
 

«10» січня 2023 р.                                                                                                                        № 3 

 

Про підсумки І (відбіркового) етапу  

Всеукраїнського конкурсу 

"Юний селекціонер і генетик" 

у 2022/2023 навчальному році 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2021 р. № 1379, листа НЕНЦ № 169 від 19.09.2022 р. «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» у 

2022/2023 навчальному році» (далі – Конкурс), Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Кафедрою селекції, 

генетики та насінництва імені професора М. О. Зеленського агробіологічного 

факультету НУБІП України підведено підсумки І (відбіркового) етапу. 

На І (відбірковий) етап конкурсантами, які представляють Вінницьку, 

Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, 

Київську, Кіровоградську, Одеську, Полтавську, Харківську, Хмельницьку, 

Чернівецьку, Чернігівську області було подано 24 науково-дослідницькі 

проєкти.  

На підставі поданих заявниками даних, Оргкомітет з підготовки і проведення 

Конкурсу виніс рішення щодо складу учасників Конкурсу (додаток). 

Довідкова інформація – за телефонами: 066-6413260, 067-4599528 

(Комендантов Володимир Федорович; email: komendantov@nenc.gov.ua). 

 

 

Директор                                                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 

 

 

mailto:komendantov@nenc.gov.ua


Додаток до наказу № 3 

від 10 січня 2023 р.  

 

Список учасників І (відбіркового)  етапу  

Всеукраїнського конкурсу "Юний селекціонер і генетик" 

у 2022/2023 навчальному році 

 

Прізвище, ім’я 

учасника 
Клас/заклад освіти 

Тема роботи Науковий керівник 

Андріїв 

Андрій 

вихованець гуртка «Куток живої 

природи» Івано-Франківського 

обласного еколого-

натуралістичного центру 

учнівської молоді 

Вивчення біологічних 

особливостей 

представників родини 

Бенінказа. 

Вирощування виду 

«Тайська кругла», 

представника родини, 

на «Правильній грядці» 

в умовах західного 

регіону 

Сидорак Валентина Іванівна, 

керівник гуртка «Куток живої 

природи» Івано-Франківського 

обласного еколого-

натуралістичного центру 

учнівської молоді 

Боднарчук 

Олена 

Віталіївна 

учениця 9 класу Летавського ліцею 

Чемеровецької селищної ради 

Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області 

Вирощування арахісу 

на навчально-дослідній 

ділянці 

НАГУРНА Оксана, вчитель 

біології та основ здоров’я 

Бурдюжа 

Денис 

Євгенійович 

вихованець гуртка «Юні 

овочівники» комунального 

позашкільного  

навчального закладу «Станція 

юних натуралістів Покровського 

району» Криворізької міської ради, 

учень 11 класу Криворізького 

Покровського ліцею Криворізької 

міської ради Дніпропетровської 

області 

Підбір оптимальних 

умов для підвищення 

врожайності огірків 

Бурко Світлана  Миколаївна,  

керівник  гуртка 

комунального позашкільного  

навчального закладу «Станція 

юних натуралістів 

Покровського району» 

Криворізької міської ради, 

керівник гуртка – методист, 

Качалов Іван Андрійович 

вчитель біології Криворізького 

Покровського ліцею 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

Бреус Злата 

Юріївна 

вихованка гуртка «Селекція і 

насінництво» Миронівського 

центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області 

Розробка моделі сорту 

пшениці ярої м’якої 

для умов Лісостепу 

України 

Назаренко Світлана Григорівна, 

керівник гуртка «Селекція і 

насінництво» Миронівського 

центру дитячої та юнацької 

творчості 

Варвашевич 

Владислава 

Володимирів

на 

учениця 11 класу Харківського 

ліцею № 89 Харківської міської 

ради Харківської області, 

вихованка Комунального закладу 

«Харківська обласна Мала 

академія наук Харківської обласної 

ради» 

Особливості 

поліморфізму Гармонії 

азійської  Harmonia 

Axyridis Pall 

Кукіна Ольга Миколаївна, 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник 

лабораторії захисту лісу 

Українського науково 

дослідного інституту лісового 

господарства та 

агролісомеліорації імені Г.М. 

Висоцького, 

Огурцова Наталія Степанівна, 

керівник гуртка Комунального 

заклад «Харківська обласна 

Мала академія наук Харківської 

обласної ради» 

Висоцька 

Євгенія 

учениця 10 класу 

Веселодолинського ліцею з 

дошкільним відділенням, 

початковою школою та гімназією 

Бородінської селищної ради 

ГМО: друг чи ворог? Бєлоус Наталя Павлівна, 

вчитель біології та хімії  



Прізвище, ім’я 

учасника 
Клас/заклад освіти 

Тема роботи Науковий керівник 

Болградського району Одеської 

області 

Войтов 

Владислав 

учень 7 класу Ліцею № 1 

м. Хмільника Вінницької області 

Селекція кукурудзи 

(Zea mays ) та її 

продуктивність в 

агропідприємствах  

Хмільницького району 

Кулініч О.М., вчитель біології 

Гавриленко 

Вадим 

Євгенович 

учень 11 класу Чернігівського 

колегіуму № 11 

Агротехніка 

вирощування томатів. 

Динаміка врожайності 

та вегетації різних 

сортів і гібридів 

томатів в залежності 

від способів 

підживлення 

Чекмінь Інна Вікторівна, 

учитель біології та екології 

Гавриленко 

Костянтин 

Олександров

ич 

учень 10 класу Пирятинського 

ліцею № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

Вплив формування 

навантаження дерев 

яблуні плодами на 

формування та якість 

врожаю 

Гавриленко Тетяна Іванівна, 

вчитель біології і хімії 

Голянська 

Аліна 

Сергіївна 

учениця 10 класу комунального 

закладу загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей № 14 імені Василя 

Сухомлинського Луцької міської 

ради» Волинської області 

Вивчення впливу 

добрив на розвиток і 

продуктивність різних 

сортів томатів 

Голуб Сергій Миколайович, 

доцент Волинського 

національного університету ім. 

Лесі Українки, кандидат 

сільськогосподарських наук 

Гренік 

Евеліна 

учениця 8 класу Боянського ліцею 

«Лідер» Чернівецького району 

Чернівецької області 

Оздоровлення сортів 

картоплі 

Молдован Олеся Василівна, 

вчитель хімії та біології 

Боянського ліцею «Лідер», 

Зеля А.Г. 

кандидат біологічних наук, 

завідувач лабораторії 

карантинних шкідників та 

хвороб УкрНДСКР ІЗР НААН 

Дьоміна 

Евеліна 

Русланівна 

учениця 9 класу Обухівського 

ліцею Обухівської селищної ради 

Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

Порівняльна оцінка 

господарсько-цінних 

ознак сортів дині в 

приватному 

господарстві 

Шевченко Сергій Михайлович, 

доцент кафедри загального 

землеробства та ґрунтознавства 

Дніпровського державного 

аграрно-економічного 

університету, к.-с.н,  

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ "Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

Обухівської селищної ради 

Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

Заїм Дмитро учень 10 класу ліцею 

Криничненської сільської  ради 

Болградського району Одеської 

області 

Прищеплення 

винограду як один з 

прийомів селекції 

Заїм Євгенія Іванівна, вчитель 

математики та інформатики 

ліцею Криничненської сільської 

ради Болградського району 

Одеської області 

Кащук 

Богдана 

Русланівна 

учениця 10 класу ліцею № 16 м. 

Івано-Франківська, член гуртка 

«Юні екологи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної  станції 

Сортовипробування 

білих баклажанів на 

дерново-підзолистих 

ґрунтах 

Васильчишин Богданна 

Богданівна, керівник гуртка 

«Юні екологи» Івано-

Франківської міської дитячої 

екологічної  станції 

Набільська 

Єлизавета 

Вікторівна 

учениця 9 класу Білоцерківського 

природничо-математичного ліцею-

гімназії № 16 ім. М. О. Кириленка 

Продуктивність сої 

залежно від 

інокулювання насіння 

Бачківський Володимир 

Михайлович, учитель біології 

Білоцерківського природничо-



Прізвище, ім’я 

учасника 
Клас/заклад освіти 

Тема роботи Науковий керівник 

Київської області та позакореневих 

підживлень 

математичного ліцею-гімназії 

№ 16 ім. М. О. Кириленка 

Оксаніч Ілона 

Василівна 

вихованка КЗПО "Обласний 

еколого-натуралістичний центр" 

Житомирської обласної ради, 

учениця 10 класу Романівського 

ліцею № 2 Романівської селищної 

ради Житомирського району 

Житомирської області 

Оцінка продуктивності 

гібридів томатів 

закритого 

грунту другого обороту 

(літо-осінь) в північній 

частині 

правобережного 

Лісостепу 

Побережник Світлана 

Євгенівна, учитель біології 

Романівського  ліцею № 2 

Романівської селищної ради 

Житомирського району 

Житомирської області 

Писаренко 

Софія 

Андріївна 

учениця 11 класу Глодоського 

ліцею Глодоської сільської ради 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Вплив позакореневого 

підживлення на 

продуктивність 

соняшника 

Мохонько Анжела Анатоліївна, 

вчитель хімії та біології 

Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

Романчук 

Богдан 

Андрійович 

учень 10 класу  Биківського ліцею 

Романівської селищної ради 

Житомирського району 

Житомирської області 

Закладання 

виноградника на 

поліських грунтах з 

виноградної лози 

власного укорінення 

Романчук Тетяна 

Володимирівна, вчитель 

біології 

Сьомик 

Ангеліна 

вихованка гуртка «Біологія 

тварин» Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради, учениця 10 класу 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 15 

м. Запоріжжя 

Генетика розведення 

кролів 

Кравцов А.О, магістр кафедри 

біології лісу, 

мисливствознавства та 

іхтіології ЗНУ 

Хомин 

Анастасія 

учениця 8 класу Кричківської 

гімназії Солотвинської селищної 

ради Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області 

Селекція Жоржини 

культурної 

(Dahliacultorum L.) 

Крук Ірина, вчителька біології  

Цибульська 

Марія 

вихованка гуртка «Біологія 

тварин» Комунального закладу 

«Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради, учениця 11 класу 

наукового ліцею КЗВО 

«Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна 

академія»  

Розв’язання викликів 

на генетичне 

секвенування 

Туманян Тетяна Сергіївна, 

викладач біології наукового 

ліцею КЗВО «Хортицька 

національна навчально-

реабілітаційна академія» 

Шевчук 

Катерина 

Юріївна 

учениця 10 класу комунального 

закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради», вихованка гуртка 

«Юні агрохіміки» Волинського 

обласного еколого-

натуралістичного центру 

Оптимізація складу 

поживного середовища 

для культивування  

Cercis siliquastrum L. 

Бортнік Тетяна Павлівна, 

керівник гуртка «Юні 

агрохіміки»  Волинського 

обласного еколого-

натуралістичного центру; 

Багно Олена Миколаївна, 

вчитель біології комунального 

закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 

Шкабара 

Олександра 

Сергіївна
 

учениця 11 класу Ліцею № 26 

м. Житомира 

Гібридизація 

борідкових ірисів 

Джігірей Ірина В’ячеславівна, 

вчитель хімії і біології ліцею 

№26 міста Житомира 

Янковський 

Дмитро 

Валерійович 

вихованець гуртка «Юні 

виноградарі», учень 10 класу 

Оникіївського ліцею Мар’янівської 

Вплив середовища та 

концентрації індоліл-3-

масляної кислоти 

Нечипурук Анатолій 

Сергійович, керівник гуртка 

«Юні виноградарі» вчитель 



Прізвище, ім’я 

учасника 
Клас/заклад освіти 

Тема роботи Науковий керівник 

сільської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області 

(ІМК) на морфогенез 

живців винограду 

трудового навчання та фізики 

Оникіївського ліцею 

Мар’янівської сільської ради 

Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 


