
Конкурс проводиться щорічно і має на меті залучити талановиту 

учнівську молодь до науково-дослідницької роботи з селекції та 

генетики; створити умови для їх професійного самовизначення; 

надати допомогу у виборі професії; пошуку нових форм, методів та 

моделей організації науково-дослідницької діяльності зі 

старшокласниками. Є відкритим для учнів, вихованців закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, які підготували науково-

дослідницькі роботи з галузі селекції, генетики. 

Організаційно-методичне забезпечення конкурсу здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 

України. Програма конкурсу передбачає: 
- заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт; 

- оцінювання навчальних досягнень учасників з базової дисципліни; 

- захист науково-дослідницьких робіт. 

Подані на конкурс науково-дослідницькі роботи повинні 

відповідати вимогам для науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

 Конкурс проводиться у два етапи: 

 І етап обласний (відбірковий). Департаменти (управління) освіти і 

науки облдержадміністрацій та м. Києва визначають строки і місце 

проведення. І етап триває у жовтні - грудні; 

 ІІ етап Всеукраїнський (фінальний). Строки визначаються 

Міністерством освіти і науки України, про що інформуються 

Департаменти (управління) освіти і науки облдержадміністрацій та 

м. Києва. Проходить у два тури заочний і очний. У заочному турі 

беруть участь переможці І етапу. Журі Всеукраїнського етапу аналізує 

та оцінює науково-дослідницькі роботи і визначає фіналістів 

конкурсу. Зазвичай очний (фінальний) тур проводиться навесні 

поточного навчального року в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді спільно з Національним 

університетом біоресурсів і природокористування України. Упродовж 

останні двох років фінал проходить у дистанційному форматі. 
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ПРОГРАМА 

 

30 березня (вівторок) (онлайн) 

15.00 – 15.30 Урочисте відкриття заходу в онлайн ефірі. 

Вітальне слово від Оргкомітету з підготовки і проведення XVІІІ 

Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик», від 

декана агробіологічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, представників 

партнерів (посилання на підключення: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2M2NjUzOTgtYmUxYy00MTY2LWI4MTUt

ODg3NmQxN2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-

d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-

92a9-26a015ffe7bf%22%7d) 

15.30 – 16.00 Інформування учасників фінального туру ІІ 

етапу конкурсу щодо перебігу змагання 

17.00 – 21.00 Самопідготовка учасників конкурсу до 

виконання контрольних завдань з базової дисципліни (біологія) 

(дистанційно) 

 

31 березня (середа) (офлайн) 

15.00 – 17.00 Виконання контрольної роботи з базової 

дисципліни (біологія). Посилання на тестове завдання буде 

оприлюднене заздалегідь на сторінці 

https://nenc.gov.ua/?page_id=33286 сайту НЕНЦ. Доступ до тесту 

відкриється за 5 хвилин до початку виконання 

17.00 – 18.00  Отримання результатів виконання тестового 

завдання з базової дисципліни (біологія) Складання 

представниками журі конкурсу підсумкового Протоколу 

результатів виконання фіналістами конкурсу тестового завдання 

з базової дисципліни (біологія) 

17.00 – 21.00 Самопідготовка учасників конкурсу до 

захисту науково-дослідницьких робіт (дистанційно) 

 

01 квітня (четвер) (онлайн) 

11.00 – 17.00 Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт 

фіналістами Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 

генетик» в режимі онлайн (посилання на підключення: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YThhYTQ4OWYtM2M3YS00OWM3LThlYzgt

YzBlNjU1MWM1NWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-

d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-

92a9-26a015ffe7bf%22%7d) 

17.00 – 18.00 Складання представниками журі конкурсу 

підсумкового Протоколу результатів оцінювання захисту 

науково-дослідницьких робіт 

 

02 квітня (п’ятниця) (онлайн) 

15.00 – 15.30 Підведення підсумків конкурсу (посилання на 

підключення: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjcxOGI5NmMtYmJmYi00MTIzLWExOWMt

ZGY5YTZhNDM4NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-

d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-

92a9-26a015ffe7bf%22%7d) :  

- аналіз результатів виконання контрольної роботи з базової 

дисципліни (біологія) 

- аналіз результатів захисту науково-дослідницьких робіт 

фіналістами 

- відзначення переможця і призерів XVІІІ Всеукраїнського 

конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 

- номінування лауреатів на ІІІ етап конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 

2021 році.  

Закриття XVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 

генетик». Підготовка наказу по НЕНЦ «Про підсумки проведення 

фінального туру ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу “Юний 

селекціонер і генетик” у 2020-2021 навчальному році» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2NjUzOTgtYmUxYy00MTY2LWI4MTUtODg3NmQxN2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2NjUzOTgtYmUxYy00MTY2LWI4MTUtODg3NmQxN2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2NjUzOTgtYmUxYy00MTY2LWI4MTUtODg3NmQxN2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2NjUzOTgtYmUxYy00MTY2LWI4MTUtODg3NmQxN2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2NjUzOTgtYmUxYy00MTY2LWI4MTUtODg3NmQxN2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2NjUzOTgtYmUxYy00MTY2LWI4MTUtODg3NmQxN2JhZmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://nenc.gov.ua/?page_id=33286
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThhYTQ4OWYtM2M3YS00OWM3LThlYzgtYzBlNjU1MWM1NWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThhYTQ4OWYtM2M3YS00OWM3LThlYzgtYzBlNjU1MWM1NWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThhYTQ4OWYtM2M3YS00OWM3LThlYzgtYzBlNjU1MWM1NWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThhYTQ4OWYtM2M3YS00OWM3LThlYzgtYzBlNjU1MWM1NWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThhYTQ4OWYtM2M3YS00OWM3LThlYzgtYzBlNjU1MWM1NWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThhYTQ4OWYtM2M3YS00OWM3LThlYzgtYzBlNjU1MWM1NWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxOGI5NmMtYmJmYi00MTIzLWExOWMtZGY5YTZhNDM4NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxOGI5NmMtYmJmYi00MTIzLWExOWMtZGY5YTZhNDM4NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxOGI5NmMtYmJmYi00MTIzLWExOWMtZGY5YTZhNDM4NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxOGI5NmMtYmJmYi00MTIzLWExOWMtZGY5YTZhNDM4NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxOGI5NmMtYmJmYi00MTIzLWExOWMtZGY5YTZhNDM4NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxOGI5NmMtYmJmYi00MTIzLWExOWMtZGY5YTZhNDM4NWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb1f0a32-799d-4536-a717-d124e4eb2eb4%22%2c%22Oid%22%3a%2207911981-8e84-4c9d-92a9-26a015ffe7bf%22%7d

