
 

 

 

 

Умови проведення обласного етапу І обласного (відбіркового) 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Юний селекціонер і генетик» 

 

1. Загальні положення: 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (далі – Палац) проводить щорічний І обласний (відбірковий) етап 

Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»  (далі – Конкурс). 

Всеукраїнський (фінальний) етап конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 

координує Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України. 

Мета Конкурсу: 

Конкурс проводиться щороку з метою залучення обдарованих учнів до 

науково-дослідницької роботи в галузях селекції та генетики. 

2. Завдання Конкурсу: 

- розвиток мережі гуртків генетиків-селекціонерів; 

- поглиблення змісту роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках; 

- ознайомлення з досягненнями сучасної селекції та генетики; 

- оволодіння технікою селекційного процесу (виведення нових сортів за 

завданням вчених НДІ, закладів вищої освіти); 

- проведення випробування перспективних сортів і гібридів вітчизняної 

та зарубіжної селекції; 

- ознайомлення з сучасними технологіями вирощування насіння 

сільськогосподарських культур; 

- виховання екологічної культури та культури праці; 

- створення умов для творчого самовдосконалення та професійного самовизначення. 

3. Учасники Конкурсу 

До участі в конкурсі запрошуються  учні закладів загальної середньої освіти та 

вихованці закладів позашкільної освіти, які мають досвід дослідницько-

експериментальної роботи в галузях селекції та генетики і підготували науково-

дослідницькі роботи в зазначених галузях. 

4. Порядок та терміни проведення Конкурсу. 

Конкурс проводиться у два етапи: 



 

 

І етап обласний (відбірковий) – з 20.09.2022 по 05.12.2022 

ІІ етап (фінальний (Всеукраїнський) – грудень  2022 року 

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати до 05 грудня 2022 року на 

електронну адресу ekologonatur@ukr.net  науково-дослідницьку роботу та заявку 

за формою відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Юний 

селекціонер і генетик», що розміщено на сайті НЕНЦ за посиланням 

http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/minuyst/31_08_12_960.pdf 

5. Критерії оцінювання  робіт: 

- актуальність, повнота розкриття теми; 

- методика ведення експерименту; 

- аргументованість висновків з урахуванням власного внеску дослідника; 

- наявність  колекцій, гербаріїв, фотографій, тощо; 

- якість інформативних матеріалів; 

- наявність екологічного обґрунтування; 

- практичне значення; 

- відгук наукових установ. 

6. Відзначення переможців 

За підсумками журі переможці І обласного  (відбіркового) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» нагороджуються 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

 

 

 


