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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«10» березня 2016 р. № 28-О

Про участь у Міжнародному
конкурсі I-SWEEEP 2016

На  виконання  наказу  Міністерства  від  25  грудня  2015  р.  №1360  “Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді організовує участь української команди I-SWEEEP 2016, що відбудеться
з 26 квітня по 1 травня 2016 року у м. Х'юстон (штат Техас, США). 

Відповідно  до  Положення  про  конкурс  I-SWEEEP,  за  результатами
суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу "Intel Еко Україна
2016"

НАКАЗУЮ:
І.  Надати можливість представляти Україну у фіналі  Міжнародного конкурсу
I-SWEEEP 2016, що відбудеться з 26 квітня по 1 травня 2016 року у м. Х'юстон
(штат Техас,  США),  наступним переможцям Всеукраїнського конкурсу  "Intel
Еко Україна 2016": 
- Гуменюку Івану Юрійовичу, студенту ІІ курсу Морського коледжу Херсонської
державної  морської  академії;  тема  проекту:  "Як  уникати  "мексиканських"
катастроф". 
-  Шеремею  Володимиру  Степановичу,  учню  10  класу  Львівського
технологічного  ліцею;  тема  проекту:  "Компактний  пристрій  для  догляду  за
домашніми тваринами". 

ІІ.  Направити офіційним керівником делегації  Гуменюка Юрія Парфеновича,
вчителя  фізики  та  астрономії,  вчителя-методиста  Красилівського  навчально-
виховного комплексу «Гімназія та ЗОШ І ступеня» Хмельницької області  (за
його погодженням).
II.I.  Гуменюк Ю.  П.  відповідає  за  організацію  участі  української  команди  у
конкурсі,  проведення  інструктажу  з  техніки  безпеки  учасників.  Керівник
команди  при  собі  повинен  мати:  нотаріально  завірений  дозвіл  від  батьків
учасників конкурсу на виїзд дитини за кордон, медичні довідки учасників про
відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими, загальний
наказ із списком учасників конкурсу.
II.II.  Відповідальність  за  життя та  здоров’я  учасників  покласти на керівника
делегації.

ІІІ.  Направити  супроводжуючим  керівником  Короленка  Олександра
Валентиновича,  к.т.н.,  завідувача  електромеханічним  відділенням  Морського
коледжу Херсонської державної морської академії. 



ІV.  Гуменюку  Ю.  П.  своєчасно  подати  Національному  еколого-
натуралістичному центру методичний  звіт  про  участь  української  команди у
конкурсі (аналіз конкурсу, переваги та недоліки, рівень підготовки української
команди тощо).

V. Витрати на відрядження учнів, керівника делегації здійснюються за рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України.

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

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                    В. В. Вербицький


