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

НАКАЗ
м. Київ

«25» лютого 2019 р. № 20-О

Про підсумки проведення заочного
туру ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»
у 2018-2019 навчальному році

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
21.11.2018 р. № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» та 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,  згідно  з  листом  Міністерства  освіти  і  науки  України
від  12.02.2019  р.  №  3-127  «Про  проведення  очного  туру  фінального  етапу
Всеукраїнського  конкурсу  «Юний  селекціонер  і  генетик»  і  на  підставі
протоколу № 1 засідання комісії з підведення підсумків заочного туру ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» від 25.02.2018 р.

НАКАЗУЮ:

І. Запросити переможців заочного туру ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу «Юний селекціонер і генетик» для участі в очному турі конкурсу,
який пройде з 26 по 29 березня 2019 року у м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
в Національному еколого-натуралістичному центрі, наступних учасників:

№
з/
п

Учень
Клас
Курс

Назва навчального закладу Тема роботи

1. Сосинець 
Сніжана 
Сергіївна

10 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Забороль 
Луцького району Волинської 
області

Фітосанітарний стан 
сортів абрикосів в 
агрокліматичних умовах 
Лісостепу Волині

2. Жулковська 
Злата

10 Волинський обласний 
еколого-натуралістичного 
центр, Комунальний заклад 
«Луцький навчально-

Оптимізація умов 
мікроклонального 
розмноження Vaccinium 
cor иymbosum L.



виховний комплекс № 9 
Луцької міської ради»

3. Середюк 
Дарина

9 Волинський обласний 
еколого-натуралістичного 
центр, КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 9 Луцької міської
ради»

Вплив складу поживного 
середовища на 
мікроклональне 
розмноження Lonicera 
caerulea L.

4. Медцовська 
Катерина 
Анатоліївна

10 Старокостянтинівський ліцей
Старокостянтинівської 
міської ради Хмельницької 
області імені Михайла 
Семеновича Рудяка

Дослідження насіннєвої 
продуктивності сортів сої 
з різним вегетаційним 
періодом в умовах 
лісостепу західного

5. Деркунська 
Анастасія 
Олександрів
на

9 Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Покровського 
району Донецької області

Вирощування 
томатокартоплі в 
домашніх умовах

6. Назарець 
Анастасія 
Сергіївна

10 Костопільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Костопільської 
районної ради Рівненської 
області

Вивчення плантації 
модрини європейської в 
Базальтівському лісництві 
ДП «Костопільський 
лісгосп»

7. Гілевич 
Анастасія 
Миколаївна

11 Костопільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Костопільської 
районної ради Рівненської 
області

Вивчення насінного 
потомства плюсових дерев
дуба звичайного 2017 року
в Базальтівському 
лісництві ДП 
«Костопільський лісгосп»

8. Кісіль 
Маргарита

11 Колоденська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Рівненського району 
Рівненської області

Стійкість ранньостиглих 
сортів зимової редьки 
проти шкідників

9. Лазерник 
Яна 
Володимирі
вна

11 КЗ «Олександрівська 
загальноосвітня середня 
школа», КПНЗ «Центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» 
Дніпропетровської районної 
ради Дніпропетровської 
області

Вивчення генетичного 
різноманіття кавуна 
столового

10. Байцим 
Анастасія 
Миколаївни

8 КЗ «Обухівська 
загальноосвітня школа №1» 
Дніпровського району 

Вивчення генетичного 
різноманіття кавуна 



Дніпровської області, КПНЗ 
«Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 
Дніпропетровської районної 
ради Дніпропетровської 
області

столового

11. Паскевіч 
Вікторія 
Олександрів
на

7 Чугуївський районний 
Будинок дитячої творчості 
Мосьпанівського навчально-
виховного комплексу 
Чугуївської районної ради 
Харківської області

Вплив схрещення на ріст і
розвиток кроленят

12. Добрянська 
Росіта 
Валеріївна

9 «Чуднівська районна станція 
юних натураліст», 
комунальний заклад 
«Іванопільський 
ліцей»Чуднівської районної 
ради Житомирської області

Сорти чорнобривців, їх 
властивості та 
використання

13. Антоненко 
Дарія 
Костянтинів
на

Ірпінський центр 
позашкільної освіти 
Київської області

Дослідження рівня 
урожайності цибулі 
ріпчастої в північних 
районах України

14. Дідківська 
Дар’я 
Олегівна

10 Березняківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Смілянської 
районної ради Черкаської 
області,  Великояблунівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. Смілянської районної ради
Черкаської області

Вплив строків посіву на 
врожайність гібридів 
кукурудзи вітчизняної 
селекції в умовах 
центрального лісостепу 
України

15. Соколенко 
Євгенія 
Дмитрівна

11 Білоцерківська 
спеціалізована природничо-
математична школа І-ІІІ 
ст. № 16 ім. М.О. Кириленка 
Білоцерківської міської ради 
Київської області

Вплив густоти стояння 
рослин на продуктивність 
сочевиці

16. Міщеня 
Даніїл 
Леонідович

10 Фастівський районний 
еколого-етнографічний 
центр, Дорогинський заклад 
загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Фастівської 
районної ради Київської 
області

Відбір кандидатів у 
прюсові дерева дуба 
звичайного Дорогинського
лісництва



17. Коваленко 
Анжеліка 
Віталіївна

КЗ «Миронівський районний 
центр дитячої та юнацької 
творчості» Миронівської 
районної ради Київської 
області

Відбір посухостійких 
генотипів ярої м’якої 
пшениці в селекційному 
процесі Миронівського 
інституту пшениці імені 
В.М. Ремесла

18. Тригуба 
Тетяна

11 Станція юннатів 
Тульчинської міської ради 
Вінницької області

Вивчення морфологічних і
господарсько-цінних 
ознак сортів баклажана, 
створених для 
вирощування в плівкових 
теплицях

19. Колісник 
Анна

11 Станція юннатів 
Тульчинської міської ради 
Вінницької області

Схрещування різних 
сортів яблуні для 
отримання гібридних 
сіянців в умовах 
Тульчинського району

20. Муха 
Микита 
Андрійович

10 Заклад загальної середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів № 20 
військово-цивільної 
адміністрації міста Торецьк 
Донецької області

Агробіологічні умови 
вирощування колекційних 
зразків спаржевої квасолі 
в умовах нестійкого 
клімату Донецької області

21. Мусенко 
Микита 
Костянтино
вич

11 КЗО «Криворізький обласний
ліцей-інтернат для сільської 
молоді», КПНЗ «Станція 
юних натуралістів 
Покровського району» 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області

Дослідження 
високопродуктивних 
гібридів огірків для 
вирощування в тепличних 
умовах та підбір 
оптимальних умов для 
підвищення їх 
врожайності

22. Богославець
Зоряна 
Петрівна

11 Солотвинський навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей» 
Богородчанської районної 
ради Івано-Франківської 
області

Вивчення 
найпродуктивнішого 
сорту малини для 
вирощування в умовах 
Прикарпаття

23. Яцев 
Дмитро 
Олександро
вич

11 Загальноосвітня школа № 8 
м. Києва

Особливості 
використання апозиготії 
як нового способу 
репродукції насіння 
цукрових буряків



II.  Висловити  подяку  департаментам  освіти  та  науки  обласних
держадміністрацій,  директорам  позашкільних  закладів  еколого-
натуралістичного  профілю  за  організацію  та  проведення  обласного
(відбіркового) етапу конкурсу «Юний селекціонер і генетик».

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


