
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«13» січня 2015 р. № 2

Про підсумки національного етапу 
XIX Білоруської конференції учнів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 14.08.2014 № 936 “Про
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік за  основними напрямами позашкільної
освіти”,  з  метою  сприяння  модернізації  змісту  науково-дослідної,  пошукової,
експериментальної та практичної діяльності учнівської молоді, впровадження інноваційно-
освітніх  методів  і  технологій  у  навчальних  закладах  України,  забезпечення  інтеграції
вітчизняної  освіти  і  науки  у  європейський  та  світовий  простір  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  в  2014  році  провів  національний  етап  XIX
Білоруської конференції учнів, який проходив в заочному форматі.

За рішенням наукового журі національного етапу XIX Білоруської конференції учнів

НАКАЗУЮ:
І. Направити для участі у міжнародному заочному відбірковому етапі XIX Білоруської

конференції  учнів  (очний  етап  відбудеться  27  лютого  –  1  березня  2015  р.,  м.  Мінськ,
Республіка Білорусь) роботи наступних учасників з індивідуальними проектами:

1. Бабак Марії Миколаївни, учениці 11 класу Одеського навчально-виховного комплексу
"Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов  -
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  №  48.  Назва  проекту: «Синтез  флуоресцентного
мітчика нафталімідного ряду з 2-гідроксіетиламіногрупами в положеннях 4 та 5». Категорія:
«Хімія».

2.  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».

3.  Карпічева  Єгора  Євгеновича,  учня  9  класу  Комунального  закладу  "Дитячий
екологічний  центр  м.  Дніпродзержинська"  Дніпропетровської  області.  Назва  проекту:
«Дослідження  розчинів  трибромідів  поверхнево-активних  речовин як  потенційних  систем
для знищення плісняви». Категорія: «Хімія».

4.  Паркулаба  Михайла  Володимировича,  учня  11  класу  Харківської  спеціалізованої
школи 1-3 ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області. Назва проекту: «Нові
флуоресцентні зонди на основі 8-гідроксіхіноліну». Категорія: «Хімія».

5.  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».

6.  Плетенець  Єлізавети  Сергіївни,  учениці  9  класу  Комунального  закладу
"Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - гімназія №11 м.
Дніпродзержинська"  Дніпропетровської  області.  Назва  проекту:  «Розробка  екологічно
дружнього гідро гелю для руйнування пестицидів». Категорія: «Хімія».

7.  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».



8. Білоусової Діани Володимирівни, учениці 11 класу Комунального вищого навчального
закладу Київської  обласної  ради «Макарівський медичний коледж» Макарівського району
Київської  області.  Назва  проекту:  «Оцінка  якості  лікарських  препаратів  на  основі
ацетилсаліцилової кислоти та метамізолу натрію». Категорія: «Хімія».

9. Гончарука Дмитра Сергійовича, учня 9 класу Житомирської загальноосвітньої школи
№ 7. Назва проекту: «Кукурудза – добра енергетична сировина». Категорія: «Фізика».

10.  Гавриленко Аліни  Русланівни,  учениці  11 класу  Комунального закладу  «Дитячий
екологічний  центр  м.  Дніпродзержинська»  Дніпропетровської  області.  Назва  проекту:
«Водорозчинні штучні рецептори для моніторингу вмісту глюкози». Категорія: «Хімія».

11.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».

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


