільний Мукарів»

9. Матяш  Дар'ю,   ученицю  9  класу,  вихованку  гуртока  "Цікава  зоологія
"РКПНУ  "Станція  юннатів"  Хмільницької  районної  ради  Вінницької
області, з роботою: «Вирощування кролів за методом  "сухого" годування»



10.Рибачок  Миколая  Олександровича,  учня  8  класу  Верхняцького  НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-ліцей» Христинівської районної ради Черкаської
області, з роботою: «Особливості кросів кролів на основі порід фландр і
німецький строкач»

11. Сакун  Анастасію  Андріївну,  ученицю  9  класу
КГ№44,  вихованка  гуртка  «Птахівництво  з  основами  ветеринарії  та
зоогігієни»  КПНЗ  «СЮН  Покровського  району»  Криворізької  міської
ради,  з  роботою:  «Вплив якості  корму на  несучість  перепілок  породи
Англійська біла та Фенікс золотистий»

12.Серебреннікову  Поліну  Мирославівну,  ученицю  5-А  класу,  вихованку
еколого-природничого  гуртка  "Зелені  Робінзони"  Гадяцької
спеціалізованої   школи  І-ІІІ  ступенів  №3  імені  Івана  Виговського,  з
роботою: «Дослідження оптимальних умов утримання та годівлі кролів в
умовах приватного сектору с. Вельбівка Полтавської області»

13. Скибу Вадима Олексійовича, учня 11 класу Освітнього опорного закладу
ЗОШ  І-ІІІ  ст.   с.  Цміни  Маневицького  району   Волинської  області,  з
роботою:  «Причини  зменшення  колоній  бджіл  на  прикладі  домашньої
пасіки»

14. Стефанко  Аліну  Андріївну,   ученицю  7  класу  Білоусівського  ліцею
Сокирянського  району  Чернівецької  області,  вихованку   секції
«Індивідуальна  робота  еколого-біологічного  напряму  з  обдарованими
дітьми»  ОЗБШ  Чернівецького  ОЦЕНТУМ,  з  роботою:  «Вплив
мінерального живлення та вітамінів на ріст і розвиток індиків»

15. Стрижньову   Сніжану  Іванівну,  ученицю  9  класу  Березоворудської
загальноосвітньої  школа  I-III  ступенів  Пирятинської  міської  ради
Полтавської області,  з  роботою: «Особливості  мінливості  голуба сизого
(Columba livia GM. 1789) у селі Березова Рудка»

16. Ткач Анастасію Дмитрівну, ученицю 8 класу Плугівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний  навчальний  заклад»  Золочівської  районної  ради  Львівської
області, з роботою: «Вирощування курей- бройлерів»

17. Урбанюк  Наталію  Олегівну,  ученицю  9  класу  Остківської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів, з роботою: «Муларди та вплив на
їх розвиток»

18. Федунишин Аделіну-Оксану Любомирівну,  ученицю 11 класу, вихованку
гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківського  обласного   еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Особливості
розведення  нутрій  та  вплив  раціону  годівлі  на  середню  живу  масу  і
довжину тулуба нутрій»

19. Хомич Василя Валерійовича, учня 9 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів села Залісся, з роботою: «Особливості розведення кролів породи
бельгійський фландр у домашніх умовах»



20. Шарко Тетяну Вадимівну,  ученицю 10 класу КЗ "Гуманітарна гімназія
№1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради", з роботою: " Вплив різних
факторів на молочну продуктивність великої рогатої худоби"

21. Щербань  Артема  Анатолійовича,  учня  8  класу  КЗ  «Дніпрорудненська
спеціалізована школи І-ІІІ ступенів «Світоч» , вихованця секції  «Юний
дослідник»  КПНЗ  Мала  академія  наук  учнівської  молоді  ВРР  ЗО,  з
роботою: «Особливості утримання нутрій в саморобних клітках»

Секція «Загальна зоологія» (1)

1. Альонову  Олену  Володимирівну, ученицю 10 класу Херсонського НВК
«Загальноосвітня  школа  І  ступеня  -  спеціалізована  школа  ІІ  ступеня  –
колегіум»  №51  ім.  Г.О.  Потьомкіна  Херсонської  області,  з  роботою:
«Екологічно-безпечні  методи  боротьби  з  оранжерейною  (тепличною)
білокрилкою Trialeurodes vaporariorum»

2. Бойцун  Максима  Івановича,  учня  9  класу  Глушківського  НВК
Городенківської  ОТГ   Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Опис
тваринного  світу   заповідних  територій  міста  Городенка  і  прилеглих
населених пунктів»

3. Бойчук  Юлію  Русланівну,   ученицю  9  класу  Глушківського  НВК
Городенківської   ОТГ  Івано-Франківської  області,  з  роботою:
«Совоподібні птахи  Прут-Дністровського межиріччя»

4. Вакарюк Адріану Андріївну, ученицю 5(9) класу Городенківської гімназії
імені Антона Крушельницького м. Городенка Івано-Франківської області,
з  роботою:  «Підсоколик  великий  Falсo  subbuteo  L.  на  території
Придністровського Покуття»

5. Василенко  Діану  Євгенівну,  ученицю  9  класу  Херсонської
багатопрофільної  гімназії  №20  ім.  Б.  Лавреньова,  вихованку  гуртка  «
Основи  генетики»  КЗ  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді" Херсонської обласної ради, з роботою: «Особливості
існування ємуранчика звичайного Stylodipus Telum  в Голопристанському
районі Херсонської області»

6. Воляник  Соломію Ігорівну, ученицю 10-А класу Тернопільського НВК
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.-  Медичний  ліцей  №15",  з  роботою:
«Ахатина фуліка в якості  домашнього улюбленця та косметолога»

7. Гарнаженко  Олександру   Євгенівну,  ученицю  7  класу  ЗОШ  №60,
вихованку гуртока «Юний науковець з основами ветеринарної медицини»
Одеський обласний центр позашкільної  освіти та  виховання України,  з
роботою: «Тварини в космосі»

8. Гуслистого Нормана  Олександровича,  учня  7  класу ЗСО «Солонянська
середня  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів"  (опорний
заклад)Солонянської  селищної  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Зміни гістологічної структури гепатопанкреасу коропових риб
в наслідок інтоксикації хлоридом цинку»



9. Давидюк  Христину,  ученицю  9  класу  КЗ  "ЗЗСО  І-ІІ  ст.  с.  Любче
Копачівської ОТГ Рожищанського району,  вихованка гуртка "Орнітологи"
ВОЕНЦ,  з  роботою:  «Дослідження  біологічних  особливостей  лелеки
білого на території сіл Любче, Кроватка, Підгірне»

10. Деванову  Ассоль  Алішерівну,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «
Основи біології»  КЗ  «Міський еколого-натуралістичний центр  дітей  та
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області»,
з  роботою:  «Дослідження    фауни  лускокрилих  в   зоні  техногенно-
порушених ділянок м.Марганець Дніпропетровської області»

11. Дем'янчук  Олександра  В'ячеславовича,  вихованця  гуртка  «За  гуманне
ставлення  до  тварин»  Шепетівського  центру  еколого-  натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Особливості  дресирування  та
поведінки різних порід шиншил»

12. Жунько Єлизавету  Дмитриївну, вихованку  гуртка  «Юний  науковець  з
основами  ветеринарної  медицини»  Одеського  обласного  центру
позашкільної освіти та виховання, з роботою: «Кішка та людина»

13. Жунько Олександра Дмитровича, вихованця  гуртка «Юний науковець з
основами  ветеринарної  медицини»  Одеського  обласного  центру
позашкільної освіти та виховання, з роботою: «Собака та людина»

14. Заверуху  Єлізавету  Костянтинівну,  вихованку  гуртка  "Любителі
домашніх тварин" КЗ «Нікопольський  міський еколого-натуралістичний
центр»,  з  роботою:  ««Методи  лабіринтів  у  вивченні  складних  форм
поведінки і взаємин пацюків в зграї»

15. Кокорєву  Аліну  Владиславівну,  ученицю  9  класу  Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6, вихованку гуртка зоологів ЦПР м. Краматорськ,
з роботою: «Аналіз процесу інвазії реброплавів на Донецькому узбережжі
Азовського моря»

16. Криву  Дарину  Миколаївну,  вихованку  гуртка  «Юний  науковець  з
основами  ветеринарної  медицини»  Одеського  обласного  центру
позашкільної  освіти  та  виховання,  з  роботою:  «Ігуани,  різновиди,
особливості будови тіла»

17. Крижанівського  Віталія  Віталіойвича,  вихованця  гуртка  «Домашній
акваріум» Вінницької   обласної   станції  юних натуралістів,  з  роботою:
«Порівняння  швидкості  росту  двох  видів  Ахатин  (Gastropoda)  при
однакових умовах і раціоні харчування»

18. Лаврик  Дар'ю  В'ячеславівну,  вихованку  гуртка  «Цікава  зоологія»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичний  центру  учнівської
молоді, з роботою: «Вплив раціону харчування на життєдіяльність папуг
Корелл»

19. Лаврієнко Кирила Івановича, учня 11 класу КЗ «Середня загальноосвітня
школа  №44»  Кам’янської  міської  ради,  з  роботою:  «Дослідження
зимуючих  популяцій  грака  (Сorvus  frugilegus)в  антропогенних  умовах
міста Кам’янське»



20. Максимюк  Марту  Вікторівну,  вихованку  гуртка  "Юні  акваріумісти"
ВОЕНЦ  (Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру),  з
роботою: « Особливості розмноження і утримання коридорасів венесуела
в умовах декоративної аквакультури»

21. Мамотенко Вікторію Сергіївну, вихованку гуртка «Загальна біологія» КЗ
"Станція  юних натуралістів"  міста  Павлограда   Павлоградської  міської
ради Дніпропетровської області, з роботою: ««Виявлення місць гніздувань
та  проведення  спостереження  з  метою вивчення  річного  циклу  лелеки
білого в Дніпропетровській області»

22. Микичук Ольгу  Юріївну,  вихованку гуртка  «Юні господарочки» та
секції  «Індивідуальна  робота  еколого-біологічного  напряму  з
обдарованими дітьми» ОЗБШ  КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»

23. Музичка  Івана  Любомировича,  члена  групи  «Юні  екологи»
Городенківська   гімназія  імені  Антона  Крушельницького   м.Городенка
Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Особливості  екології  луня
польового на території Північного Покуття»

24. Мулик  Юліану  Ігорівну,  ученицю  8  класу  Кричківського   НВК,  з
роботою: «Дослідження сезонних змін видового складу птахів с.Кричка та
його околиць»

25. Налчаджі  Анастасію Андріївну,  ученицю 10 класу Опорного закладу
Пирятинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  6,  з  роботою:
«Апробація комплексу методів біоіндикації для визначення екологічного
стану невеликих річок»

Секція «Загальна зоологія» (2)

1. Василевську  Надію  Василівну, ученицю  11  класу  Кустинського  ліцею
Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області,
з роботою: «Дослідження біології та екології ластівки сільської (Hirundo
rustica l., 1758) на території села Кустин Рівненського району Рівненської
області»

2. Вигонську  Ольгу  Олександрівну,  ученицю  5  класу  Городенківської
гімназії імені Антона Крушельницького, вихованку гуртока «Прикладна
зоологія» Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук
України,  з  роботою:  «Орнітокомплекси  трансформованих  ландшафтів
Прут-Дністровського межиріччя в осінньо-міграційний період»

3. Гедзюк Марину Олександрівну, ученицю 9 класу Славутська гімназія №4
Хмельницької області, з роботою: «Дослідження видового складу комах-
шкідників та наслідків їх впливу на біоценоз соснового лісу»

4. Городиську  Діану  Ростиславівну,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка
«Людина  і  довкілля»   КЗ  «Центр  позашкільної  освіти  м.  Самбора»
Львівської  області,  з  роботою:  «Розведення  метеликів  в  домашніх
умовах»



5. Демиденко Ірину Миколаївну, вихованку гуртка «Прикладна зоологія» КЗ
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  з
роботою: «Трофічні зв’язки попелиць Харківської області  з територій що
перебувають під повним заповідним режимом»

6. Заїку  Тетяну  Сергіївну, ученицю  7  класу  Закладу  загальної  середньої
освіти  "Солонянська  середня  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів"
(опорний  заклад)Солонянської  селищної  ради  Дніпропетровської,  з
роботою: «Патогенез еустронгельозу у судака звичайного»

7. Корсун Олександру Сергіївну,  вихованку Малої Академії Наук Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської молоді. Полтавська обл.,
м.  Миргород.,  з  роботою:  «Отримання  кольорових  варіацій  при
схрещуванні хвилястих папуг»

8. Котик  Олександру  Олегівну,  ученицю  5  класу  Кам’янець–Подільської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  №6,  з  роботою:  «Дослідження
розвитку лускокрилих в домашніх умовах»

9. Кушнірчук  Дмитра  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Декоративний
акваріум» Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  з  роботою:  «Вплив  рослин-інсектицидів  на
життєдіяльність Мушки плодової»

10. Лахмоткiну Арiну Андріївну, ученицю 6 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 10, вихованку гуртка  зоологів ЦПР м. Краматорськ, з
роботою: «Дослідження орнітофауни Приазов'я  під час осінніх міграцій»

11. Марінова  Іллю  Орестовича,  учня  3(7)  класу  Городенківської  гімназії
імені  Антона  Крушельницького,  з  роботою:  «Особливості  екології
кібчика  на території Північного Покуття»

12. Морозову Варвару Вадимівну, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2,  вихованку гуртка  зоологів ЦПР м. Краматорськ, з
роботою:  «Видовий  склад  і  розповсюдження  Совоподібних  на  півночі
Донецької області»

13. Никитенко Єлізавєту  Михайлівну, ученицю 11 класу опорного закладу-
Остерська  гімназія,  з  роботою:  «Сучасний  стан  орнітофауни  парку
«Беремицьке» та фактори впливу на неї»

14. Олійник Вікторію Михайлівну, ученицю 8 класу Білоусівського ліцею
Сокирянського  району  Чернівецької  області,  з  роботою:  «Вплив
інсектицидів  різного  походження  на  біологію  розвитку  та  чисельність
колорадського жука на посівах картоплі»

15. Паліну Софію Ігорівну, ученицю 7 класу загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 9, вихованку гуртка зоологів ЦПР м. Краматорськ, з роботою:
«Особливості поведінки плазунів Лускаті (Squamata) і досвід спілкування
з ними»

16. Перун  Ульяну  Богданівну, ученицю  9  класу,  вихованку  КЗ  «Дитячо-
юнацький  центр  туризму  та  екологічної  роботи»  м.Славути
Хмельницької області, з роботою: «Моніторингові дослідження зимової
орнітофауни в умовах урбанізації»



17. Поровчук Богдану Василівну, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Воютин, з
роботою: «Визначення чисельності популяції комах у водоймах закритого
та відкритого типу с. Воютин»

18. Пуц Вікторію Андріївну, ученицю 10 класу Освітнього опорного закладу
НВК   "Загальноосвітня  школа  I-III  ст.-ліцей"  с.Зимне,  з  роботою:
«Екологічні  особливості  субпопуляції  бездоглядних  псів  м.
Нововолинська»

19. Рибака  Дмитра  Андрійовича,  учня  7  класу,  вихованця  гуртка  «Юні
акваріумісти» Вінницької обласної станції юних натуралістів, з роботою:
«Вплив раціону годівлі на швидкість росту цвіркуна двоплямистого (лат.
Gryllus bimaculatus)»

20. Рибалко  Андрія   Юрійовича,  вихованця  гуртка  «Жива  планета»  КЗ
«Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості  учнівської
молоді»,  з  роботою:  «Вплив раціону живлення на  кількість  молодняка
мурах Messor structor в домашньому формікарії»

21. Свідрик Карину Андріївну, студентку I курсу Львівського національного
університета  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  імені  С.З.
Ґжицького, з роботою: «Гуманне зменшення чисельності безпритульних
собак  у  м.  Кам’янському  шляхом  стерилізації  зі  застосуванням  мазі
«Гуміфарм» на післяопераційних ранах у собак»

22. Столяр  Марію   Олександрівну,  вихованку  гуртка  "Юні  орнітологи"
Кам’янець  –  Подільського  позашкільного   навчально  –  виховного
об’єднання, з роботою: «Чисельність та щільність лелеки білого (Ciconia
ciconia), на території Хмельницької області»

23. Харченко Алісу Андріївну, ученицю 10-А КУ"Пологівська ЗОШ І-ІІІ ст
№4",  з  роботою:  «Дослідження  раціонального  використання  штучних
екосистем ставкового господарства»

24. Чаус  Анастасію  Валеріївну,  ученицю  9  класу Менського  опорного
закладу  ЗСО  I-III  ст.  ім.  Т.  Г.  Шевченка,  з  роботою:  «Особливості
утримання,  поведінки  та  розмноження  лелеки  білого  у  Менському
зоопарку»

25. Чечоту  Юлію Анатоліївну, ученицю 10-А класу Кременецької ЗОШ I -
III ст. №1 ім. Галини Гордасевич, з роботою: «Білий метелик – гість з
Північної Америки»

 
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


