
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

від     01.03.10                №  _1/9-124__                   

від                     ___   на №                      

Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Позашкільні навчальні заклади 
еколого-натуралістичного напряму

Загальноосвітні навчальні заклади

Про проведення Всеукраїнського 
 конкурсу “Юний селекціонер”

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  очно-заочних  масових 
заходів  з  учнівською  та  студентською  молоддю  на  2010  рік  (наказ  МОН  від 
30.12.2009  №  1246)  та  з  метою  популяризації  досягнень  сучасної  селекції  і 
генетики серед учнівської молоді з 10 до 13 березня ц.р. Національний еколого-
натуралістичний  центр  спільно  з  Національним  університетом  біоресурсів  і 
природокористування  України  проводить  очний  тур  Всеукраїнського  конкурсу 
“Юний селекціонер”.

До  участі  в  заході  запрошуються  учні  загальноосвітніх  і  позашкільних 
навчальних  закладів,  які  займаються  дослідницькою  роботою  з  генетики  та 
селекції у творчих учнівських об'єднаннях відповідного профілю.

Просимо для участі в конкурсі відрядити учнів за списком, що додається, у 
супроводі керівників.

Заїзд та реєстрація учасників − 10 березня з 9.00 до 13.00 год.  за адресою: 
м.Київ, вул.Вишгородська, 19, .Національний еколого-натуралістичний центр.

Проїзд  від  залізничного  вокзалу:  маршрутним  таксі  №  558  чи  №  181  до 
зупинки  “Білицька”  або  метро  до  станції  “Нивки”,  далі  −  автобусом  № 32  до 
зупинки “Білицька”.

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Від'їзд  −  13  березня  після  16.00  год.  Керівників  груп  просимо  завчасно 
придбати квитки на зворотний шлях.

Відповідальність за життя та здоров'я учасників покласти на керівників груп.
Витрати  на  відрядження  (у  т.ч.  керівників)  здійснюються  за  рахунок 

організації,  що відряджає.
За  додатковою  інформацією  звертатися  за  телефонами:  0  (44)  430-02-60, 

430-00-64; сайт: www.nenc.gov.ua; e-mail: nenc@nenc.gov.ua.

Заступник Міністра П.Полянський

Середницька А.Д. 486-15-35

http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 
до листа МОН
від  “_01__”_03_2010 р.№_1/9-124__

Умови 
проведення очного туру Всеукраїнського конкурсу “Юний селекціонер”

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс “Юний селекціонер” (далі − Конкурс) проводиться щорічно.
1.2. Організаторами Конкурсу є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Національний  університет  біоресурсів  і 
природокористування України.

2. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Метою Конкурсу є підвищення ефективності дослідної та експериментальної роботи 

на  шкільних  навчально-дослідних  земельних  ділянках  та  підготовка  учнівської  молоді  до 
навчання у вищих навчальних закладах.

2.2. Завдання Конкурсу:
- створення  банку  даних  про  поширення  сортів  і  гібридів  сільськогосподарських 

культур (в т.ч. трансгенних) у регіонах;
- ознайомлення з досягненнями сучасної селекції та генетики;
- оволодіння  технікою  селекційного  процесу  (виведення  нових  сортів  за  завданням 

вчених науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів);
- проведення випробування перспективних сортів і гібридів вітчизняної та зарубіжної 

селекції;
- ознайомлення з сучасними технологіями вирощування насіння сільськогосподарських 

культур.

3. Учасники Конкурсу
До участі  в  Конкурсі  запрошуються  учні  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних 

закладів  України,  які  займаються  дослідницькою  роботою  з  генетики  та  селекції  в  творчих 
учнівських  об`єднаннях  відповідного  профілю  і  досягли  певних  результатів  у  генетико-
селекційній роботі на навчально-дослідних земельних ділянках.

4. Умови проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться щорічно у два тури:
- 1-й тур – заочний (регіональний) проводиться  з 1 грудня до 20 грудня.  У місячний 

термін конкурсне журі проводить оцінювання поданих науково-дослідницьких робіт та визначає 
переможців і призерів І-го туру.

-  2-й  тур  –  очний  (всеукраїнський)  проводиться  на  базі  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва з 10 до 13 березня. 

До участі у 2 турі запрошуються переможці 1 туру результатами 2009 року учні 10-11 
класів, які є переможцями заочного туру конкурсу (список додається).

4.2.  Учасники  заочного  туру  оформляють  результати  проведеної  роботи  у  вигляді 
науково-дослідницьких  робіт,  звітів,  колекцій,  гербаріїв  тощо.  Звітні  матеріали  подаються 
щороку до 1 грудня оргкомітету на адресу : 04074, м.Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

4.3. Під час проведення 2 туру Конкурсу його учасники захищають науково-дослідницькі 
роботи, виконують конкурсні завдання (контрольної роботи з біології).

5. Вимоги  до оформлення робіт



5.1. Кожна науково-дослідницька робота має розкривати методику проведення досліду та 
відтворювати його схему.

5.2.  Для  демонстрації  результатів  дослідницької  роботи  учасники  ілюструють  свої 
матеріали фотографіями, слайдами, відеозаписами.

5.3.  Науково-дослідницькі  роботи  мають  бути  виконані  відповідно  до  вимог  щодо 
оформлення наукових робіт учнів −  членів Малої академії наук учнівської молоді.

5.4. Під час реєстрації делегації керівник подає до оргкомітету наказ Міністерства освіти і 
науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласної державної адміністрації 
зі списком учасників Конкурсу. 

Кожен учасник повинен подати до оргкомітету довідку про академічну успішність за І 
семестр поточного навчального року, завірену директором навчального закладу.

6. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт 
Науково-дослідницькі  роботи  учасників  заочного  етапу  Конкурсу  оцінюються  за 

наступними критеріями:
- актуальність, повнота розкриття теми;
- методика ведення експерименту;
- аргументованість висновків з урахуванням власного внеску;
- наявність колекцій, гербаріїв, фотографій, слайдів тощо;
- наявність екологічного обґрунтування;
- практичне значення;
- наявність відгуків наукових установ;
- дотримання вимог до оформлення.

7. Нагородження переможців Конкурсу
7.1.  Переможці  Конкурсу  нагороджуються  дипломами  відповідного  ступеня 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України, безкоштовними путівками до Всеукраїнського табору “Юннат”, цінними подарунками.

7..2.  Науково-дослідницькі  роботи  учнів,  які  посіли  призові  місця  в  Конкурсі, 
публікуються  в  засобах  масової  інформації  за  підтримки  Національного  еколого-
натуралістичного центр учнівської молоді.

7.3.  Наукові  керівники  переможців  та  призерів  Конкурсу  нагороджуються 
Почесними грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України.



Додаток 
до Умов проведення очного туру 
Всеукраїнського конкурсу “Юний 
селекціонер”

Список
переможців заочного туру Всеукраїнського конкурсу “Юний селекціонер”, 

які запрошуються до участі в очному турі

Автономна Республіка Крим
1. Кухарик Юлія, учениця 11 класу ОШ №10 м. Ялти. 
2. Павлова Надія, учениця 10 класу ЕНВК “Школа майбутнього” м. Ялти. 
3. Буденний Вадим, учень 11 класу ОШ №6 м. Ялти.

Волинська область
1. Козяк Юлія, учениця 11 класу Рокинівського НВК Луцької районної ради.

Дніпропетровська область 
1. Циган Анастасія,  учениця 11 класу Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Дніпропетровського району. 
2. Свалухін Андрій, учень 11 класу КЗ “Миколаївська СЗШ №1” Дніпропетровського району. 

Донецька область 
1. Івлєва  Олена,  учениця  11  класу  Зорянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  

Костянтинівського району. 
2. Попроцький А.О.,  учень 11-А класу НВК “ЗОШ І-ІІІ  ст..  − №25 багатопрофільний ліцей  

«Успіх»” м. Горлівки.
3. Асоєв Ісо, учень 11 класу Зуївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 м. Харцизька. 
4. Головач Ганна, учениця 11 класу Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №95 м.  

Макіївки.
5. Шевчишин Сергій, учень 11 класу Красноармійського НВК.
6. Звягінцев Антон,  учень 11 класу Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №95 м.  

Макіївки.
7. Гнибіда Ганна,  учениця 11 класу Піддубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського 

району.
8. Курілова Лілія, учениця 11 класу Добропільського НВК “Сспеціалізована школа І-ІІІ ст. №4 з  

поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад”.
9. Антропов Ілля, учень 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Єнакієва. 
10. Фостик  Карина,  учениця  10  класу  Зорянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  

Костянтинівського району.
11. Матюшенко  А.А.,  учениця  11  класу  НВК  “ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №25  багатопрофільний  ліцей  

«Успіх»” м. Горлівки.

Житомирська область
1. Гапчук  Максим,  учень  11  класу  Маркушівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  

Бердичівського району.
2.  Пасічник  Ганна,  колегіантка  11  класу  колегіуму  №14,  вихованка  гуртка  “Юні  генетики-
селекціонери” Бердичівського центру позашкільної освіти ім.О.Разумкова.

Київська область



1. Надбережна Ольга, учениця 11 класу Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3,  
вихованка гуртка “Юний біолог” Києво-Святошинського РЦЕНТУМ. 
2. Субач Владислав,  вихованець Дорогинського учнівського лісництва фастівського районного 
еколого-етнографічного центру при Дорогинській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
3. Колісник Олеся, вихованка гуртка “Сільське господарство” Миронівського районного центру 
дитячої та юнацької творчості.

Луганська область
1. Парфеній  Валерія,  вихованка  секції  “Екологія”  МАН  Алчевського  центру  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Миколаївська область
1. Кучеренко Ірина, вихованка гуртка “Зернятко” секції сільське господарство Миколаївського  

ТВ МАНУ.

Полтавська область
1. Кабак Ірина, учениця 11 класу Жовтневого НВК Решетилівського району.
2. Куценко  Олександр,  учень  10  класу  Березотіцької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  

Любенського району.

Черкаська область 
1. Смутько  Оксана,  учениця  11  класу  Степанецької  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  

Канівського району.

Херсонська область 
1. Безугла  Марія,  вихованка  гуртка  “Юні  овочівники”  Голопристанської  районної  станції  

юних натуралістів.


