
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ

«18» лютого  2015 р. № 10

Про підсумки проведення
заочного етапу Всеукраїнського конкурсу
"Юний селекціонер і генетик" у 2015 р.

Починаючи  з  2003  року,  Національний  еколого-натуралістичний  центр

учнівської  молоді  та  Національний  університет  біоресурсів  і

природокористування проводять Всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер

і  генетик"  з  метою  розвитку  мережі  гуртків  генетиків-селекціонерів,

поглиблення  змісту  роботи  на  шкільних  навчально-дослідних  земельних

ділянках,  підготовки  учнівської  молоді  до  навчання  у  вищих  навчальних

закладах.

У  2015  році  учасниками заочного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  "Юний

селекціонер і  генетик" стали  42 учні  із  17 7 регіонів України ( Вінницької,

Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,

Київської,  Кіровоградської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,

Харківської,  Херсонської,  Чернігівської,  Чернівецької, Івано-Франківської

областей).

На  підставі  протоколу  №  1  засідання  комісії  по  підведенню  підсумків

заочного етапу Всеукраїнського конкурсу "Юний селекціонер і генетик" від

28.01.2015 р.

НАКАЗУЮ:

I.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  учнів  та  учнівські
колективи за перемогу в заочному етапі конкурсу "Юний селекціонер і
генетик":

1. Котенко Марину Миколаївну, ученицю 11 класу Криворізського обласного

ліцею  —  інтернату  для  сільської  молоді Дніпропетровської області.

Тема  роботи:  «Агробіологічне  дослідження  детермінантних   жовтоплідних

томатів»;

2.  Пуставойтова Володимира Сергійовича,  учня 10  —  А  класу  КЗ

Олександрівської ЗОСШ  Дніпропетровського  району Дніпропетровської



області

Тема роботи: «Оцінка сортименту гарбуза української  селекції  на стійкість

проти  борошнистої  роси»;

3.  Лавренчук Валерію Володимирівну, вихованку гуртка «Юні генетики —

селекціонери»  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.  Разумкова  відділення

еколого — натуралістичного напряму, учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів

№1  ім.  Т.Г.  Шевченка  м.  Бердичева     Житомирської області.

Тема  роботи:  «Перспективні  сорти  картоплі  для  нашої  грунтово  —

кліматичної  зони»;

4.  Кіндрат Оксану,  ученицю 9 класу Рівненської  української  гімназії,  член

гуртка «Юні садівники» комунального закладу «Станція юних натуралістів»

Рівненської  обласної  ради  Рівненської області.

Тема  роботи:  «Господарсько  —  біологічна  оцінка  перспективних

ремонтантних  сортів  малини  в  умовах  Рівненського  Полісся»;

5.  Целюх Яну,  вихованку гуртка  «Основи  біології»  комунального  закладу

«Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  ученицю 9  класу

Рівненського навчально — виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів — ліцей» №19 Рівненської області.

Тема  роботи:  «Особливості  вирощування  грунтових  низькорослих  сортів

помідорів  з  насіння  фірми  ЗАТ  «Семко  Юніор»»;

6.  Давидюк  Юлію  Степанівну,  ученицю  11  класу  комунального  закладу

«Бугринський  навчально  —  виховний  комплекс:  дошкільний  навчальний

заклад  —  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  —  агротехнічний  ліцей»

Гощанського  району  Рівненської  області.

Тема роботи: «Вплив регуляторів росту рослин на схожість та врожайність

ранньостиглого  сорту  картоплі  Веліна  вирощеної  з  ботанічного  насіння»;

7. Рачук Вікторію Валеріївну, ученицю  11 класу Рокинівського НВК Луцької

районної   ради  Волинської  області.

Тема роботи: «Оцінка продуктивних, якісних показників та фітосанітарного

стану сортів цукрового сорго в агрокліматичних умовах Лісостепу Волині»;

8.  Качмарик Діану Юріївну,  ученицю 9 класу Рокинівського НВК Луцької

районної ради Волинської області.

Тема роботи: «Фітосанітарний стан сортів ярого тритикале в агрокліматичних

умовах  Лісостепу  Волині»;

9.  Яков'юк  Вікторію  Вікторівну,  ученицю  10  —  А  класу  КЗ  «Луцький

навчально — виховний комплекс ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 — ліцей Луцької

міської  ради»  Волинської  області.

Тема  роботи:  «Селекційна  робота  як  шлях  до  вирішення  проблем  галузі

льонарства  Волині»;

10. Долюк Анастасію Володимирівну, ученицю 10 — Г класу Луцького НВК

ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №7  —  природничий  ліцей  Волинської  області;

Тема роботи: «Ефективність систем удобрення при вирощуванні картоплі у

Волинській  області»;



11.  Бзовій  Каріна  —  Марії,  вихованці  гуртка  «Юний  селекціонер»

Новоселицького  БДТ  на  базі  Боянської  гімназії  Чернівецької  області.

Тема роботи: «Визначення стійкості сортів гібридів кукурудзи до західного

кукурудзяного  жука  як  екологічний  засіб  боротьби  зі  шкідками»;

12. Хутченко Вікторію, ученицю 11 класу середньої загальноосвітньої школи

І-ІІІ  ступенів  с.  Краснопілка  Гайсинського  району  Вінницької  області.

Тема  роботи:  «Сортовипробування  озимої  пшениці  в  умовах  лісостепової

зони  України»;

13. Андрійчук Анну,  ученицю 10 класу Херсонської ЗОШ №30, вихованець

секції МАН ХЦДЮТ «Ботаніка та агрономія» Херсонської області.

Тема роботи: «Порівняльна ефіроолійна продуктивність шавлії лікарської та

шавлії  ефіопської»;

14. Матьору Артема, учню 11 класу Новозбруївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,

вихованець  гуртка  «Юні  овочівники»  районної  станції  юних  натуралістів

Херсонської  області.

Тема роботи: «Вивчення вихідного матеріалу томатів з метою вирощування в

умовах  Херсонщини»;

15.  Вихованців  Миргородського  еколого  —  натуралістчиного  центру

учнівської  молоді  Полтавської  області;

Тема  роботи:  «Наслідування  забарвленняя  оперення  у  хвилястих  папуг»;

16. Бондаренко Олену, ученицю Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III

ступенів  №6  Білоцерківської  міської  ради  Київської  області;

Тема  роботи:  «Удосконалення  технології  клонального  мікророзмноження

miscanthus giganteus в  умовах  лабораторії  фітобіотехнології»;

17.Опанасенко  Зоряну,  вихованку  гуртка  «Юні  генетики-селекціонери»

Ірпінського  еколого-технічного  центру  творчості  школярів  та  молоді

Київської  області;

Тема  роботи:  «Придатність  бульб  нових  сортів  картоплі  до  переробки  на

чіпси  та  картоплю  фрі»;

18. Кузякіну Вікторію, ученицю Білоцерківської спеціалізованої природничо-

математичної школи I-III ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка Білоцерківської

міської  ради  Київської  області  

Тема роботи: «Успадкування елементів структури урожайності міжсортовими

реципрокними  гібридами  пшениці  м’якої  озимої»;

19. Білокінь Аліну, ученицю Дзвеняцького навчально-виховного об’єднання

«Загальноосвітня школа I-II ст.-Тетіївського району Київської області 

Тема роботи: «Ефективність оздоровлення картоплі методом культури мери

системи  та  хіміотерапії»;

20.  Ніколаєнко Ольгу, Тимченко Наталію, вихованок гуртка «Юні екологи»

Володарського  районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської

області



Тема роботи: «Дослідження вмісту глікоалкалоїдів у рослин картоплі транс

генних сортів та стійкості цих сортів до захворювань»;

ІI. Запросити переможців серед учнів загальноосвітніх та позашкільних
навчальних  закладів  заочного  відбіркового  етапу  Всеукраїнського
конкурсу  "Юний  селекціонер  і  генетик"  для  участі  в  очному  етапі
конкурсу, який буде проходити з 10 по 13 березня 2015 року:3

1. Котенко Марину Миколаївну, ученицю 11 класу Криворізського обласного

ліцею  —  інтернату  для  сільської  молоді Дніпропетровської області.

Тема  роботи:  «Агробіологічне  дослідження  детермінантних   жовтоплідних

томатів»;

2.  Пуставойтова Володимира Сергійовича,  учня 10  —  А  класу  КЗ

Олександрівської ЗОСШ  Дніпропетровського  району Дніпропетровської

області

Тема роботи: «Оцінка сортименту гарбуза української  селекції  на стійкість

проти  борошнистої  роси»;

3.  Лавренчук Валерію Володимирівну, вихованку гуртка «Юні генетики —

селекціонери»  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.  Разумкова  відділення

еколого — натуралістичного напряму, учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів

№1  ім.  Т.Г.  Шевченка  м.  Бердичева     Житомирської області.

Тема  роботи:  «Перспективні  сорти  картоплі  для  нашої  грунтово  —

кліматичної  зони»;

4.  Кіндрат Оксану,  ученицю 9 класу Рівненської  української  гімназії,  член

гуртка «Юні садівники» комунального закладу «Станція юних натуралістів»

Рівненської  обласної  ради  Рівненської області.

Тема  роботи:  «Господарсько  —  біологічна  оцінка  перспективних

ремонтантних  сортів  малини  в  умовах  Рівненського  Полісся»;

5.  Целюх Яну,  вихованку гуртка  «Основи  біології»  комунального  закладу

«Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  ученицю 9  класу

Рівненського навчально — виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів — ліцей» №19 Рівненської області.

Тема  роботи:  «Особливості  вирощування  грунтових  низькорослих  сортів

помідорів  з  насіння  фірми  ЗАТ  «Семко  Юніор»»;

6.  Давидюк  Юлію  Степанівну,  ученицю  11  класу  комунального  закладу

«Бугринський  навчально  —  виховний  комплекс:  дошкільний  навчальний

заклад  —  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  —  агротехнічний  ліцей»

Гощанського  району  Рівненської  області.

Тема роботи: «Вплив регуляторів росту рослин на схожість та врожайність

ранньостиглого  сорту  картоплі  Веліна  вирощеної  з  ботанічного  насіння»;

7. Рачук Вікторію Валеріївну, ученицю  11 класу Рокинівського НВК Луцької

районної   ради  Волинської  області.

Тема роботи: «Оцінка продуктивних, якісних показників та фітосанітарного

стану сортів цукрового сорго в агрокліматичних умовах Лісостепу Волині»;



8.  Качмарик Діану Юріївну,  ученицю 9 класу Рокинівського НВК Луцької

районної ради Волинської області.

Тема роботи: «Фітосанітарний стан сортів ярого тритикале в агрокліматичних

умовах  Лісостепу  Волині»;

9.  Яков'юк  Вікторію  Вікторівну,  ученицю  10  —  А  класу  КЗ  «Луцький

навчально — виховний комплекс ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 — ліцей Луцької

міської  ради»  Волинської  області.

Тема  роботи:  «Селекційна  робота  як  шлях  до  вирішення  проблем  галузі

льонарства  Волині»;

10. Долюк Анастасію Володимирівну, ученицю 10 — Г класу Луцького НВК

ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №7  —  природничий  ліцей  Волинської  області;

Тема роботи: «Ефективність систем удобрення при вирощуванні картоплі у

Волинській  області»;

11.  Бзовій  Каріна  —  Марії,  вихованці  гуртка  «Юний  селекціонер»

Новоселицького  БДТ  на  базі  Боянської  гімназії  Чернівецької  області.

Тема роботи: «Визначення стійкості сортів гібридів кукурудзи до західного

кукурудзяного  жука  як  екологічний  засіб  боротьби  зі  шкідками»;

12. Хутченко Вікторію, ученицю 11 класу середньої загальноосвітньої школи

І-ІІІ  ступенів  с.  Краснопілка  Гайсинського  району  Вінницької  області.

Тема  роботи:  «Сортовипробування  озимої  пшениці  в  умовах  лісостепової

зони  України»;

13. Андрійчук Анну,  ученицю 10 класу Херсонської ЗОШ №30, вихованець

секції МАН ХЦДЮТ «Ботаніка та агрономія» Херсонської області.

Тема роботи: «Порівняльна ефіроолійна продуктивність шавлії лікарської та

шавлії  ефіопської»;

14. Матьору Артема, учню 11 класу Новозбруївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,

вихованець  гуртка  «Юні  овочівники»  районної  станції  юних  натуралістів

Херсонської  області.

Тема роботи: «Вивчення вихідного матеріалу томатів з метою вирощування в

умовах  Херсонщини»;

15.  Вихованців  Миргородського  еколого  —  натуралістчиного  центру

учнівської  молоді  Полтавської  області;

Тема  роботи:  «Наслідування  забарвленняя  оперення  у  хвилястих  папуг»;

16. Бондаренко Олену, ученицю Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III

ступенів  №6  Білоцерківської  міської  ради  Київської  області;

Тема  роботи:  «Удосконалення  технології  клонального  мікророзмноження

miscanthus giganteus в  умовах  лабораторії  фітобіотехнології»;

17.Опанасенко  Зоряну,  вихованку  гуртка  «Юні  генетики-селекціонери»

Ірпінського  еколого-технічного  центру  творчості  школярів  та  молоді

Київської  області;

Тема  роботи:  «Придатність  бульб  нових  сортів  картоплі  до  переробки  на

чіпси  та  картоплю  фрі»;

18. Кузякіну Вікторію, ученицю Білоцерківської спеціалізованої природничо-



математичної школи I-III ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка Білоцерківської

міської  ради  Київської  області  

Тема роботи: «Успадкування елементів структури урожайності міжсортовими

реципрокними  гібридами  пшениці  м’якої  озимої»;

19. Білокінь Аліну, ученицю Дзвеняцького навчально-виховного об’єднання

«Загальноосвітня школа I-II ст.-Тетіївського району Київської області 

Тема роботи: «Ефективність оздоровлення картоплі методом культури мери

системи  та  хіміотерапії»;

20.  Ніколаєнко Ольгу, Тимченко Наталію, вихованок гуртка «Юні екологи»

Володарського  районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської

області

Тема роботи: «Дослідження вмісту глікоалкалоїдів у рослин картоплі транс

генних сортів та стійкості цих сортів до захворювань»;

III.  Керівництво  та  науково-педагогічний  колектив  Національного
еколого-натуралістичного  центру  та  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України  висловлюють  подяку
начальникам  управлінь  освіти  та  науки  обласних  держадміністрацій,
директорам  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного  профілю
за  організацію  та  проведення  регіонального  конкурсу  "Юний
селекціонер і генетик".

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


