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НАКАЗ
м. Київ

«23» січня 2015 р. № 3

Про нагородження переможців 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.

Цього року у конкурсі взяло участь 47 учасників з 14 областей України (Полтавської,
Рівненської,  Дніпропетровської,  Київської,  Черкаської,  Харківської,  Івано-Франківської,
Житомирської,  Донецької,  Запорізької,  Чернівецької,  Львівської,  Чернігівської,  Одеської,
Сумської областей).

За рішенням наукового журі національного етапу XIX Білоруської конференції учнів

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців національного етапу
XIX Білоруської конференції учнів:

1.  Бабак  Марію  Миколаївну,  ученицю  11  класу  Одеського  навчально-виховного
комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов -
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  №  84.  Назва  проекту: «Синтез  флуоресцентного
мітчика нафталімідного ряду з 2-гідроксіетиламіногрупами в положеннях 4 та 5». Категорія:
«Хімія».

2.  Підгорну  Дар'ю  Вадимівну, ученицю  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, вихованця  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  Єлізавету  Сергіївну,  ученицю  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. Білоусову Діану Володимирівну, студентку ІІ курсу 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 Аліну Русланівну, ученицю 11 класу, вихованку Комунального закладу
«Дитячий  екологічний  центр  м.  Дніпродзержинська»  Дніпропетровської  області.  Назва
проекту:  «Водорозчинні  штучні  рецептори  для  моніторингу  вмісту  глюкози».  Категорія:
«Хімія».

11.Ковтун Ірину Олегівну, ученицю 11 класу Одеського навчально-виховного комплексу
"Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов  -
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 84. Назва проекту: «Вивчення ступеня адаптивності
інвазійного  виду  Rapana Vinosa до  умов  Північних  акваторій  Чорногоморя».  Категорія:
«Біологія».

ІІ.  Надати  лист  Подяки  від  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства освіти і науки України науковим керівникам, які забезпечили успішний
науково-педагогічний супровід учнівських робіт, що відзначені грамотами:

1.  Кривонос  Любов  Михайлівні,  вчителю  хімії  Одеського  навчально-виховного
комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов -
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" № 84.

2. Федько Надії Федорівні, кандидату хімічних наук, доценту кафедри органічної хімії
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

3.  Петрушиній  Галині  Олександрівні,  кандидату  хімічних  наук,  старшому  викладачу
кафедри хімії Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

4. Карпічеву Євгену Адольфовичу, кандидату хімічних наук, курівнику гуртка Дитячого
екологічного центру м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

5.  Ілляшенку  Родіону  Юрійовичу,  молодшому  науковому  співробітнику  Науково-
дослідного інституту хімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.



6. Мареніченко Валентину Васильовичу, кандидату сільськогосподарських наук, доценту
кафедри  сільськогосподарських  машин  Дніпропетровського  державного  аграрно-
економічного університету.

7.  Синичич  Людмилі  Іванівні,  методисту  Комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  смт.  Кіровське  Дніпропетровського  району
Дніпропетровської області.

8.  Гавриліній  Вікторії  Вікторівні,  вчителю  хімії  та  вчителю-методисту  комунального
закладу "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - гімназія
№11 м. Дніпродзержинська" Дніпропетровської області.

9.  Кулінічу  Юрію  Анатолійовичу,  кандидату  фізико-математичних  наук,  науковому
співробітнику Астрономічної обсерваторії при Львівському національному університеті імені
Івана Франка.

10. Галмановій Світлані Сергіївні, викладачу Комунального вищого навчального закладу
Київської обласної ради «Макарівський медичний коледж» Макарівського району Київської
області.

11.  Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  вчителю  вищої  категорії,  керівнику  гуртка
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

12.  Ковтун  Тетяні  Петрівні,  вчителю  біології,  заступнику  з  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.

13.  Ковтуну  Олегу  Олексійовичу,  кандидату  біологічних  наук,  директору
Гідробіологічної станції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

14. Паєтенко Вікторії Василівні, керівнику гуртка Ірпінського еколого-технічного центру
творчості школярів і молоді Київської області.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький.


