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НАКАЗ 

м.Київ 

Про участь в очному турі II етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
«Юний селекціонер і генетик» 
у 2017/2018 навчальному році 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 04.01.2018 № 12, наказу МОН України від 31.08.2012 № 960 
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Юний 
селекціонер і генетик», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.09.2012 за № 1592/21904, наказу Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді від 13.02.2018 № 21 «Про підсумки проведення 
заочного туру II етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 
у 2017-2018 навчальному році» з 13 по 16 березня 2018 року на базі 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відбудеться 
очний тур II етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 
(далі - конкурс). 

Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити у період з 13 по 16 березня 2018 року до Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ, 
вул. Вишгородська, 19) для участі в очному турі II етапу конкурсу переможців 
заочного туру: 

Коваленко Анжеліку - вихованку Миронівського районного центру 
дитячої та юнацької творчості; 

Цимбалюк Валерію - вихованку Фастівської станції юних натуралістів; 
Вареник Катерину - ученицю Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 
№ 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської 
міської ради; 

Жиденко Ольгу - ученицю Опорного навчального закладу Синявського 
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Рокитнянського району; 

Кравчука Назара, вихованця Ірпінського центру позашкільної освіти. 



2. Відповідальність за життя і безпеку дітей у дорозі та під час 
проведення конкурсу покласти на Меквабішвілі Тетяну Миколаївну -
заступника директора з навчально-виховної роботи Миронівського районного 
центру дитячої та юнацької творчості; Шухіну Тетяну Стан і славі вну -
керівника гуртка «Любителі сукулентних рослин» Фастівської станції юних 
натуралістів, Пильник Ольгу Олексіївну - керівника гуртка «Юні акваріумісти» 
Білоцерківської спеціалізованої школи І-Ш ст. № 12 з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій Білоцерківської міської ради; Рухаленко Тетяну 
Іванівну - вчителя біології Опорного навчального закладу Синявського НВК 
«ЗНЗ І-Ш ст. - ДНЗ» Рокитнянського району; Корчовну Людмилу Степанівну -
керівника гуртка «Фітодизайн» Ірпінського центру позашкільної освіти. 

3. Відділам освіти Миронівської (Нечипоренко В.А.), Рокитнянської 
(Діренко С.В.) районних державних адміністрацій, управлінням освіти і науки 
Білоцерківської (Петрик Ю.Ф.), Ірпінської (в.о. Білорус О.А.) міських рад, 
управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради (Єриш Н.Л.) 

3.1. забезпечити участь переможців заочного туру та їх керівників у 
конкурсі; 

3.2. здійснити контроль за проведенням для учасників заходу інструктажу 
щодо дотримання правил безпечної поведінки у дорозі та під час конкурсу. 

4. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей 
та юнацтва Київщини» (Нестерук Т.В.) забезпечити загальну координацію 
участі команди у конкурсі. 

5. Здійснити витрати на проїзд, проживання та харчування учасників 
конкурсу за рахунок Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини». 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту Осипенко Ж.Ж. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 


