
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«13» березня 2015 р. № 16

Про підсумки проведення
очного етапу Всеукраїнського конкурсу
"Юний селекціонер і генетик" у 2015 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 10
по 13 березня 2015 року на базі  НЕНЦ провели очний тур  Всеукраїнського
конкурсу  "Юний  селекціонер  і  генетик".
Учасниками  стали  переможці  заочного  туру,  які  представляли
Дніпропетровську,  Київську,  Херсонську,  Рівненську,  Волинську,  Полтавську
області.

НАКАЗУЮ:

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

1. Котенко Марині Миколаївні, учениці 11 класу Криворізького обласного
ліцею — інтернату для сільської молоді Дніпропетровської області;
Тема  роботи:  «Агробіологічне  дослідження  детермінантних

жовтоплідних томатів».
2. Рачук Вікторії Валеріївні, учениці 11 класу Рокинівського НВК Луцької
районної ради Волинської області;

Тема  роботи:  «Оцінка  продуктивних,  якісних  показників  та
фітосанітарного  стану  сортів  цукрового  сорго  в  агрокліматичних  умовах
Лісостепу Волині».

3. Качмарик Діану Юріївну, ученицю 9 класу Рокинівського НВК Луцької
районної ради Волинської області;
Тема  роботи:  «Фітосанітарний  стан  сортів  ярого  тритикале  в

агрокліматичних умовах Лісостепу Волині».
4. Оне Ольгу-Валентину Золтанівну, вихованку Миргородського еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області;

Тема роботи: «Наслідування забарвлення оперення у хвилястих папуг».



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

1.  Пуставойтову  Володимиру  Сергійовичу,  учню  10-А  класу  КЗ
Олександрівська ЗОСШ Дніпропетровського району;

Тема  роботи:  «Оцінка  сортименту  гарбуза  української  селекції  на
стійкість проти борошнистої роси».

2. Кіндрат Оксані, учениці 9 класу Рівненської української гімназії, члену
гуртка  «Юні  садівники»  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;

Тема  роботи:  «Господарсько-біологічна  оцінка  перспективних
ремонтантних сортів малини в умовах Рівненського Полісся».

3.  Давидюк  Юлії  Степанівні,  учениці  11  класу  комунального  закладу
«Бугринський  навчально-виховний  комплекс:  дошкільний  навчальний
заклад  — загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  — агротехнічний  ліцей»
Гощанського району Рівненської області;
Тема  роботи:  «Вплив  регуляторів  росту  рослин  на  схожість  та

врожайність ранньостиглого сорту картоплі Веліна, вирощеної з ботанічного
насіння».

4.  Долюк Анастасії  Володимирівні,  учениця  10-Г  класу  Луцького  НВК
ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 — природничий ліцей Волинської області;

Тема роботи: «Ефективність систем удобрення при вирощуванні картоплі
у Волинській області».

5. Хутченко Вікторії, учениці 11 класу середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області;
Тема роботи: «Сортовипробування озимої пшениці в умовах лісостепової

зони України».
6. Андрійчук Анні,  учениці 10 класу Херсонської ЗОШ №30, вихованці

секції МАН ХЦДЮТ «Ботаніка та агрономія» Херсонської області;
Тема роботи: «Порівняльна ефіроолійна продуктивність шавлії лікарської

та шавлії ефіопської».
7. Білокінь Аліні, учениці Дзвеняцького навчально-виховного об’єднання

«Загальноосвітня  школа I-II  ст.-дитячий садок» Тетіївського району Київської
області;

Тема роботи: «Ефективність оздоровлення картоплі методом культури
меристеми та хіміотерапії».

8.  Кузякіній  Вікторії  Романівні,  учениці  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-  математичної  школи  I-III  ступенів  №  16  ім.  М.  О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області;

Тема  роботи:  «Успадкування  елементів  структури  урожайності
міжсортовими реципрокними гібридами пшениці м’якої озимої».

9.  Опанасенко  Зоряні,  вихованці  гуртка  «Юні  генетики-селекціонери»
Ірпінського еколого-технічного центру творчості школярів та молоді Київської
області;

Тема роботи: «Придатність бульб нових сортів картоплі до переробки на
чіпси та картоплю фрі».



ІІІ.  Надати подяки науковим та педагогічним керівникам фіналістів
та  презерів  очного  туру  Всеукраїнського  конкурсу  "Юний  селекціонер  і
генетик":

1.  Яковенко Зої  Михайлівні,  педагогічному  керівникові,  вчителю  вищої
категорії, вчителю-методисту;

2. Бурко Світлані Миколаївні, керівникові гуртка «Юні овочівники»,
методисту КПНЗ СЮН Жовтневого району;
3.  Колеснику Івану Івановичу,  завідувачу відділу селекції і технології та

вирощування  овочевих  і  баштанних  рослин  ДДС  ІОБ  НААН,  кандидатові
сільськогосподарських наук;

4.  Власюк  Інні  Миколаївні,  методистові,  керівнику  гуртків  «Юні
садівники»  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради;

5.  Денисюк  Тамарі  Федосіївні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Бугринський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад —
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — агротехнічний ліцей»;

6.  Корнелюку Григорію Яковичу,  викладачеві  спецкурсу «Рослинництво.
Агрономія» Рокинівської НВК Луцької районної ради Волинської області;

7. Корнелюку Вадимові Григоровичу, вчителю біології Рокинівського НВК
Луцької районної ради Волинської області;

8.  Голубу  Сергію  Миколайовичу,  доценту,  кандидатові
сільськогосподарських наук, вчителю спецкурсу «Агрономія»;

9. Сидорчук Катерині Яківні, вчителю біології середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області;

10.  Онищенку Сергію Олексійовичу,  кандидатові  сільськогосподарських
наук, доценту Херсонського державного аграрного університету;

11.  Левченко  Руслані  Олександрівні,  керівникові  гуртка  МАН
Миргородського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

12. Коваленко Тетяні Василівні, вчителю біології Дзвеняцького навчально-
виховного об’єднання «Загальноосвітня школа I-II ст. - дитячий   садок»;

13.  Грабовському Миколі Борисовичу, кандидатові сільськогосподарських
наук, доценту кафедри рослинництва Білоцерківського національного аграрного
університету;

14.  Купріяновій  Тетяні  Миколаївні,  кандидатові  сільськогосподарських
наук,  керівнику  гуртка  «Юні  селекціонери-генетики»  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді.

ІV.  Надати  подяки  членам  журі  Всеукраїнського  конкурсу  “Юний
селекціонер  і  генетик”  за  багаторічну  сумлінну  співпрацю,  вагомий
особистий  внесок  у  популяризацію  наукової  діяльності  в  галузі  селекції  і
генетики серед учнівської молоді:

1. Жемойді  Віталію  Леонідовичу,  виконуючому  обов'язки  завідувача,
доценту  кафедри  селекції  і  генетики  Національного  університету
біоресурсів  та  природокористування  України,   кандидату
сільськогосподарських наук;

2. Башкіровій  Наталії  Вікторівні,  старшому  науковому  співробітнику,
доценту  кафедри  селекції  і  генетики  Національного  університету



біоресурсів  та  природокористування  України,   кандидату  біологічних
наук;

3. Дупляк  Ользі  Тимофіївні,  доценту кафедри  селекції  і  генетики
Національного університету біоресурсів та природокористування України,
кандидату сільськогосподарських наук.
V. 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,
доктор педагогічних наук,
професор                                                     В. В. Вербицький


