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Про Всеукраїнський конкурс
«Юний селекціонер і генетик»
у 2017-2018 навчальному році

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 27.12.2016 р.
№ 1626  та наказу Міністерства освіти і науки України від 31.08.2012 р. № 960
«Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  «Юний
селекціонер  і  генетик»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
17.09.2012 р.  за  № 1592/21904,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  спільно  з  Національним  університетом  біоресурсів  і
природокористування  України  проводять  Всеукраїнський  конкурс  «Юний
селекціонер і генетик».

Конкурс проводиться у два етапи:
І етап обласний (відбірковий).
ІІ етап всеукраїнський (фінальний).
Всеукраїнський етап буде проведено у два тури: заочний і очний.
У заочному турі ІІ етапу Конкурсу беруть участь переможці І етапу —

учні  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів,  які  підготували
науково-дослідницькі роботи з генетики та селекції. 

Для  участі  у  заочному  турі  ІІ  етапу  Конкурсу  необхідно  надіслати  на
паперових носіях до 15 грудня ц.р. науково-дослідницьку роботу та заявку за
формою згідно з додатком до Положення про Всеукраїнський конкурс «Юний
селекціонер  і  генетик»  (http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-
uyst/31_08_12_960.pdf), на  адресу  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді: 04074 м. Київ; вул. Вишгородська, 19 з позначкою «на
конкурс  «Юний  селекціонер  і  генетик»».  Електронні  версії  науково-
дослідницьких робіт розглядатись не будуть.

На  підставі  поданих  матеріалів  компетентне  журі  проведе  відбір
учасників  очного  туру  ІІ  етапу  Конкурсу. Результати  відбору  щодо  участі  в
очному  турі  будуть  оприлюднені  до  1 лютого 2018  року  на  сайті
www.nenc.gov.ua.
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Додаткова  інформація  за  тел. (044) 430-04-91. Електронна  адреса:
komendantov  @  nenc  .  gov  .  ua.
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