
 
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України

Департамент   професійно-технічної   освіти

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22 
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74

_20.12.2012__ №  3.4/9-1650

На № _________  від _________                     Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
управління, департаменти освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про проведення очного туру 
фінального етапу Всеукраїнського
 конкурсу “Юний селекціонер
і генетик”

Відповідно  до  пункту  3  наказу  МОНмолодьспорту  від  13.12.2012 
№ 1409  “Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з 
дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік” Міністерство інформує, що з 12 до 
15  березня  2013  року  в  м.  Києві  Національним  еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді спільно з Національним університетом біоресурсів і 
природокористування України та Київським національним університетом імені 
Тараса  Шевченка  буде  проведений  очний  тур  фінального  етапу 
Всеукраїнського  конкурсу   “Юний селекціонер і  генетик  ”  (Положення про 
конкурс розміщено на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua  ).

До участі  в заході запрошуються учні загальноосвітніх і  позашкільних 
навчальних закладів  –  переможці  заочного  туру  фінального  етапу  конкурсу 
(список учасників до 15 лютого буде розміщений на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua  ).

У  рамках  конкурсу  відбудуться  читання  імені  М.  Зеленського,  метою 
яких  є  поширення  передового  педагогічного  досвіду  щодо  організації 
науково-дослідницької  роботи  в  сільському  господарстві  з  учнівською 
молоддю. До участі в читаннях запрошуються аспіранти, наукові та педагогічні 
працівники вищих, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Заїзд та реєстрація учасників – 12 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 – 15 березня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки 

http://www.nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/31_08_12_960.pdf
http://www.nenc.gov.ua/


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

організації, що відряджає.
Детальна інформація  –  за  телефонами:  0  (44)  430-02-60,  430-00-64;  на 

сайті: www.nenc.gov.ua, е-mail: vidd-bio@nenc.gov.ua.

Директор департаменту В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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