
Ч Е РН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІСТРА Ц ІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

О Н 2018 року м. Чернігів № _____

Про підсумки обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Юний селекціонер і генетик»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 
№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік», наказу 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 29.10.2018 №328 «Про проведення обласного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик», відповідно до Плану 
роботи комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» на 2018 рік, з метою розвитку мережі гуртків генетиків- 
селекціонерів, поглиблення змісту роботи на шкільних навчально-дослідних 
земельних ділянках, залучення здобувачів освіти до проведення дослідів з 
генетики та селекції, виховання екологічної культури та культури праці, 
створення умов для творчого самовдосконалення у листопаді 2018 року 
проведено обласний (відбірковий) етап щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Юний селекціонер і генетик».

На обласний етап конкурсу подано роботи здобувачів освіти закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти Новгорода-Сіверського району та 
міста Новгород-Сіверський.

У роботах, поданих на розгляд журі, показано ефективність дослідницько- 
експериментальної діяльності здобувачів освіти в галузях селекції та генетики 
рослин, обізнаність юних дослідників з теоретичним матеріалом сучасної 
генетики, що забезпечило високу результативність підготовлених творчих 
робіт.

Долучившись до обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Юний селекціонер і генетик», здобувані освіти Грем'яцької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Новгорода-Сіверської районної ради та Новгорода-Сіверського Центру дитячої 
та юнацької творчості Новгорода-Сіверської міської ради провели досліди на 
навчально-дослідних земельних ділянках та в природі.



Шаурко Марина, учениця 7 класу Грем'яцької ЗОШ І-ІІІ ст. Новгорода- 
Сіверської районної ради проводила дослідження стійкості томатів різних 
сортів проти фітофторозу.

Слабченко Анна, вихованка гуртка «Студія екологічного дизайну» 
Новгорода-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгорода- 
Сіверської міської ради вивчала множинний алелізм природних популяцій 
конюшини білої.

Під час проведення дослідницьких робіт учасники опанували методику 
постановки генетичних дослідів, провели порівняльну характеристику різних 
сортів сільськогосподарських культур, набули вмінь та навичок з вирощування 
рослин.

Відповідно до рішення журі обласного (відбіркового) етапу конкурсу 
н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»:

- Шаурко Марину, ученицю 7 класу Грем'яцької ЗОШ І-ІІІ ст. Новгорода- 
Сіверської районної ради;

- Слабченко Анну, вихованку гуртка «Студія екологічного дизайну» 
Новгорода-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгорода- 
Сіверської міської ради.

2. Оголосити подяку Управління освіти і науки облдержадміністрації 
педагогічним працівникам, які сприяли якісній підготовці учнів-переможців 
обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 
генетик»:

- Мироненко Олені Володимирівні, учителю хімії і біології Грем'яцької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Новгорода-Сіверської районної ради;

- Салабуті Вірі Євгеніївні, керівнику гуртка Новгорода-Сіверського Центру 
дитячої та юнацької творчості Новгорода-Сіверської міської ради.

3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендацій органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

3.1 Проаналізувати підсумки участі здобувачів освіти закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти у обласному (відбірковому) етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» та довести їх 
результати до відома керівників закладів освіти.

3.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Юний селекціонер і генетик».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ


