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14 березня 2014 р. № 20
НАКАЗ

Про підсумки проведення
очного етапу Всеукраїнського конкурсу
"Юний селекціонер і генетик" у 2014 р.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 1/9-92 від 05.02.2014 р
«Про  проведення  очного  туру  Всеукраїнського  конкурсу  «Юний  селекціонер  і
генетик»  з  метою  підвищення  ефективності  дослідницької  та  експериментальної
роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках та підготовки учнівської
молоді  до  навчання  у  вищих  навчальних  закладах,  Національний  університет
біоресурсів  та  природокористування  України  та  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 11 по 14 березня 2014 року на базі
НЕНЦ провели  очний  тур  11 -  го Всеукраїнського конкурсу  "Юний селекціонер  і
генетик".
Учасниками  стали  переможці  заочного  туру, які  представляли   Дніпропетровську,
Київську,  Луганську, Полтавську області та АР Крим.

НАКАЗУЮ:

I. За  результатами очного туру  Всеукраїнського  конкурсу  "Юний селекціонер і
генетик"  учням,  які  виконали  конкурсне  завдання  і  захистили  дослідницьку
роботу на "відмінно", надати посвідчення переможців:

1.  Бокань Беллі, учениці 11 класу ОШ І-ІІІ ступенів № 2 м. Сімферополя
АР Крим;

Тема  роботи:  «Вивчення  генетичного  поліморфізму  секретоглобіна  -
регуляторного фактора імунітету».

2. Ройко Мілені, учениці 11 класу Криворізького обласного ліцею-інтернату
для сільської молоді;

Тема роботи: «Агробіологічне дослідження детермінантних гібридних томатів
вплив мікродобрив "Мастер" та "Чистий лист" на формування врожаю та якість
томатів».

3. Яременко Тетяні, учениці 11 класу Вовчицького ліцею ім. В.Ф. Мицика
Лубенської районної ради Полтавської області;

Тема роботи: «Особливості цвітіння та запилення марени красильної в умовах
лісостепу України».

4. Черновій  Веронікі,  учениці  11  класу  Криворізького  обласного
ліцею-інтернату для сільської молоді;

Тема  роботи:  «Агробіологічне  дослідження  солодкого  перцю  вітчизняної  та
зарубіжної селекції».
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5. Губіну  Івану,  учню  11  класу  Металістської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Слов'яносербської районної ради Луганської області;

Тема  роботи:  «Селекційна  цінність  сортозразків  колекції  гороху  овочевого
використання».

ІІ.  Надати  посвідчення  фіналістів  учасникам  очного  туру  Всеукраїнського
конкурсу "Юний селекціонер і генетик":

1. Біловолу  Миколі,  учню  11  класу  Олександрівської  ЗОСШ
Дніпропетровського району;

Тема  роботи:  «Сортовивчення  перцю  солодкого  в  умовах  північного  степу
України».

2. Мироняк Ірині, учениці 10 класу Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Київської області;

Тема роботи: «Вплив речовин  з  цитокініновою активністю на ефективність
клонального мікророзмноження картоплі».

3. Протчевій Дарії, учениці 11 класу Білоцерківської спеціалізованої ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 9 Київської області;

Тема роботи: «Добір гібридів кукурудзи для використання на харчові цілі».
4. Цвєтковій  Вікторії,  вихованці  гуртка  "Генетики-селекціонери",  учениці

11 класу Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Київської області;
Тема роботи: «Формування продуктивності залежно від групи стиглості та

біологічних особливостей нових сортів картоплі».
5. Хоменку  Олегу,  вихованцю  гуртка  "Селекція  і  насінництво"

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Київської області;
Тема роботи: «Вихідний матеріал для селекції пшениці ярої м'якої на стійкість

до листкових грибних хвороб в умовах лісостепу України».

ІІІ.  Науково-педагогічні  колективи  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді і Національного університету
біоресурсів  і  природокористування  України  висловлюють  подяку  начальникам
управлінь  департаментів  освіти  та  науки  обласних  держадміністрацій,
директорам  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного  профілю  за
організацію та проведення регіонального конкурсу «Юний селекціонер і генетик».

Директор НЕНЦ               В.В. Вербицький


