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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 

 
№ 5-о від 25.01.2011 р. 
 
Про участь команди від України у 
XV Білоруської конференції учнів 
(25-27 лютого 2011 р.) 

 
З 25 по 27 лютого ц.р. відбудеться XV Білоруська конференція учнів 

 (м. Мінськ, республіка Білорусь).  
 
За результатами заочного вібіркового етапу конкурсу 

НАКАЗУЮ: 
І. Надати право представляти Україну на XV Білоруській конференції 

учнів наступним учасникам з індивідуальними проектами: 
1. Зубок Ользі, учениці 11 класу Чернігівського обласного педагогічного ліцею 

для обдарованої сільської молоді Чернігівського обласної ради. Тема проекту: 
«Вплив гербицидного токсикозу на активність ферментів катаболізму в 
печінці коропа». Категорія «Біологія».   

2. Лозицькій Тетяні, учениці 11 класу НВК школи –ліцею №19 м. Рівного. Тема 
проекту: «Покращення інтенсифікації масообмінних малих та середніх річок 
за допомогою  косо розміщенних придонних перешкод». Категорія «Біологія».  

3. Михайлику Івану, учню 11 класу Комсомольського НВК ім. Л.І. Бугаєвської  
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5 - Ліцей» Комсомольської міської ради 
Полтавської області. Тема проету: «Дія аміачної селітри на фізіологічні 
процеси двостулкових молюсків видів    Беззубка лебедина (Anodonta cygnea) 
та Перлівниця звичайна (Unio pictorum)». Категорія «Біологія». 

4. Бондар І., учениці Сарненської гімназії Рівненської області. Тема проекту: 
«Математичні дослідження в економічних обчисленнях». Категорія 
«Математика».  

5. Терещенку Дмитру,  вихованцю Центру Позашкільної  работи м. 
Краматорська Донецької області. Тема проекту «Виготовлення телескопа-
рефлектора системи Кассегрена з технологією оптимізації її розрахунку». 
Категорія «Астрономія». 

6. Сютику  Олегу, учню 10 класу Крукеницького ліцею при Національному 
лісотехнічному університеті України Львівської області.  Тема проекту «Ряди 
планет та супутників Сонячної системи. Циркуляція матеріалу в Галактиці». 
Категорія «Астрономія».  
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ІІ. Надати право представляти Україну на XV Білоруській конференції учнів 
наступним учасникам з командним проектом: 

1. Ревуку Владиславу, учню 9 класу  та Черпаку Олександру, учню  11 класу 
Дубровицького НВК Рівненської області «Ліцей-загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів». Тема проекту: «Інформаційний сервіс загальноосвітнього  
простору «Освіта+». Категорія «Інформатика». 

 
 
ІІІ. Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівників 
делегації, батьків учнів. 
 
ІV. Направити від Національного еколого-натуралістичного центу учнівської молоді 
офіційним керівником команди  Довгалюк Людмилу Павлівну, заступника 
директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради (за її погодженням). Довгалюк Л.П. 
відповідає за організацію участі української команди у конкурсі. 
 
ІV. Довгалюк Л.П. своєчасно подати Національному еколого-натуралістичному 
центру методичний звіт про участь української команди у даному конкурсі (аналіз 
конкурсу, переваги та недоліки, рівень підготовки української команди тощо). 
 
V. Витрати на відрядження учнів, керівників здійснюються за рахунок залучених 
спонсорських коштів учасників конкурсу. 
 
VІ. Контроль за виконання наказу покласти на Тараненко В.І., заступника директора 
НЕНЦ. 
 
 
 
 
 

 
Директор НЕНЦ      В.В.Вербицький 


