
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

18.12.2020 Харків № 152     
 

Про підсумки проведення  

І обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Юний селекціонер і 

генетик» 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 01.12.2020  

«Про Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик» у 2020-2021 

навчальному році», з метою залучення обдарованих учнів до науково-

дослідницької роботи в галузях селекції та генетики, у період із 02 по 11 грудня 

2020 року було проведено І обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний  

селекціонер і генетик» (далі – Конкурс). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців І обласного етапу Конкурсу (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців І обласного етапу Конкурсу грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників І обласного етапу Конкурсу, які брали активну 

участь в обласному етапі заходу (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ активних учасників І обласного етапу Конкурсу грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» за активну участь у заході. 

5. Довести інформацію про результати проведення І обласного етапу 

Конкурсу до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Харківської області (додаток 3). 

6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені:  Курукіна Т.І. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12.2020 № 152 
 

Список переможців 
І обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 

 
БАРБОСКІНА Євгенія 
Олександрівна 

-  учениця 11 класу Харківської гімназії №47 

Харківської міської ради Харківської 

області (керівник – НАВРОЦЬКА В.В.); 
РУДАВСЬКА Поліна Олегівна -  учениця 9 класу Комунального закладу 

«Харківська гімназія № 6 «Маріїнська 

гімназія» Харківської міської ради 

Харківської області» (керівник – 

КОМАРИСТА В.П., ДЕРЕВЕНЕЦЬ О.І.). 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12.2020 № 152 

 

Список активних учасників 
І обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. ТОКАРЄВА Поліна Комунальний заклад 

«Пісочинський ліцей 

«Мобіль» Пісочинської 

селищної ради Харківського 

району Харківської області 

ВОДОЛАЗЬКА О.В. 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 18.12.2020 № 152 
 

Інформація  

про результати проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»  

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, Положення про Всеукраїнський конкурс 

«Юний селекціонер і генетик», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17.09.2012 р. за № 1592/21904, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 01.12.2020  

«Про Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик» у 2020-2021 

навчальному році», з метою залучення обдарованих учнів до науково-

дослідницької роботи в галузях селекції та генетики, у період із 02 по 11 грудня 

2020 року було проведено І обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний  

селекціонер і генетик» (далі – Конкурс). 

У І етапі Конкурсу взяли участь: БАРБОСКІНА Євгенія, учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 47 Харківської міської ради Харківської області з 

роботою «Плодючість Drosophila melanogaster в умовах фармакологічного 

інгібування синтезу простагландинів» (керівник – НАВРОЦЬКА В.В.); 

РУДАВСЬКА Поліна, учениця 9 класу Комунального закладу «Харківська 

гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської 

області» з роботою «Використання послідовностей ДНК для пошуку 

перспективних штамів гриба-продуцента бета-каротину»  

(керівники – КОМАРИСТА В.П., ДЕРЕВЕНЕЦЬ О.І.); ТОКАРЄВА Поліна, 

учениця 10 класу Комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль» 

Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області з 

роботою  «Дослідження зчепленого успадкування ознак та рекомбінації генів у 

Drosophila melanogaster» (керівник – ВОДОЛАЗЬКА О.В.) 

Відповідно до рішення журі переможцем І обласного етапу Конкурсу 

визнано БАРБОСКІНУ Євгенію, ученицю 11 класу Харківської гімназії №47 

Харківської міської ради Харківської області з роботою 

«Плодючість Drosophila melanogaster в умовах фармакологічного інгібування 

синтезу простагландинів» (керівник – НАВРОЦЬКА В.В.); РУДАВСЬКУ 

Поліну, ученицю 9 класу Комунального закладу «Харківська гімназія № 6 

«Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області» з роботою 

«Використання послідовностей ДНК для пошуку перспективних штамів гриба-

продуцента бета-каротину» (керівники – КОМАРИСТА В.П., 

 ДЕРЕВЕНЕЦЬ О.І.). 
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Разом з тим, журі акцентувало увагу, що лише три роботи взяли участь у 
І етапі Конкурсу. Із метою залучення обдарованих учнів до науково-
дослідницької роботи в галузях селекції та генетики, якісної організації та 
проведення заходу, підвищення ефективної науково-дослідної роботи на 
шкільних навчально-дослідних земельних ділянках у 2021 році необхідно 
консолідувати зусилля закладів позашкільної освіти та загальної середньої 
освіти районів (міст) області, об’єднаних територіальних громад із 
сільськогосподарськими господарствами, науковими співробітниками науково-
дослідних установ. 

 
 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


