
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ

«9» лютого 2015 р. № 15-О

Про участь команди від України у

XIX Білоруської конференції учнів 

(27 лютого – 1 березня 2015 р.)

Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде

організовано участь  української  команди у XIX Білоруської  конференції  учнів,  яка

відбудеться  27  лютого  –  1  березня  2015  р.  в  м.  Мінську  (Республіка  Білорусь).

Організатори  конкурсу  –  Міністерство  освіти  Республіки  Білорусь,  Білоруський

державний університет. Умови конкурсу розміщені на сайті www.nenc.gov.ua

За  результатами  рішення  міжнародного  Оргкомітету  XIX Білоруської
конференції  учнів,  що  відбудеться  27  лютого  –  1  березня  2015  року  на  базі

навчального закладу «Мінський обласний інститут розвитку освіти» (м. Мінськ, вул.

П.Глебки, 88)

НАКАЗУЮ

І. Направити для участі у міжнародному очному етапі XIX Білоруської конференції

учнів - 2015 наступних учасників з індивідуальними проектами:

1. Підгорної  Дар'ї  Вадимівни,  учениці  11  класу  Комунального  навчального

закладу  "Хіміко-екологічний  ліцей"  Дніпропетровської  міської  ради.  Назва

проекту:  «Кольорометричне  визначення  вітаміну  С  з  використанням  18-

молібдодифосфату». Категорія: «Хімія».

2. Акастьолова  Олексія  Володимировича,  учня  10  класу  Комунального  закладу

«Партизанська  середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступеня»

Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області.  Назва  проекту:

«Удосконалення механізації обробітку ґрунту з розробкою дискового робочого

органа  до  мотоблоку  в  умовах  садово-паркових  господарств

Дніпропетровщини». Категорія: «Біологія».

3. Вануша  Романа  Юрійовича,  учня  11  класу  Львівської  спеціалізованої

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8. Назва проекту: «Дослідження умов

формування  планет  і  планетних  систем  на  основі  аналізу  даних  про

екзопланети». Категорія: «Астрономія».

4. Гончарука Дмитра Сергійовича, учня 9 класу Житомирської загальноосвітньої

школи  №  7.  Назва  проекту:  «Кукурудза  –  добра  енергетична  сировина».

Категорія: «Фізика».

5. Ковтун  Ірина  Олегівна,  учениця  11  класу  Одеського  навчально-виховного

комплексу  "Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням

іноземних мов -  загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів"  № 48.  Назва  проекту:

«Вивчення  ступеня  адаптивності  інвазійного  виду  Rapana Vinosa до  умов

Північних акваторій Чорногоморя». Категорія: «Біологія».

ІІ.  Направити від  Національного еколого-натуралістичного центу учнівської  молоді

офіційним керівником команди Ковтун Тетяну Петрівну, вчителя біології, заступника

http://nenc.gov.ua/doc/lust/2014/19-09-158.pdf


директора  з  навчально-виховної  роботи  Одеського  навчально-виховного  комплексу

"Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов  -

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 84 (за її погодженням).

2.1.  Ковтун  Т.П.  відповідає  за  організацію  участі  української  команди  у  конкурсі,

проведення  інструктажу  з  техніки  безпеки  учасників.  Керівник  команди  при  собі

повинен мати: дозвіл від батьків учасників конкурсу, медичні довідки учасників про

відсутність  інфекційних  хвороб  і  контакту  з  інфекційними  хворими,  копія  наказу

відповідного органу освіти щодо участі учня у конкурсі, загальний наказ із списком

учасників конкурсу.

2.2. Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівника делегації.

ІІІ.  Ковтун Т.П.  своєчасно подати Національному еколого-натуралістичному центру

методичний звіт про участь української команди у даному конкурсі (аналіз конкурсу,

переваги та недоліки, рівень підготовки української команди тощо).

IV.  Витрати  на  відрядження  учнів,  керівника  делегації  здійснюються  за  рахунок

коштів, не заборонених чинним законодавством України.

V. Контроль за виконання наказу покласти на Тараненко В.І., заступника директора

НЕНЦ.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький.


