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Директорам закладів позашкільної освіти  

Директорам закладів загальної середньої освіти  

 

Про проведення фіналу  

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, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Кафедрою селекції, 

генетики та насінництва імені професора М. О. Зеленського агробіологічного 

факультету Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, 28-31 березня 2023 року проведуть ювілейний фінальний тур ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» до 20-річчя 

започаткування змагання (далі - Конкурс). 

Учасниками фіналу є переможці заочного туру ІІ етапу Конкурсу, список 

яких буде оприлюднений до 13 лютого 2023 року наказом НЕНЦ в рубриці 

«Юний селекціонер і генетик» сайту НЕНЦ: https://nenc.gov.ua/?page_id=32644. 

У фіналі Конкурсу учасники виконуватимуть підсумкове тестове завдання з 

базової дисципліни (біологія) та захищатимуть науково-дослідницьку роботу.  

Переможець і призери змагання визначатимуться за сумою балів набраних 

за виконання тестового завдання та за захист науково-дослідницької роботи. За 

підсумками фінального туру учасники отримають дипломи відповідного 

ступеня або фіналістів.  

Форма проведення фіналу Конкурсу очна або змішана (дистанційна, 

онлайн):  

- у випадку очного формату проведення фіналу – заїзд учасників 28 березня 

за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19. Проїзд від залізничного вокзалу 

маршрутним таксобусом № 181 або комунальним транспортом № 33. Від’їзд – 

31 березня після 14.00 год. Витрати на проїзд, проживання, харчування учнів та 

супроводжуючих осіб під час проведення заходу здійснюється за рахунок 

закладу, що відряджає. Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують 

супроводжуючі особи. 

https://nenc.gov.ua/?page_id=32644


- у випадку змішаного формату проведення фіналу учасники готують 
відеопрезентаційний матеріал на науково-дослідницьку роботу з метою 
використання під час захисту в онлайн або дистанційному форматі.  

Щодо остаточного визначення формату проведення фінального етапу 

Конкурсу організатори повідомлять додатково. 

Додаткова інформація: координатор конкурсу: Комендантов Володимир 

Федорович, м.т.: 067-4599528, 063-9595572. Email: biology@nenc.gov.ua. 
 

                                                                                                             

 

 
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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