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Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90, e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 
 

№ 60 від 30.12.2010 р. 
 
Про підсумки проведення  
національного етапу 
Балтійського науково-інженерного 
конкурсу у 2010 р. 

 
З метою всебічної підтримки обдарованої молоді, 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 у 2010 р. провів Національний етап 
Балтійського науково-інженерного конкурсу. Конкурс проходив в заочному 
форматі.  

Переможцям заочного відбіркового етапу надано право представляти 
Україну у фіналі Балтійського науково-інженерного конкурсу, що відбудеться 
1-4 лютого 2011 р. в м. Санкт-Петербург (Росія).  

За результатами заочного етапу конкурсу 
НАКАЗУЮ: 

І. Надати право представляти Україну у Балтійському науково-
інженерному конкурсі, що відбудеться 1-4 лютого 2011 року у місті Санкт-
Петербург (Росія), наступним учасникам з індивідуальними проектами: 

1. Гаєвському Михайлу Леонідовичу, учню Криворізького гуманітарно-
технічного ліцею №129 Дніпропетровської області Тема проекту: 
«Розробка моделі трактора-самонавантажувача». Категорія: «Техніка 
(машини та механізми)». 

2. Григоровичу Богдану Андрійовичу, учню Дрогобицького педагогічного 
ліцею. Тема проекту: «Стійке до перешкод кодування інформації». 
Категорія: «Програмування і комп’ютерні технології». 

3. Лавріненку Ярославу, учню 11 класу Черкаського фізико-математичного 
ліцею Черкаської міської ради Черкаської області. Тема проекту: 
«Приклади використання кластера на основі GPU». Категорія: 
«Програмування і комп’ютерні технології». 

4. Волобуєву Олександру Сергійовичу, учню 10 класу Кіндратівської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням інформатики і 
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програмування Костянтинівського району Донецької області. Тема 
проекту: «Проет комбінованої системи сонячно-електричного 
акумуляційного теплопостачання (КССЕАТ) шкільної будівлі». 
Категорія: «Техніка». 

5. Крупію Артему Володимировичу, учню 11 класу Партизанської СШ 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Тема проекту: 
«Оптимізація вуглецевого живлення продуцента β-каротину». Категорія: 
«Біологія». 

6. Умерову Еннану Ільясовичу, учню Міжводенської ЗОШ І-ІІІ ст. АР Крим. 
Тема проекту: «Хвильова енергетична установка для живлення 
сигнальних буїв». Категорія: «Теоретична та експериментальна фізика». 

 
ІІ. Надати право представляти Україну на Балтійському науково-
інженерному конкурсі, що відбудеться 1-4 лютого 2011 року у місті Санкт-
Петербург (Росія), наступним учасникам з командним проектом: 

1. Попович Андрію, Рудій Анастасії, Леоновій Марії учням 10 класу КЗО 
«Хіміко-екологічний ліцей» м. Дніпропетровська. Тема проекту: «Ефект 
попкорна» - отримання високодисперсних порошків за допомогою 
мікрохвильової обробки». Категорія: «Хімія». 

 
 
 
 

 
Директор НЕНЦ      В.В.Вербицький 


