
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua

від   05.02.2014     №  _1/9-93_                   

від ___________ на №              

Департаменти  (управління) освіти і 
науки Донецької, Дніпропетровської, 
Луганської, Одеської обласних 
державних адміністрацій

Про участь у XVІІІ Білоруській
конференції учнів

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
XVІІІ Білоруській конференції учнів, яка відбудеться з 28 лютого до 2 березня ц.р.
у м. Мінську (Республіка Білорусь). Організатор конкурсу – Міністерство освіти
Республіки  Білорусь,  Білоруський  державний  університет.  Умови  конкурсу
розміщені на сайті www.nenc.gov.ua.

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  Денисенко  Оксану  Вікторівну,  старшого  викладача
Одеського  національного  медичного  університету  імені  І.І.  Мечникова.
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 тел.: 0 (44) 430-02-60, на сайті:  www.nenc.gov.ua  .

Додаток: на  1 арк.

Заступник Міністра                                                                         Б. М. Жебровський

Середницька А.Д., 481-32-51,
Вербицький  В.В., 430-02-60

Додаток 
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до  листа МОН 
від 05.02.2014.2014 № 1/9-93

Список
учасників XVІІІ Білоруської конференції учнів 

1. Швайка Дмитро, учень 11 класу Красноармійського міського ліцею "Надія"
Донецької  області  (тема  індивідуального  проекту:  «Система  відстеження
голови “HeadTracker”. Категорія: «Інформатика»).

2. Вецько  Іван,  учень  10  класу,  Комунального  закладу  «Алчевська
інформаційно-технологічна  гімназія»  Луганської  області  (тема
індивідуального  проекту:  «Розробка  периферійного  пристрою
"Підсвічування зворотної сторони монітору з динамічною зміною кольору в
залежності від зображення на екрані". Категорія: «Інформатика»).

3. Бугременко  Олександр,  учень  11  класу  Комунального  закладу  "Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"  (ЦЕНТУМ)
Дніпропетровської  області  (тема  індивідуального  проекту: «Сполуки  з
сульфаноловим  циклом,  як  перспективні  білдінг-блоки».  Категорія:
«Хімія»).

4. Сердюк Юлія, учениця Красноармійського навчально-виховного комплексу
Донецької області  (тема індивідуального проекту: "Друге життя" пластику:
сьогодення, майбутнє». Категорія: « Хімія»).

5. Спіріна Валерія, учениця 11 класу Комунального закладу освіти "Середня
загальноосвітня  школа  №49"  Дніпропетровської  міської  ради  (тема
індивідуального  проекту: «Морфометричні  мінливості  Drosophila
melanogaster під впливом йонів Ва2+». Категорія: «Біологія»).

6. Денисенко Олександр, учень Одеської Маріїнської гімназії Одеської міської
ради  Одеської  області  (тема  індивідуального  проекту: «Вплив
нітропруссиду натрію на ефекти парасимпатичної стимуляції серця жаби».
Категорія: «Біологія»).

7. Ковтун  Ірина,  учениця  Одеського  навчально-виховного  комплексу  №  84
"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення іноземних мов
-  загальноосвітня  школа  -ІІІ  ступенів"  (тема  індивідуального  проекту:
«Видова  різноманітність  та  екологічна  характеристика  губок  (SPONGIA)
деяких районів Чорного моря». Категорія: «Біологія»). 


