УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 07.11.2019 р.

м. Івано-Франківськ

№ 654

Про проведення обласного
заочного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Юний селекціонер і генетик»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2018 року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану
семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної
освіти на 2019 рік», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 31.08.2012 року № 960 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1592/21904, листа
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від
04 жовтня 2019 року «Про Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і
генетик» у 2019-2020 навчальному році» та з метою виявлення і підтримки
обдарованих учнів у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, які
виявили здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузях
селекції та генетики
НАКАЗУЮ:
1. Провести обласний заочний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний
селекціонер і генетик» 6 грудня 2019 року (далі – Конкурс).
2. Затвердити склад обласного журі Конкурсу (додаток 1).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою:
3.1. До 25 листопада 2019 року провести районні (міські) заочні етапи
Конкурсу.
3.2. До 29 листопада 2019 року подати аналітичні довідки про
результати проведення районних (міських) заочних етапів Конкурсу
(додаток 2) та науково-дослідницькі роботи переможців у паперовому

варіанті на адресу: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім.
В.Стефаника, 34 Б, Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді.
4. Керівникам місцевих органів управління освітою об’єднаних
територіальних громад забезпечити участь учнів закладів загальної середньої
та вихованців закладів позашкільної освіти у районних (міських) заочних
етапах Конкурсу у складі районів та міст за територіальним принципом.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
департаменту – начальника управління освіти і науки департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації І. Гаврилюка.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 07.11.2019 року № 654

Склад журі для проведення обласного заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»

Шинкарук Галина Василівна – заступник директора з навчальнометодичної роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді – голова журі;
Вівчарук Леся Дмитрівна – методист Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – секретар
журі.
Члени журі
Грабівчук Мирослава Володимирівна - завідувач відділу екології
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді;
Самійло Ольга Дмитрівна - завідувач відділу біології ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді;
Вихованець Віктор Ярославович - кандидат сільськогосподарських
наук, завідувач технічного відділення Івано-Франківського коледжу
Львівського національного аграрного університету (за згодою).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 07.11.2019 року № 654

Аналітична довідка, складена за підсумками районного (міського)
заочного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»
(надалі – Конкурсу) має містити наступне:

 Таблицю за формою:
Відомості про учасників та переможців районного (міського)
заочного етапу Конкурсу
у _______________________________________________
(назва району/міста)
Загальна кількість Кількість закладів
освіти, що взяли
закладів освіти у
участь у рай/міськ
районі/місті
заочному етапі
Конкурсу

ЗЗСО

ЗПО

ЗЗСО

ЗПО

Кількість учасників,
що взяли участь у
рай/міськ заочному
етапі Конкурсу

ЗЗСО

ЗПО

Кількість
переможців (І, ІІ, ІІІ,
місце) рай/міськ
заочного етапу
Конкурсу

ЗЗСО

ЗПО

 Аналітичну частину, де провести порівняльний аналіз (порівняти
з минулим роком) активності закладів освіти району (міста) щодо
участі, кількості учасників, якості поданих матеріалів,
обґрунтування того, чи досягнута мета та чи виконані завдання
Конкурсу.

