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__03.02.2012___ №  3.4/9-153 
На № _________ від _______  

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

Про проведення очного туру  
Всеукраїнського конкурсу 
“Юний генетик та селекціонер” 

 
Відповідно до пункту 2.2. наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012 № 74  

“Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що Національним 
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Національним 
університетом біоресурсів і природокористування України та Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка з 13 до 16 березня ц.р. у м. 
Києві буде проведений очний тур Всеукраїнського конкурсу “Юний генетик та 
селекціонер”. 

До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів – переможці заочного туру (згідно із списком, що додається). 

Заїзд та реєстрація учасників – 13 березня з 9.00 год. до 13.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді. Проїзд від центрального залізничного вокзалу м. Києва: 
маршрутним таксі № 558 або № 181 до зупинки “Мостицька”. 

Від'їзд – 16 березня після 14.00 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. 
Додаткова інформація – телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-00-64; на сайті:     

(www.nenc.gov.ua), е-mail: vidd-bio@nenc.gov.ua. 
Додаток: на 2 арк. 

 
 
Директор департаменту             В.В. Супрун 
 
Середницька А.Д 486-15-35 
Вербицький В.В.  430-02-60                        

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:vidd-bio@nenc.gov.ua


 
 
Додаток 
до листа МОНмолодьспорту 
від 03.02.2012 №3.4/9-153 

 
 

Список 
переможців заочного туру ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу  

“Юний генетик та селекціонер” –  учасників очного туру конкурсу 
 

АР Крим 
1. Кушнірьок Поліна, учениця 10 класу ЗОШ № 24 м. Сімферополя, вихованка 

КРЦЕНТУМ; 
2. Черняк Марія, учениця 11 класу НВК «Школа-ліцей» ім. 10-річчя Незалежності 

України  м. Сімферополя, вихованка МАН «Шукач». 
 

Волинська область 
1. Поліщук Марія, вихованка гуртка «Юні знавці лікарських рослин» міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської 
ради; 

2. Хом’як Іванна, учениця 10 класу Луцького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. №7 – 
природничий ліцей»; 

3. Возняк Валерій, учень 11 класу Заборольської ЗОШ. 
 

Донецька область 
1. Андрєєва Олена, учениця 11 класу Горлівського НВК «Загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів №25» – багатопрофільний ліцей «Успіх»; 
2. Бєлікова Олена, учениця 11 класу Добропільського НВК «Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний 
навчальний заклад», член секції МАН «Біологія та екологія» Центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді м. Добропілля; 

3. Коба Катерина, учениця 11 класу Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Великоновоселківського району; 

4. Герасько Юлія, учениця 9 класу Горлівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №25» – багатопрофільний ліцей «Успіх»; 

5. Кандєєва Аліна, учениця 10 класу Макіївської ЗОШ І-ІІІ ст. №95             м. 
Макіївки; 

6. Чернишова Катерина, учениця 9 класу Донецької загальноосвітньої школи 
№128; 

7. Броваренко Валерія, учениця 10 класу Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, 
член секції МАН «Біологія та екологія» Добропільського Центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді; 

8. Солопов Максим, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст м. Дзержинська. 
 

Дніпропетровська область 
1. Бессонов Євген, учень 11 класу Дніпропетровського інтернату фізико-

математичного профілю; 
2. Зарудняк Валерія, учениця 10  класу Межівського аграрного ліцею-інтернату; 
3. Григор'єва Марія, учениця 11 класу, біолого-хімічного профілю КОЛІ 

Криворізької міської ради; 
 



 
 

4. Теребова Аліса, учениця 10 класу біолого-хімічного профілю КОЛІ Криворізької 
міської ради. 

5. Жалейко Олексій, учень 10 класу СЗШ№ 3 Синельниківської міської ради; 
6. Скотаренко Віталій, учень 11 класу Олександрівської ЗОСІП 

Дніпропетровського району; 
7. Авер'янова Юлія, учениця 11 класу географічного профілю КОЛІ  Криворізької 

міської ради. 
 

Запорізька область 
1. Кришталь Тетяна, учениця 9 класу Великобілозерської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2. 
 

Полтавська область 
1. Красовська Ярослава, учениця 11 класу Вовчицького ліцею ім. В.Ф. Мицика 

Лубенської районної ради, вихованка Лубенського районного наукового товариства 
учнів  «Мала академія наук». 
 

Чернівецька область 
1. Аксинчук Марія, учениця 11 класу НВК «Боянська гімназія» Новоселицької 

районної державної адміністрації. 
 

Хмельницька область 
1. Слободян Марія, учениця 10 класу Меджибізької ЗОШ I-III ступенів. 

 
Миколаївська область 

1. Кисельов Андрій, учень 10 класу, вихованець Миколаївського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 


