
«Юний селекціонер та генетик 2011 року» 
 

Відповідно до Орієнтовного плану всеукраїнських і міжнародних 
масових заходів з учнівською молоддю Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України з метою підвищення ефективності дослідницької та 
експериментальної роботи на шкільних навально-дослідних земельних 
ділянках,  оновлення змісту науково-дослідної та практичної діяльності 
учнівської молоді, підготовки до вступу у вищі навчальні заклади аграрного 
спрямування Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, спільно з 
Національним університетом біоресурсів і природокористування (кафедра 
селекції, насінництва та кормовиробництва) протягом 2010 – 2011 
навчального року проводився Всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер та 
генетик" (очний та заочний етапи).  

До участі в конкурсі запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх 
навчальних закладів та позашкільних закладів, які досягли високих 
результатів у генетико-селекційній роботі на навчально-дослідних земельних 
ділянках. 

Списки учасників очного етапу формувались за результатами заочного 
етапу, який проходив в період листопад-лютий 2010-2011 року. Всього в 
заочному етапі взяли участь 141 учасник із 21 областей України. Це учні 7-11 
класів. На підставі висновків членів оргкомітету конкурсу за проведену 
науково-дослідну роботу з селекції та генетики, за результатами заочного 
туру нагороджено путівкою до Всеукраїнського табору “Юннат” – 20 учнів, 
Грамотами НЕНЦ – 25 учасників (згідно наказу НЕНЦ №11 від 11.02.11 р.). 
До очного етапу запрошувались учні 9-11 класів. Активність регіонів-
учасників заочного етапу зазначено на діаграмі 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 1. Активність регіонів України в заочному етапі конкурсу. 
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Конкурс проводиться із 2003 року. За восьмирічний період учасниками 

обох етапів конкурсу стали 906 учнів (19% з яких – жителі Донецького 
регіону, 11% - Дніпропетровського, 9% - Київська область та АР Крим). 

76,2 % учасників – мешканці сільських населених пунктів та смт; 
23,8 % учасників – мешканці міських населених пунктів. 

За роки існування конкурсу ареал задіяних областей у конкурс зріс з 5-ти до 
22-х. Протягом останніх шести років в Національний університет біоресурсів 
і природокористування вступили і навчаються 21 переможець конкурсу. 

З 9 по 12 березня цього року на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді проходив очний етап конкурсу 
«Юний селекціонер та генетик», учасниками якого стали переможці заочного 
етапу. В 2011 році в конкурсі брали участь 17 юних селекціонерів із 9 
регіонів України (Рівненська, Волинська, Донецька, Київська, 
Дніпропетровська, Херсонська, Полтавська області та АР Крим). 

За віковим складом учні поділялись наступним чином: 5 учасників – учні 
11 класу; 9 учасників – учні 9 класу; 3 учасників – учні 9 класу. 
Програмою заходу передбачалась: 
- виконання контрольних завдань з біології; 
- конкурс-захист дослідницьких робіт. 

Конкурсна комісія здійснювала підготовку контрольних завдань та 
перевірку відповідей на них. Контрольні завдання диференційовані за рівнем 
складності – початковий, середній, високий. Зміст контрольних завдань для 
перевірки навчальних досягнень учнів з біології відповідає чинній шкільній 
програмі з біології на рівні обов’язкового навчання та типовим програмам 
роботи творчих учнівських об’єднань сільськогосподарського та загально-
біологічного профілю. 

Переможці визначались за трьома критеріями: 
- заочне оцінювання роботи (включає в себе актуальність тематики, 

практичне значення дослідження, аргументованість висновків); 
- виконання контрольних завдань; 
- захист науково-дослідницької роботи (враховувалось вільне володіння 

матеріалами, використання наочності, презентація власного вкладу учня). 
За результатами конкурсу та відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 12.03.2011 р. № 21 «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2010/2011 навчальному році» до участі у ІІІ 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України (на секцію селекція та генетика) 
запрошуються наступні переможці конкурсу: 
1. Марзан Олександр, учнень 11 класу Криворізької ЗОШ №126, вихованець 
Жовтневої станції юних натуралістів Дніпропетровської області  

Тема роботи: «Агробіологічне дослідження детермінантних томатів 
вітчизняної та зарубіжної селекції». 



2. Зленко Вадим, учень11 класу ЕУВК «Школа майбутнього» м. Ялти АР 
Крим). 
Тема роботи: «Оптимізація концентрацій регуляторів росту для розвитку 
рослин винограду in vitro на основі рівнянь регресії». 
3. . Солопов Максим, учень 10 класу, член гуртка «Еколог» станції юних 
техніків Дзержинської міської ради хімічно – біологічного відділення МАН 
Донецької області. 

Тема роботи: «Вивчення колекційних сортів Дайкона в умовах 
екстремального землеробства Донецької області». 
 Вперше за історію конкурсу перемогу отримав учень 10 класу. 

 

Рис. 1.1 Учасники конкурсу «Юний селекціонер та генетик» 2011 року 

 
 



Рис.1.2 Переможці конкурсу 2011 року та члени журі (зліва на право): Зленко В. (ІІІ 
місце), Жимойда В.Л. (доцент кафедри селекції, насінництва та кормо виробництва 
НУБІП України), Марзан О. (І місце), Гузієнко І.А. (методист відділу біології НЕНЦ), 
Солопай М. (ІІ місце).  
 

 
 
Рис. 1.3 Захист науково-дослідницьких робіт (Марзан О.) 

 
Рис.1.4 Захист науково-дослідницьких робіт (Юрчук М.) 
 



 
Рис.1.5 Захист науково-дослідницьких робіт (Чепуркова Ю.) 
 
 

 
Рис. 1.6 Нагородження переможців (Зленко В., Жимойда В.Л.)  


