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Від № 

На № від 

Департаменти (управління) освіти і науки 
Дніпропетровської, Луганської, Сумської, 
Хмельницької, Вінницької обласних, 
Київської міської державних адміністрацій 

Про участь у Балтійському 
науково-інженерному конкурсі - 2014 

На виконання пункту 40 Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2014 рік, затвердженого наказом МОН від 27.12.2013 № 
1842, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде 
організовано участь української команди у Балтійському науково-інженерному 
конкурсі, який відбудеться 4 - 7 лютого 2014 року в м. Санкт-Петербурзі (Російська 
Федерація). Організатор конкурсу - Санкт-Петербурзький державний університет. 
Умови конкурсу розміщені на сайті \¥\¥Л¥.пепс.аоу.иа. 

Просимо сприяти участі в зазначеному конкурсі вихованців позашкільних 
закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями 
заочного відбіркового етапу (список додається). 

Керівником української делегації за рекомендацією НЕНЦ та попередньою 
домовленістю визначено Павлюк С.Ю., заступника директора Вінницької обласної 
станції юних натуралістів; супроводжуючим - Коваленко В.Л., керівника гуртків КЗ 
«Дніпропетровський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді», доцента кафедри електрохімії при УДХТУ, кандидата технічних наук. 
Відповідальність за життя та здоров'я учасників покладається на керівника делегації. 

Проживання та харчування учасників конкурсу та керівників під час проведення 
конкурсу - за рахунок організаторів конкурсу. 

Для оформлення виїзних документів, вирішення організаційних питань 
звертатись до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Додаткова інформація за телефонами: 0 (44) 430-02-60, на сайті: утуу.пепс.йоу.иа. 

Додаток: на 1 арк. 

Заступник Міністра — Б. М. Жебровський 
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Додаток 
до листа МОН 

від 21.01.2014 № 1/9-46 

Список 
учасників Балтійського науково-інженерного конкурсу - 2014 

1. Комісар Максим, учень 11 класу Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 м. Суми (тема індивідуального проекту: 
«Ємнісний датчик кута повороту для наукових і навчальних досліджень». Категорія: 
«Теоретична і експериментальна фізика»), 

2. Болкуневич Владислав, учень 11 класу Комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 (тема індивідуального проекту: 
«Турбокомпресор як двигун зовнішнього і внутрішнього згоряння». Категорія: 
«Техніка»), 

3. Паливода Валерій, учень 11 класу Ліцей "Престиж" м. Києва (тема 
індивідуального проекту: «Дослідження резонансного КЬС-контуру з надпровідним 
осердям (ВТНП) і методів його застосування». Категорія: «Теоретична і 
експериментальна фізика»). 

4. Гуменюк Іван, учень 9 класу Красилівського НВК "ЗОШ І ст. та гімназія" 
Хмельницької області, (тема індивідуального проекту: «Водозабірний самоочисний 
фільтр широго застосування». Категорія: «Теоретична і експериментальна фізика»), 

5. Летягін Дмитро, учень 11 класу Стахановської гімназії №7 Луганської 
області (тема індивідуального проекту: «Створення систем вирощування рослин на 
основі штучних грунтів». Категорія: «Біологія і науки про навколишнє середовище»), 

6. Мальцева Дар'я, учениця 11 класу Комунального навчального закладу 
"Хіміко-екологічний ліцей" Дніпропетровської міської ради (тема індивідуального 
проекту: «Нерозчинний анод для приладів очищення води та водо підготовки на 
основі №-\¥». Категорія: «Хімія»). 

7. Коновалснко Андрій, учень 11 класу Стахановської багатопрофільної гімназії 
№15 Луганської області (тема індивідуального проекту: «СатТоисІї». Категорія: 
«Програмування і комп'ютерні технології»), 

8. Котенко Аліса, учениця 11 класу Комунального навчального закладу "Хіміко-
екологічний ліцей" Дніпропетровської міської ради (тема командного проекту: 
«Новий тип фосфатного покриття на сталі і оцинкованої сталі, нанесений з розчину 
триполіфосфата натрія». Категорія: «Хімія»), 

9. Дячук Ярослава, учениці 10 класу Комунального навчального закладу 
"Хіміко-екологічний ліцей" Дніпропетровської міської ради (тема командного 
проекту: «Новий тип фосфатного покриття на сталі і оцинкованої сталі, нанесений з 
розчину триполіфосфата натрія». Категорія: «Хімія»). 

10. Гальчевска Єлизавета, учениця 11 класу Комунального навчального 
закладу "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпропетровської міської ради (тема 
командного проекту: «Трибохімічна активація нікелю гідроксиду як активної 
речовини для використання в гібридних суперконденсаторах». Категорія: «Хімія»), 

11. Зіма Олександра, учениця 11 класу Комунального закладу освіти "Середня 
загальноосвітня школа № 87" Дніпропетровської міської ради (тема командного 
проекту: «Трибохімічна активація нікелю гідроксиду як активної речовини для 
використання в гібридних суперконденсаторах». Категорія: «Хімія»), 


