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«31» березня 2023 р.                                                                                                       № 38 

 

Про підсумки проведення ювілейного  

ХХ Всеукраїнського конкурсу  

«Юний селекціонер і генетик»  

у 2022-2023 навчальному році 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 р. № 1063, наказу МОН 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 Міністерства освіти і науки України та Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 28-31 березня 2023 року провели 

фінальний тур ІІ етапу ювілейного ХХ Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер 

і генетик».  

Відповідно до рішення компетентного журі і на підставі протоколу № 2 засідання 

комісії по підведенню підсумків Всеукраїнського конкурсу "Юний селекціонер і 

генетик" від 30.03.2023 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 І. Нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та цінними подарунками від 

компанії «KWS» фіналістів ювілейного ХХ Всеукраїнського конкурсу «Юний 

селекціонер і генетик», які згідно з протоколом № 2 набрали найбільше балів за 

виконання контрольної роботи з базової дисципліни та захистили науково-

дослідницькі роботи, дипломами переможців і призерів у 2022/2023 навчальному році: 

за І місце 

1. Гавриленка Вадима, учня 11 класу Чернігівського колегіуму № 11 з науково-

дослідницькою роботою «Агротехніка вирощування томатів. Динаміка врожайності та 

вегетації різних сортів і гібридів томатів в залежності від способів підживлення». 

за ІІ місце 

1. Голянську Аліну, ученицю 10 класу комунального закладу загальної середньої 
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освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» 

Волинської області з науково-дослідницькою роботою «Вивчення впливу добрив на 

розвиток і продуктивність різних сортів томатів» 

2. Бреус Злату, вихованку гуртка «Селекція і насінництво» Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Київської області з науково-дослідницькою роботою 

«Розробка моделі сорту пшениці ярої м’якої для умов Лісостепу України» 

3. Бордюжу Дениса, вихованця гуртка «Юні овочівники» комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського 

району» Криворізької міської ради, учня 11 класу Криворізького Покровського ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області з науково-дослідницькою 

роботою «Підбір оптимальних умов для підвищення врожайності огірків» 

4. Гавриленка Костянтина, учня 10 класу Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області з науково-дослідницькою роботою «Вплив 

формування навантаження дерев яблуні плодами на формування та якість врожаю». 

за ІІІ місце 

1. Шевчук_Катерину, ученицю 10 класу комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 Луцької міської ради», вихованку гуртка «Юні агрохіміки» 

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру з науково-дослідницькою 

роботою «Оптимізація складу поживного середовища для культивування  Cercis 

siliquastrum L.» 

2. Дьоміну Евеліну, ученицю 9 класу Обухівського ліцею Обухівської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області з науково-дослідницькою роботою 

«Порівняльна оцінка господарсько-цінних ознак сортів дині в приватному 

господарстві» 

3. Гренік Евеліну, ученицю 8 класу Боянського ліцею «Лідер» Чернівецького району 

Чернівецької області з науково-дослідницькою роботою «Оздоровлення сортів 

картоплі». 

 

 ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та цінними подарунками від 

компанії «KWS» учасників фінального туру ІІ етапу ювілейного ХХ Всеукраїнського 

конкурсу «Юний селекціонер та генетик» у 2022/2023 навчальному році: 

1. Варвашевич Владиславу, ученицю 11 класу Харківського ліцею № 89 Харківської 

міської ради Харківської області, вихованку Комунального закладу «Харківська 

обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» з науково-дослідницькою 

роботою «Особливості поліморфізму Гармонії азійської  Harmonia Axyridis Pall» 

2. Писаренко Софію, ученицю 11 класу Глодоського ліцею Глодоської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області з науково-дослідницькою роботою 

«Вплив позакореневого підживлення на продуктивність соняшника» 

3. Шкабару_Олександру, ученицю 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 26 м. Житомира з науково-дослідницькою роботою «Гібридизація борідкових 

ірисів» 

4. Янковського_Дмитра, вихованця гуртка «Юні виноградарі», учня 10 класу 

Оникіївського ліцею Мар’янівської сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області з науково-дослідницькою роботою «Вплив середовища та 
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концентрації індоліл-3-масляної кислоти (ІМК) на морфогенез живців винограду». 

 

 ІІІ. Надати Подяки Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства 

освіти і науки України науковим і педагогічним керівникам учнівських науково-

дослідницьких робіт, які змагались у фінальному турі ІІ етапу ювілейного ХХ 

Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 2022/2023 навчального року: 

1. Назаренко Світлана Григорівна, керівник гуртка «Селекція і насінництво» 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Київської області 

2. Чекмінь Інна Вікторівна, учитель біології та екології Чернігівського колегіуму 

№ 11 

3. Бурко Світлана Миколаївна, керівник гуртка «Юні агрохіміки» КПНЗ «Станція 

юних натуралістів Покровського району» КМР 

4. Качалову Івану Андрійовичу, вчителю біології Криворізького Покровського 

ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

5. Бортнік Тетяна Павлівна, керівник гуртка «Юні агрохіміки» Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру  

6. Багно Олена Миколаївна, вчитель біології комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» 

7. Гавриленко Тетяна Іванівна, учитель біології та хімії, Пирятинського ліцею № 

6, спеціаліст І кваліфікаційної категорії 

8. Голуб Сергій Миколайович, керівник гуртка «Юні рослинники» ВОЕНЦ 

Волинської обласної ради, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

9. Кукіна Ольга Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного 

інституту лісового господарства і агромеліорації імені Г. М. Висоцького 

10. Огурцова Наталія Степанівна, керівник гуртка Комунального закладу 

«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» 

11. Молдован Олеся Василівна, вчитель біології Боянського ліцею «Лідер» 

Чернівецького району Чернівецької області 

12. Зеля Аурелія Георгіївна, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії 

карантинних шкідників та хвороб УкрНДСКР ІЗР НААН України 

13. Шевченко Сергій Михайлович, доцент кафедри хагального землеробства та 

ґрунтознавства Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 

кандидат сільськогосподарських наук 

14. Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ «Центр еколого-натуралістичного 

творчості учнівської молоді» Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

15. Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології Глодського ліцею 

Глодської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

16. Джігірей Ірина В’ячеславівна, вчитель хімії та біології загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомира 
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17. Нечипорук Анатолій Сергійович, керівник гуртка «Юні виноградарі», вчитель 

трудового навчання та фізики Оникіївського ліцею Мар’янівської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

 

ІV. Надати Грамоти Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства 

освіти і науки України науковим і педагогічним керівникам учнівських науково-

дослідницьких робіт, за авторську багаторічну високоефективну систему підготовки 

фіналістів Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» впродовж 

двадцяти років з початку заснування: 

1. Молдован Олеся Василівна, вчитель біології Боянського ліцею «Лідер» 

Чернівецького району Чернівецької області 

2. Бурко Світлана Миколаївна, керівник гуртка комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької 

міської ради, керівник гуртка – методист 

3. Троїцький Михайло Олександрович, керівник гуртків Миколаївського 

ОЕНЦУМ 

4. Корнелюк Григорій Якович – зав. лабораторії захисту рослин і масових аналізів 

в Волинському інституті агропромислового виробництва 

5. Кириленко Світлана Костянтинівна, зав. відділом сільського господарства 

Донецького облЕНЦ, к.б.н. 

6. Гелюх Ганна Павлівна, методист Луганського обласного еколого – 

натуралістичного центру 

7. Скопинцева Наталія Кімівна, бувший керівник гуртків КРВУЗ МАН 

«Искатель» Кримського республіканського позашкільного навчального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

8. Корнелюк Вадим Григорович, вчитель біології Рокинівського навчально-

виховного комплексу смт Рокині Луцького району Волинської області 

9. Назаренко Світлана Григорівна, керівник гуртка «Селекція і насінництво» КЗ 

Миронівський районний центр дитячої та юнацької творчості Миронівської районної 

ради Київської області 

10. Сидорчук Катерина Яківна, директор, вчитель біології Краснопільської 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Краснопілка Гайсинської району 

Вінницької області; 

11. Українець Олена В’ячеславівна, керівник гуртка «Основи біохімії» 

Тульчинської районної станції юних натуралістів Тульчинської районної ради 

Вінницької області 

12. Бортнік Тетяна Павлівна керівник гуртка «Юні агрохіміки» Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру, кандидат с/г наук, науково-педагогічний 

працівник Східно-європейського національного університету ім. Л. Українки/ 

 

V. Надати Почесні грамоти Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України представникам журі та 

організаційного комітету ювілейного ХХ Всеукраїнського конкурсу «Юний 

селекціонер і генетик» у 2022/2023 навчальному році, за багаторічну сумлінну 

співпрацю, вагомий внесок у популяризацію наукової діяльності в галузі селекції та 
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генетики серед учнівської молоді: 

1. Башкіровій Наталії Вікторівні, доценту кафедри селекції, генетики і 

насінництва проф. М.О. Зеленського Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидату біологічних наук; 

2. Жемойді Віталію Леонідовичу, доценту кафедри селекції, генетики і 

насінництва проф. М.О. Зеленського Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доценту, кандидату сільськогосподарських наук; 

3. Макарчуку Олександру Сергійовичу, завідувачу кафедри селекції, генетики і 

насінництва проф. М.О. Зеленського Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук. 

4. Таран Вікторії, начальнику відділу маркетингу і комунікацій компанії «KWS 

Україна». 

 

V. Науково-педагогічні колективи Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді і Національного університету біоресурсів і природокористування 

України висловлюють подяку начальникам департаментів (управлінь) освіти та науки 

обласних, районних і міських військових адміністрацій, директорам закладів загальної 

середньої та позашкільних освіти за сприяння в організації та проведенні ювілейного 

ХХ Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» у 2022/2023 навчальному 

році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


