
03 лютого 2022 р.                                                                                                 № 19

Про підсумки фінального  етапу
ХVIIІ Всеукраїнського конкурсу 
юних зоологів і тваринників

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
15.12.2021 р.  № 1379  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2022 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  проводиться  щорічно  з  метою  підтримки  дослідницько-
експериментальної  діяльності  учнів,  які  мають  досвід  дослідницько-
експериментальної робити в галузях зоології та сільського господарства, та
розкриття їх наукового потенціалу. Відповідно до рішення Оргкомітету, до
участі  в  II етапі  ХVIIІ   Всеукраїнського  конкурсу  юних  зоологів  і
тваринників було запрошено 94 учня і представлено 92 роботи за 4 секціями.

У конкурсі взяли участь вихованці закладів позашкільної та загальної
середньої  освіти  Вінницької,  Волинської,  Донецької,  Дніпропетровської,
Житомирської,  Запорізької,  Закарпатської,  Івано-Франківської,  Київської,
Луганської,  Львівської, Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської,  Тернопільської, Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

На підставі висновків журі конкурсу
НАКАЗУЮ:

I.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки



України за  I місце у  ХVIIІ  Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і
тваринників 2022:

Секція: «Тваринництво» (100 балів)

1. Абрамчук Гліба, учня 10 класу ООЗ «НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія
смт  Голоби»  Ковельського  району  Волинської  області,  з  роботою:
«Ефективне розведення нутрій у власному підсобному господарстві».   
2.  Гавриленко  Костянтина,  учня  9-Б  класу  Пирятинського  ліцею  №  6
Пирятинської міської ради Полтавської області, з роботою: «Вплив БМВК на
розвиток інфекційних захворювань у свиней». 
3.Гордійчук  Катерину,  ученицю  9  класу  ліцею  с.  Залісся  Сошичненської
сільської  ради  Волинської  області,  з  роботою:  «Особливості  розведення
кролів  порід  бельгійський  фландр  та  каліфорнійський  білий  у  домашніх
умовах». 
4.  Ситу  Дарину  ученицю  11  класу  Згурівського  навчально-виховного
комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» Броварського району
Київської  області,  з  роботою:  «Дослідження  української  козиної  ферми  зі
швейцарським  обладнанням,  французькими  козами  і  європейськими
технологіями на  прикладі  сучасної  ФГ “Тетяна-2011” (ТМ “Zinka”)  в  селі
Усівка».   

Секція: «Загальна зоологія» (100 балів)

1.  Димитрову  Наталію,  ученицю  9  класу  Мелітопольської  гімназії  №11,
вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»  КЗ  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області,  з роботою: «Інвазування
оселедців нематодами родини Аnisakidae». 
2. Потапчук Уляну, Алексійчук Софію та Ярмольчук Аделіну, вихованців КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області, з
роботою: «Методологія збагачення середовища утримання тварин у неволі». 
3.  Ройко Юліану, ученицю 10-Б класу КЗ «Луцький НВК- загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів№ 22-ліцей Луцької міської ради Волинської області», з
роботою: «Особливості  розмноження і утримання аулонокари мультиколор
(Аulonocara multicolor) в декоративній аквакультурі».  
4.  Свідерко  Іллю  та  Іленду  Анну,  вихованців  гуртка  Миколаївського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі
Павлівського  навчально-виховного  комплексу  «ЗНЗ  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти»  Снігурівської  міської  ради  Миколаївської  області,  з
роботою:  «Орнітофауна  типових  степових  біогеоценозів  Баштанського
району Миколаївської області». 



II.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України за  II місце у  ХVIII  Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і
тваринників 2022:

Секція: «Тваринництво » (89 балів)

1. Водник  Олександра,  учня  10  класу  ЗЗСО-закладу  дошкільної  освіти
Городненської  сільської  ради  Болградського  району  Одеської  області,  з
роботою: «Кролівництво з основами генетики та розведення». 
2. Деванову  Ассоль,  ученицю  9  класу,  вихованку  КЗ «Міський  еколо-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської  області»  з  роботою: «Профілактика  та  лікування
кокцидіозу у кролів в умовах НДТК».
3. Мокан  Дарину,  ученицю  8  класу  Залізничненського   ЗЗСО
Болградської  міської  ради  Одеської  області,  з  роботою:  «Бізнес-  план  по
утриманню та розведенню курей кросів Майстер Грей в домашніх умовах».
4. Маренич  Аміну,  ученицю  6  класу  Валявського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів,
вихованка  еколого-натуралістичного  гурта  «Адоніс»  Городищенського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Городищенської  міської  ради
Черкаської  області,  з  роботою:  «Дослідження  впливу  якості  кормів  на
густину козиного молока».   
5. Ташеву  Вероніку,  ученицю  8  класу  КЗ  «Преславська  гімназія  ім.
академіка  Миколи  Державіна»  Приморської  міської  ради  Бердянського
району Запорізької області, з роботою: «Особливості вирощування фазанів у
домашніх умовах». 
6. Ткачук  Вероніку,  вихованку  КЗПО  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області, з роботою:
«Технологія розведення качок у домашньому господарстві». 
7. Хижняк Анастасію, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні біологи»
Васильківської  міської  станції  юних  натуралістів  Київської  області,  з
роботою: «Дослідження пробіотика для профілактики захворювань телят». 
8.  Якуб’як  Іллю,  учня  Лужанського  опорного  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  ім.  В.
Орелецького,  вихованця  Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  Чернівецької  області,  з  роботою: «Вирощування
курей в домашніх умовах». 

Секція: «Загальна зоологія» (89 балів)

1. Артюшину Анну, вихованку гуртка «Основи ветеринарної медицини»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва,
з роботою: «Вплив різних видів тварин на психо-емоційний стан дітей». 



2. Васильєву  Софію,  Пономаренко  Аріну,  вихованок  КЗ  «Харківський
обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  з  роботою:  «Вивчення
особливостей розвитку шпороносної черепахи». 
3. Зоря  Кирила,  вихованця  КЗ  «Центр  позашкільної  освіти  «Джерело»
Височанської  селищної  ради  Харківського  району  Харківської  області», з
роботою: «Зимова орнітофайна селища Покотилівка».
4. Королик Романа, вихованця гуртка «Юні тераріумісти» КЗ «Міська дитяча
екологічна  станція»  Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Оформлення
тераріуму  та  створення  оптимальних  умов  для  утримання  йеменського
хамелеона».
5.  Лахмоткiну Арiну,  ученицю 7-А класу Краматорської  загальноосвітньої
школи  №  10,  вихованку  гуртка  зоологів  Центру  позашкільної  роботи
Донецької  області,  з  роботою: «Аналіз  проблем сучасного стану популяції
дельфінів на Донецькому узбережжі Азовського моря»
6.  Марцінковську  Наталю,  ученицю  Дмитрівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Львівської  області  з  роботою: «Збереження рідкісного
представника фауни – лелеку чорного». 
7. Рибака Дмитра, вихованця Вінницької обласної станції юних натуралістів
Вінницької області з роботою: «Вплив температури утримання на швидкість
росту паличника В’єтнамського (лат. Medauroidea extradentata).
8.  Семенчук  Вадима,  учня  9  класу  Кустинського  ліцею  Олександрійської
сільської  ради  Рівненського  району  Рівненської  області  з  роботою:
«Дослідження  консортивних  зв’язків  липи  серцелистої  (tilia cordata)  з
комахами на території с. Кустин Рівненського району Рівненскої області». 

III.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України за III місце у ХVIIІ  Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і
тваринників 2022:

Секція: «Тваринництво » (79 балів)

1. Бельдій  Олексія,  учня  7  класу  Літинського  ліцею-опорного  закладу
загальної середньої освіти № 2 Вінницької області, з роботою: «Вимирання
бджіл - проблема, яка ужалить кожного».  
2. Безкоровайну  Анну,  ученицю  10  класу  Немиринецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Житомирської  області,  з  роботою:
«Особливості  розведення  бджолосімей.  Лікування  і  профілактика  хвороб
бджіл без медичних препаратів.» 



3.  Волкову  Алевтину,  вихованку  гуртка  «Біологія  тварин  з  основами
ветеринарної медицини» Одеського обласного центру позашкільної освіти та
виховання  України  Одеської  області,  з  роботою «Дирофіляріоз  тварин:
етіологія, основні фактори, що сприяють захворюванню.»  
4.  Ващенко  Світлану,  ученицю  8-  М  класу  Криворізької  гімназії  №  97
Дніпропетровської області, з роботою: «Екотехнологія у кролівництві». 
5.  Гафінчук  Анастасію,  ученицю  5  класу  Білоусівського  ліцею
Дністровського  району  Чернівецької  області,  з  роботою:  «Вплив
нетрадиційних мінеральних добавок на продуктивність гусей». 
6. Грицай Анну, ученицю 10 класу Межівського аграрного ліцею-інтернату
Межівської  селищної  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Вплив
різних доз сульфуру на приріст біомаси молодняку кролів». 
7. Гусак Альбіну, вихованку гуртка «Юні бджолярі» Донецького обласного
еколого-натуралістичного центру, ученицю 8 класу Новогродівської ЗОШ І-ІІ
ст.  №8 Покровського району Донецької  області,  з  роботою: «Дослідження
рівню  яйценосності  бджолиних  маток  протягом  трьох  сезонів  їх
використання». 
8.  Іванців  Дениса,  вихованця  гуртка  «Загальна  біологія»  Рогатинського
центру дитячої та юнацької творчості, учня 11-Б класу Рогатинського ліцею
№1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, з роботою: Оцінка
роботоздатності верхових коней залежно від типу вищої нервової діяльності.
9.  Калисту  Ангеліну,  ученицю  11  класу  Обухівського  ліцею  Обухівської
селищної ради Дніпропетровської області, з роботою: «Вплив різних методів
розведення на відтворювальні здатності свиноматок та розвиток їх помісей». 
10. Лемко Іванну, ученицю 9-А класу Боронявського ЗЗСО, вихованку гуртка
«Юні іхтіологи-рибоводи» КЗПО «Центр дитячої  та  юнацької  та юнацької
творчості «Сузіря» Хустської ТГ Закарпатської області, з роботою: «Штучне
розведення рослиноїдних риб в умовах Закарпатської рибоводної станції с.
Боронява.
11.  Лопатіна  Михайла,  учня  8  класу  Райгородоцького  ЗЗСО І-ІІІ  ступенів
Миколаївської  ТГ  Донецької  області,  з  роботою:  «Мій  перший  досвід
майбутнього фермера або як зміна раціону індиків впливає на прибуток». 
12. Макарчук Іванну, ученицю 11 класу Джулинського опорного ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Вінницької області, з роботою: «Бджола та її цілющий продукт». 
13.  Онофрійчук Соломію, вихованку гуртка «Юні натуралісти-дослідники»
Маневицького  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Волинської  області,  з
роботою: «Вплив антропогенних та абіотичних факторів на продуктивність
бджолосімей». 
14.  Хану  Карину,  ученицю  5  класу  Надеждівського  ліцею  з  початковою
школою та гімназією Арцизької міської ради Болградського району Одеської
області, з роботою: «Вирощування бройлерів у сільському господарстві». 



Секція: «Загальна зоологія» (79 балів)

1. Воляник Соломію, ученицю Тернопільського НВК «Загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів-медичний  ліцей  №15»,  з  роботою:  «Дегу  звичайне  –
декоративна екзотична тварина в якості домашнього улюбленця та об’єкта
досліджень». 
2. Дазіденко Софію, Щербініна Платона та Місяць Іллю, вихованців Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чорноморської міської
ради  Одеської  області,  з  роботою: «Порівняльний аналіз  поведінки  деяких
гризунів». 
3.  Жмакіна Олексія,  вихованця гуртка «Юні орнітологи» КЗПО «Одеський
еколого-натуралістичний центр «Афаліна» Одеської області, з роботою: 
« Вплив антропогенних факторів на зміну видового складу, чисельність та
розміщення птахів Куяльницького лиману». 
4.  Запеку  Олексія,  вихованця  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області, з роботою:
«Визначення  домінуючого  кольору  при  схрещуванні  білих  і  чорних
декоративних мишей». 
5.  Качалову  Велеславу  та  Плотнікову Аліну,   вихованок КЗ «Чернігівська
обласна  станція  юних  натуралістів»,  з  роботою:  «Догляд  та  утримання
червоновухих черепах в куточку живої природи». 
6. Кірпу Віту, вихованку гуртка «Юні орнітологи» КЗПО «Одеський еколого-
натуралістичний центр «Афаліна» Одеської області,  з  роботою: «Вивчення
формування зимуючої орнітофауни прибережного парку» «Лузанівський» у
місті Одесі». 
7. Ковальчук Вероніку, вихованку Шепетівського міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  з
роботою: «Вплив міжвидового схрещування видів канарок на життєвість і
розвиток гібридних пташенят». 
8.  Кущак  Любов,  ученицю  Городенківської  гімназії  ім.  Антона
Крушельницького Городенківської міської ради Івано-Франківської області, з
роботою:  «Особливості  екології  луня  польового  на  території  Північного
Покуття». 
9. Луценко Єву, ученицю 7-А класу Краматорської загальноосвітньої школи
№  22,  вихованку  гуртка  зоологів  Центру  позашкільної  роботи  Донецької
області, з роботою: «Аналіз результатів реакліматизації європейського бобра
в басейні Сіверського Дінця Донецької і Харківської області» 



10.  Романич  Софію  та  Янчин  Катерину,  учениць  7  класу  Суховільського
ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  ім.  Галини  Столяр  Бродівської  міської  ради
Золочівського району Львівської області, з роботою «Ховрах крапчастий».
11. Міхєєву Анісію, вихованку КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Чернівецької  області,  з
роботою: «Поліморфізм сизого голуба  в умовах м. Чернівці». 
12. Нестор Вікторію, Чебан Богдана та Ракочого Всеволода вихованців КЗ
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Чернівецької області, з роботою: «Зимова орнітофауна м. Чернівці:
результати п’ятирічного моніторингу». 
13. Онопрієнко Дмитра, вихованця КЗ «Березівський міський центр дитячої
та юнацької творчості» Одеської області, з роботою: «Орнітофауна міського
парку».
14. Сахарук Богдана, вихованця гуртка «Юні екологи» ЗПО «Станція
юних  натуралістів  міста  Ковеля»  Волинської  області,  з  роботою:
«Акваріумна риба Ancistrus dolichopterus: розмножити без проблем».
15. Філіпченко Ангеліну, ученицю 8 класу НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» с.
Кожанка  Оратівської  селищної  ради  Вінницької  області  з  роботою:

«Вивчення стану популяції та способу життя сільської ластівки на території
села Кожанка Оратівської ОТГ Вінницької області».
16.  Юрченко  Валерію,  ученицю  11-БХ  класу  ССШ  І-ІІІ  ступенів  №10  м.
Суми,  вихованку  гуртка  «Друзі  природи»  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Сумської міської ради з роботою: «Оптимальні
умови утримання та розмноження П’явки медичної (Hirudo medicinalis)».

IV.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України за  участь  у  ХVIІI Всеукраїнському  конкурсі  юних зоологів  і
тваринників 2022:

Секція: «Тваринництво»

1. Гарнаженко Олександру, вихованку гуртка «Біологія тварин з основами
ветеринарної медицини» Одеського обласного центру позашкільної освіти та
виховання  України,  з  роботою:  «Страуси:  загальна  характеристика,
особливості розведення, поживність продукції».
2. Канюка  Ігора,  Петиляк  Ростислава,  учнів  7  класу  Жукотинської
гімназії,  вихованців  гуртка  «Юні  аграрії» Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою: «Вплив
комбінованого типу годівлі на приріст  маси кролів в  домашніх умовах».



3. Луців Юлію, ученицю 8 класу ОНЗ: філії дошкільне відділення закладу
середньої освіти І-ІІ ступенів с. Цекинівка «Заклад загальної середньої освіти
І-  ІІІ  ступенів  с.  Велика  Кісниця»  Ямпільської  міської  ради  Вінницької
області, з роботою: Особливості утримання і поведінки качки – мандаринки
(Aix galericulata) в домашніх умовах.
4. Очабрук  Лілію,  вихованку  екологічно-натуралістичного  гуртка
Сокальського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Червоноградського
району  Львівської  області,  з  роботою:  «Розведення  курей  у  домашньому
господарстві» 
5. Падучак Софію, вихованку Рогатинського Центру дитячої та юнацької
творчості Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, з роботою:
«Вплив раціону годування на середню живу масу і довжину тулуба нутрії».
6. Рапій  Назарія,  учня  10  класу  Вільшаницького  ліцею  Тисменицької
міської  ради  Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Дослідження
механізмів ефективного впливу рослини горіх волоський (Juglans regia)  на
репродукцію та захворюваність голубів». 
7. Таряник Анастасію, ученицю 8 класу Обухівського ліцею Обухівської
селищної ради Дніпропетровської області, вихованку КПНЗ «Центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Обухівської  селищної  ради
Дніпровського району Дніпропетровської  області,  з  роботою: «Вплив типу
годівлі на відгодівельні якості кролів».
8. Шинкаренко  Даміана,  учня  8  класу  ЗЗСО  «Солонянський  ліцей»
Солонянської  селищної  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Патологічні  зміни у  зябрах  коропових риб внаслідок інтоксикації  іонами
цинку». 

Секція: «Загальна зоологія»

 1.  Босого  Федора,  вихованця  КЗ  «Центр  позашкільної  освіти  «Джерело»
Височанської  селищної  ради  Харківського  району  Харківської  області»,
роботою: «Мій пернатий друг «Карлуша».
2.  Величко  Кіру,  вихованку  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької  творчості»,  з  роботою:  «Корекція  стереотипного  поводження
собаки». 
3.  Войтович  Катерину,  ученицю  Глушківського  навчально-виховного
комплексу Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Гніздова  біологія  сови
вухатої на території Прут-Дністровського межиріччя»
4. Казанцева Костянтина, вихованця гуртка «Любителі декоративних тварин»
Шепетівського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді



Хмельницької  області,  з  роботою:  «Вивчення  особливостей  розведення  та
поведінки в умовах тераріуму у Blaberus craniifer».
5. Кужельного Дениса, Булаш Катерину, Опанасенко Анастасію та Павленко
Єлизавету,  вихованців  КЗ  «Чернігівської  обласної  станції  юних
натуралістів»,  з  роботою:  «Вивчення  зимуючих  птахів  на  території  КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» та РЛП «Ялівщина».
6. Лаврик Інну, вихованку Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Полтавської області, з роботою: «Вплив вітаміну Е
(пророщене зерно вівса) на розмноження джунгарських хом’яків».
7. Похлібну Олександру, ученицю 10-А класу Овідіопольського ЗЗСО
Одеського району Одеської області, з роботою: «Живлення деяких бичків у
Дністровському лимані».
8.  Самойлову  Олесю  та  Бєздєтко  Андрія,  вихованців  гуртка  «Прикладна
зоологія» КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», з
роботою:  Вплив  світлового  забруднення  на  різноманіття  комах  та  стан
рослин»

V. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння та
забезпечення  успішного  науково-педагогічного  супроводу  учнівських
розробок   у   ХVIIІ   Всеукраїнському   конкурсі  юних  зоологів  і
тваринників 2022:

1.  Александровій   Ірині  Григорівні,  керівнику гуртків  Миколаївського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  учителю
біології  Павлівського  НВК  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів-заклад дошкільної освіти» Снігурівської міської ради Миколаївської
області.
2.  Антоненко  Петру Павловичу, доктору с-г.  н.,  професору кафедри
клінічної  діагностики  та  ВХТ  факультету  ветеринарної  медицини
Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
3.  Бєлінській  Ганні  Миколаївні,вчителю Овідіопольського  ЗЗСО
Одеського району Одеської області.
4.  Бєлоус Неллі Георгіївні, вчителю Надеждівського ліцею з початковою
школою та гімназією Арцизької міської ради Болградського району Одеської
області.
5. Бирук  Галині  Миколаївні, вчителю  ліцею  с.  Залісся  Сошичненської
сільської ради Волинської області.
6.  Бицько  Тетяні  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртків  КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».



7.  Бойчук Світлані  Микалоївні,  керівнику гуртків  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
8.  Бондар  Олені  Василівні,  керівнику  гуртка  «Друзі  природи» Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради.
9. Буковецькій Наталії Володимирівні, керівнику гуртка «Юні іхтіологи-
рибоводи» КЗПО «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Хустської
ТГ Закарпатської області.
10.  Бундзяк  Галині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
Івано-Франківського ОЕНЦУМ, вчителю біології Глушківського НВК Івано-
Франківської області.
11.  Бурак  Зої  Олексіївні  вчителю-методисту,  вчителю  біології
Житомирської спеціалізованої школи №16.
12.  Вишневецькій  Світлані  Федорівні,  завідувачу  сектору  «Гризуни  та
тераріум» КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».
13.  Вовчок  Марії  Михайлівні,  вчителю  гімназії  ім. М.П.Стельмаха  с.
Дяківці Вінницької області.
14.  Волошиній  Олені  В'ячеславівні,  керівнику  гуртка  «Любителі
декоративних  тварин»  Шепетівського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області.
15.  Гавриленко  Тетяні  Іванівні,  вчителю Пирятинського  ліцею  №  6
Пирятинської міської ради Полтавської області. 
16.  Гаражиній  Анні  Валеріївні,  керівнику  гуртків  КЗ  «Харківський
обласний палац дитячої та юнацької творчості».
17.  Глуховецькій  Вікторії  Вікторівні,  керівнику  гуртків  КЗ  «Центр
позашкільної  освіти  «Джерело»  Височанської  селищної  ради  Харківського
району Харківської області.
18.  Грицай Людмилі Василівні, вчителю біології  Межівського аграрного
ліцею-інтернату Межівської селищної ради Дніпропетровської області.
19.  Дазіденко  Ганні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чорноморської  міської  ради
Одеської області.
20.  Діхтяр  Ользі  Василівні,  вчителю  Валявського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів
Городищенської міської ради Черкаської області.
21.  Дорофей Марії  Семенівнї  та  Гафінчук Альоні  Степанівні,  вчителям
Білоусівського ліцею Дністровського району Чернівецької області.
22.  Жакоміній  Олені  Василівні,  керівнику  гуртка  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради
Херсонської області.
23.  Жебіній Тетяні Василівні, керівнику гуртка «Прикладна зоологія» КЗ
«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості».



24.  Журавській  Олені  Миколаївні,  вчителю  Згурівського  навчально-
виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».
25.  Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртків КЗ «Центр позашкільної освіти
«Джерело»  Височанської  селищної  ради  Харківського  району  Харківської
області».
26.  Кас’яновій Наталії  Олександрівні,  вчителю Мелітопольської гімназії
№11 Запорізької області. 
27.  Кобернюк  Вірі  Василівні  кандидату  с-г  наук,  доценту  кафедри
розведення, генетики тварин та біотехнології.
28.  Ковальчук Альоні, керівнику гуртків  Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.
29.  Колосок  Андрію  Мирославовичу,  вчителю  КЗ  «Луцький  НВК-
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  22-ліцей  Луцької  міської  ради
Волинської області».
30.  Коренєвій Жанні Борисівні, кандидату в.н., доценту, керівнику гуртка
«Біологія тварин з основами ветеринарної медицини» Одеського обласного
центру позашкільної освіти та виховання України Одеської області.
31.  Королик Михайлу Юрійовичу, керівнику гуртка «Юні тераріумісти»
КЗ «Міська дитяча екологічна станція» Івано-Франківської області. 
32.  Костюк Оксані Анатоліївні, керівнику гуртків Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.
33.  Кравчук Роману Олександровичу, вчителю біології  Новогуйвинської
гімназії Житомирської області.
34.  Крочук  Олені  Василівні,  вчителю  ООЗ «НВК «ЗОШ І-ІІІ  ступенів-
гімназія  смт Голоби» Ковельського району Волинської області.
35.  Крук  Юлії  Степанівні,  вчителю  біології  Суховільського  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів ім. Галини Столяр Бродівської міської ради Золочівського району
Львівської області.
36.  Ксенжук  Олені  Іванівні,  керівнику  гуртка  зоологів  Центру
позашкільної роботи Донецької області.
37.  Кузьмінській  В.В.,  методисту  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області.
38.  Курганській Юлії Георгіївні, вчителю хімії та біології Немиринецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської області.
39.  Ларь  Наталії  Юріївні,  керівнику  гуртків  КЗПО  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області.
40.  Маловічко  Віктору  Олексійовичу,  вчителю  Великобілозерської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №З Василівського району Запорізької
області.



41.  Маціборі  Наталії  Григорівні,  керівнику  екологічного  гуртка  НВК
«ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів» с. Кожанка Оратівської селищної ради Вінницької
області.
42.  Мацях  Лесі  Тадеївні,  вчителю біології  та  хімії  Дмитрівського  НВК
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Львівської області.
43.  Міхєєвій Ганні Василівні, вчителю біології Чернівецького ліцею №12
«Ювілейний».
44. Мокан  Ользі  Василівні,  вчителю  Залізничненського   ЗЗСО
Болградської міської ради Одеської області.
45.  Мураховській  Наталії  Віталіївні,  керівнику  гуртка  Ольгопільського
еколого-натуралістичного центру дитячої творчості Вінницької області.
46.  Найді  Надії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Основи  ветеринарної
медицини»  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України.
47.  Ніколаєву  Василю  Петровичу,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної роботи Новотроянівського ЗЗСО-ЗДО Городненської сільської ради
Болградського району Одеської області.
48.  Олійник  Іванні  Володимирівні,  вчителю  Тернопільського  НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15».
49.  Панченко Світлані Вікторівні, керівнику гуртків  КЗ «Міський еколо-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області».
50.  Рекшенюк  Сергію  Васильовичу,  керівнику  гуртків  Вінницької
обласної станції юних натуралістів Вінницької області.
51.  Рязанцеву Віталію Вікторовичу, вчителю КЗ «Преславська гімназія ім.
академіка  Миколи  Державіна»  Приморської  міської  ради  Бердянського
району Запорізької області.
52.  Сахарук Ірині Іванівні, керівнику гуртка «Юні екологи» ЗПО «Станція
юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області.
53.  Сидоренко  Вікторії  Станіславівні,  вчителю  ЗЗСО  «Солонянський
ліцей» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області.
54.  Синичич  Людмилі  Іванівні,  методисту  КПНЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Обухівської  селищної  ради
Дніпровського району Дніпропетровської області.
55.  Слінчук  Валентині  Іванівні,  кандидату  пед.  наук,  заступнику
директора  з  науково-методичної  роботи  Новогуйвинської  гімназії
Житомирської області.
56.  Соболь  Ользі  Михайлівна,  кандидату  с-г  наук,  доценту  кафедри
технології  виробництва  продукції  тваринництва  Херсонського  державного
аграрно-економічного університету.



57.  Сорокі  Вікторії  В’ячеславівні,  вчителю  біології  Червоноградської
загальноосвітньої  школи  I-III ступенів № 5 Червоноградської  міської  ради
Львівської області.
58. Ставрієцькій Олені Володимирівні, керівнику гуртка «Юні бджолярі»
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, вчителю біології та
хімії  Новогродівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  №8  Покровського  району  Донецької
області.
59.  Стахурі Галині Олександрівні,  керівнику гуртка  «Загальна біологія»
Рогатинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Рогатинської  міської
ради Івано-Франківської області.
60.  Татарин  Галині  Богданівні,  вчителю  Вільшаницького  ліцею
Тисменицької міської ради Івано-Франківської області. 
61.  Ульяновій  Вікторії  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
КЗПО  «Одеський  еколого-натуралістичний  центр  «Афаліна»  Одеської
області.
62.  Урсатій  Наталії  Михайлівні,  керівнику  гуртків  КЗ  «Березівський
міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області.
63.  Устименко  Ірині  Сергіївні,  вчителю Херсонської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №52 з поглибленим вивченням української мови.
64.  Фесенко  Світлані  Петрівні,  вчителю  екології  Кустинського  ліцею
Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
65.  Хлус  Ларисі  Миколаївні  методисту,  керівнику  гуртків  КЗ
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Чернівецької області.
66.  Чапак Тарасу Борисовичу, керівнику гуртків КЗ «Львівський обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Львівської
області.
67.  Черепній Тетяні Віталіївні, вчителю хімії та біології Райгородоцького
ЗЗСО І-ІІІ ступенів Миколаївської ТГ Донецької області. 
68.  Черешневському  Олегу  Михайловичу,  керівнику  еколого  –
натуралістичного  гуртка  Сокальського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Червоноградського району Львівської області.
69.  Чернюк  Марії  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  натуралісти-
дослідники» Маневицького  центру  творчості  дітей  та  юнацтва Волинської
області.
70.  Шапаренко  Ользі  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  біологи»
Васильківської міської станції юних натуралістів Київської області.
71.  Щербак Анжелі Євгенівні, педагогу-організатору ОНЗ: філії дошкільне
відділення  закладу  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  с.  Цекинівка  «Заклад
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  с.  Велика  Кісниця»  Ямпільської
міської ради Вінницької області.



72. Якимчук Іванні Олегівні, вчителю Літинського ліцею-опорного закладу
загальної середньої освіти № 2 Чернівецької області.
73.  Якуб’як Галині Вікторівні, вчителю опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.
В. Орелецького Чернівецької області.

VI.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за
високий професіоналізм та роботу в журі під час ХVIIІ  Всеукраїнського
конкурсу юних зоологів і тваринників 2022»:

1.  Арсієвичу  Миколі  Григоровичу,  методисту  відділу   тваринництва
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України.
2.  Бень  Наталії   Володимирівні,  методисту  відділу   екології  та  охорони
природи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України.
3. Гончаренко Ігорю Володимировичу, доктору с. г. наук, професору кафедри
генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України. 
4.  Ковальчуку  Олександру  Миколайовичу,  доктору  біологічних  наук,
старшому  науковому  співробітнику  відділу  палеонтології  Національного
науково-природничого музею НАН України.
5.  Костенко  Світлані  Олексіївні,  доктору  біологічних  наук,  професору
кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України.
6. Криницькій Юлії Валеріївні, фахівцю з розведення тварин.
7. Литвиненко Тамарі Валентинівні, кандидату с. г. наук, доценту кафедри
генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України.
8. Митяй Івану Сергійовичу, кандидату біологічних наук, доценту кафедри
біології тварин НУБіП України. 
9.  Свириденко  Наталії  Петрівні,  кандидату  с.  г.  наук,  доценту  кафедри
генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України.
10. Хоменко Марині Олександрівні, кандидату с. г. наук, асистенту кафедри
генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України. 
11. Чепіль Людмилі Василівні, кандидату с. г. наук, доценту кафедри біології
тварин НУБіП України. 

Директор           Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


