
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ

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

НАКАЗ
09.01.2013 р. №2

Про участь команди від України у
Балтійському науково-інженерному
конкурсі (29 січня-1 лютого 2013 р.)

Відповідно  до  наказу  МОНмолодьспорту  від  13.12.2012  №  1409   “Про 
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською 
молоддю  на  2013  рік”  та  на  виконання  Державної  цільової  програми  розвитку 
позашкільної освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України 
від  27.11.2010  №785)”,  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 
2012 році провів Національний етап Балтійського науково-інженерного конкурсу, 
який проходив в заочному форматі.

За результатами національного етапу конкурсу та рішенням наукового журі у 
фіналі  Балтійського науково-інженерного конкурсу, що відбудеться  29 січня - 1 
лютого  2013  року  в  м.  Санкт-Петербурзі  (Російська  Федерація)  Україна  буде 
представлена у такому персональному складі:

НАКАЗУЮ:
1.  Надати  право  представляти  Україну  у  Балтійському  науково-інженерному 
конкурсі,  що  відбудеться  29  січня  -  1  лютого  2013  року  в  м.  Санкт-Петербурзі 
(Російська Федерація), наступним учасникам з індивідуальними проектами:

1. Яну  Руслану  Володимировичу,  учню   11  класу  Донецького 
навчально-виховного комплексу № 91 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний заклад» Донецької міської ради Донецької області. Тема проекту: 
«Розробка відхилювача безперервної дії  для дегазації  свердловин». Категорія: 
«Біологія і науки про навколишнє середовище».

2. Мартюку  Богдану  Ігоровичу,  учню  11  класу  Донецької  спеціалізованої 
загальноосвітньої  фізико-математичної  школи  I-III  ступенів  №  35.  Тема 
проекту: « Розв’язник розрахункових задач з фізики «Електромагнітні явища». 
Категорія: «Програмування і комп'ютерні технології».

3. Тихолизу Ігорю Олеговичу, учню 11 класу КЗО «Хіміко-екологічний ліцей» м. 
Дніпропетровська. Тема проекту: «Моделювання рентгенівських діфрактограмм 
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нікель  гідроксиду  для  плоскісті  (001)  як  якісний  метод  аналізу  реальних 
діфрактограмм». Категорія:  «Програмування і комп'ютерні технології».

4. Храмченку  Миколі  Сергійовичу,  учню  11  класу  Шосткинського  НВК: 
спеціалізована  школа  І-ІІ  ступенів  –  ліцей  Сумської  області.  Тема  проекту: 
«Розробка  клієнт-серверного,  мобільного  додатку  для  навігації  взаємного 
орієнтування  і  пошуку  груп  користувачів  на  місцевості».  Категорія: 
«Програмування і комп'ютерні технології».

5. Комісару  Максиму  Володимировичу,  учню  10  класу  Комунальної  установи 
Сумська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  №7  м.  Суми.  Тема  проекту: 
«Ємнісний  датчик  кута  повороту  для  наукових  і  навчальних  досліджень». 
Категорія: «Теоретична і експериментальна фізика».

6. Могі  Олександру  Ігоревичу,  учню  9  класу  Білгород-Дністровського  НВК 
"загальноосвітня  школа  ІІ  ступеня  -  ліцей"  Одеської  області.  Тема  проекту: 
«Розробка  цифрового  пристрою  вимірювання  кутів  на  базі  мікроконтролера 
AVR». Категорія: «Техніка».

7. Лавриненку Станіславу Євгеновичу,  учню 11 класу  КЗО «Хіміко-екологічний 
ліцей» м. Дніпропетровська. Тема проекту: «Темплантний синтез на пеноникеле 
как  способ  изготовления  высокоэффективного  окисноникелевого  электрода 
гибридного суперконденсатора». Категорія: «Хімія».

8. Ганзюк  Христині, вихованці  Хмельницького  обласного 
еколого-натуралістичного  центру.  Тема  проекту:  «Модифікація  природних 
сорбентів України і можливості їх дослідження». Категорія: «Біологія і науки 
про навколишнє середовище».

9. Кулику Володимиру Петровичу, учню 10 класу НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ  ст. 
№3-колегіум"  Одеської  області. Тема проекту: «Підвищенння  ККД побутових 
газових плит  шляхом створення  насадок для  кухонного  посуду».  Категорія: 
«Техніка».

10.Кривому Дмитру Вікторовичу, учню 11 класу Гавришовскої ЗОШ I-III ступенів 
Вінницького  району  Вінницької  області.  Тема  проекту:  «Настільно-напольна 
математична  гра  з  використанням  самохідного  шасі  и   комунікаційних 
приладів». Категорія: «Техніка».

2.  Надати  право  представляти  Україну  на  Балтійському  науково-інженерному 
конкурсі наступним учасникам з командним проектом:

1. Герману Івану Сергійовичу та Дуганцю Роману Леонідовичу, учням 11 класу 
КЗО «Хіміко-екологічний ліцей» м. Дніпропетровська. Тема проекту: «Новый 
тип слоистого двойного никель гидроксида для использования в гибридных 
суперконденсаторах». Категорія: «Хімія».

3.Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівників делегації, 
батьків учнів.

4. Направити від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
офіційним керівником команди  Яковлева Володимира Афанасійовича,  директора 
Луганського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (за його 
погодженням).
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4.1. Яковлев В.А. відповідає за організацію участі української команди у конкурсі, 
проведення інструктажу з  техніки безпеки учасників.  Керівник команди при собі 
повинен мати: дозвіл від батьків учасників конкурсу, медичні довідки учасників про 
відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими,  копія наказу 
відповідного органу освіти щодо участі учня у конкурсі, загальний наказ із списком 
учасників конкурсу.

4.2  Направити  супроводжуючими  команди  Герасименко  Оксану  Валеріївну, 
завідуючу відділом Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 
талановитою  молоддю  та  Коваленка  Вадима  Леонідовича,  кандидата  технічних 
наук,  доцента  кафедри  електрохімії  при  УДХТУ,  керівника  гуртків  КЗ 
«Дніпропетровський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді».

4.3.  Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  покласти  на  керівників 
делегацій.  

5.Яковлеву В.А. 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).

6.  Витрати  на  відрядження  учнів,  керівників  за  рахунок  коштів,  не  заборонених 
чинним законодавством України, а також залучених спонсорських коштів учасників 
конкурсу.

7. Контроль за виконання наказу покласти на Тараненко В.І., заступника директора 
НЕНЦ.

Директор НЕНЦ В.В.Вербицький
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