
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 
НАКАЗ 

 
17.12.2022 Харків № 88
 

Про підсумки проведення обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Юний селекціонер і генетик» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 
згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і 
генетик», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
31.08.2012 № 960, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2012 за 
№ 1592/21904, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 19.09.2022 
№169 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 
генетик» у 2022/2023 навчальному році», з метою залучення обдарованих учнів 
до науково-дослідницької роботи в галузях селекції та генетики, у період із 01 
по 20 грудня 2022 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
«Юний селекціонер і генетик» (далі – Конкурс). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Визначити переможців і призерів Конкурсу (додаток 1). 
 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які посіли перші, другі і треті місця, 
грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 
юнацької творчості». 

 

3. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 
керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 
області (додаток 2). 

Термін: до 27.12.2022 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 
 

Директор           Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 1 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 17.12.2022 № 88 
 
 

Список переможців і призерів  
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Юний селекціонер і генетик» 
 

І місце 
 

 БОГМА Анна  - учениця 8 класу Каплунівської гімназії  
Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської 
області (керівник – НАЙДЕНЦОВ 
Віктор Миколайович) 

І місце   ШАПОВАЛОВА 
Марія 
 

- учениця 8 класу Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівники – 
САМОЙЛОВА Тетяна Йосипівна, 
ЖЕРЛИЦИНА Юлія Олександрівна) 

ІІ місце - КУЗЬМЕНКО 
Марія 
 
 

-  учениця 6 класу Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівники – 
САМОЙЛОВА Тетяна Йосипівна, 
ЧЕРНОВА Юлія Геннадіївна) 
 

ІІ місце - МОРОЗ Вікторія, 
МУСАТОВА Софія 
 

- учениці 5-Б класу Харківської 
загальноосвітньої школи № 64 Харківської 
міської ради Харківської області  
(керівник – ПОНОМАРЕНКО Ольга 
Іванівна) 

ІІІ місце - ГЛУХОВЕЦЬКИЙ
Артур,  
МОРГУН Аліна 
 

-  вихованці гуртка «Фітодизайн» 
Комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти «Джерело» 
Височанської селищної ради Харківського 
району Харківської області» (керівник – 
ГЛУХОВЕЦЬКА Вікторія Вікторівна.) 
 

 
 
Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток 2 
до наказу директора  
Комунального закладу  
«Харківський обласний Палац  
дитячої та юнацької творчості» 
від 17.12.2022 № 88 

 
Інформація 

про результати проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 

 
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 
згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і 
генетик», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
31.08.2012 № 960, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2012 за 
№ 1592/21904, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 19.09.2022 
№169 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 
генетик» у 2022/2023 навчальному році», з метою залучення обдарованих учнів 
до науково-дослідницької роботи в галузях селекції та генетики, у період із 01 
по 20 грудня 2022 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
«Юний селекціонер і генетик» (далі – Конкурс). 

Під час проведення Конкурсу вирішувалися завдання: 
- 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. 

У Конкурсі взяли участь учні, які підготували науково-дослідницькі 
роботи в галузях селекції та генетики. 

Загалом на Конкурс було надано 25 робіт.  
При визначенні переможців журі звертало увагу на актуальність, 

повноту розкриття теми; наявність колекцій, гербаріїв, фотографій; якість 
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інформативних матеріалів, наявність екологічного обґрунтування; практичне 
значення; відгук наукових установ. 

Журі відзначило науковість, практичність наданих конкурсних робіт, 
зацікавленість дітей у роботі з випробування перспективних сортів і гібридів 
вітчизняної та зарубіжної селекції. 

 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


