
 
 

«19» вересня 2022 р.                                                                                                           № 169 

 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

 

Про проведення 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 2022 рік, затвердженого наказом Міністерством освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379 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, з метою відзначення 20-річчя конкурсного 

змагання Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно 

з Національним університетом біоресурсів і природокористування України 

проведуть з вересня 2022 року по квітень 2023 року Всеукраїнський конкурс 

«Юний селекціонер і генетик» (далі Конкурс). 

 Конкурс проводиться у два етапи: 

 І етап обласний (відбірковий) з 19 вересня до 15 грудня 2022 р. 

 ІІ етап всеукраїнський (фінальний). Всеукраїнський етап буде проведено у 

два тури: заочний - у січні-лютому і очний - у березні-квітні 2023 р. 

 У заочному турі ІІ етапу Конкурсу беруть участь переможці І етапу — учні 

закладів загальної середньої і позашкільної освіти, які підготували науково-

дослідницькі роботи з генетики та селекції. 

 Для участі у заочному турі ІІ етапу Конкурсу необхідно до 15 грудня ц. р. 

надіслати в електронному вигляді 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 електронну адресу: biology@nenc.gov.ua, з позначкою - 

на конкурс «Юний селекціонер і генетик». 

На підставі поданих матеріалів компетентне журі проведе відбір учасників 

очного туру ІІ етапу Конкурсу. Результати відбору щодо участі в очному турі 

будуть оприлюднені у лютому 2023 року на сайті https://nenc.gov.ua/ в рубриці 

«Юний селекціонер і генетик» та на сторінці «Накази НЕНЦ». 
Конкурс буде проведено з дотриманням протиепідемічних норм.  

http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/31_08_12_960.pdf
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У форматі проведення заходу можливі зміни, про що буде повідомлено 
організаторами додатково. 

Координатор форуму: Комендантов Володимир Федорович, зав. відділом 

біології НЕНЦ. Контактні дані: м. т. 066-6413260, 067-4599528; email: 

biology@nenc.gov.ua, komendantov@nenc.gov.ua. 

 

 
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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Додаток 

до Положення про Всеукраїнський конкурс  

«Юний селекціонер і генетик» 

 

ЗАЯВКА 

на участь у заочному турі II етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Юний селекціонер і генетик» 

 

1. Секція: «Селекція» / «Генетика» (необхідне підкреслити) 

2, Тема роботи: _____________________________________________________________________ 

3. Прізвище: _______________________________________________  

4. Ім’я: ____________________________________________________  

5. По батькові: _____________________________________________  

6. Рік народження: _____ 

7. Найменування позашкільного навчального закладу: ____________________________________ 

8. Найменування загальноосвітнього навчального закладу: _________________________________ 

9. Клас: ________  

10. Науковий керівник:_________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________________________________________________________________________ 
(місце роботи, посада) 

11. Потреба у технічних засобах: 
1. _________________________________________________  

2. ____________________________________________________ ________ 

12. Місце проживання: ______________________________  

13. Контактний телефон, електронна пошта: ____________________________________________ 


