
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«14» березня 2016 р. № 31-О

Про участь у Міжнародному 
конкурсі IFSES – 2016 

На  виконання  наказу  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  від  19  лютого  2016 р.  №10  «Про  надання  права  участі  у
міжнародних конкурсах Intel  ISEF, I-SWEEEP, GENIUS Olympiad, INESPO та
IFSES», відповідно до Положення про конкурс IFSES та на підставі  рішення
наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2016»

НАКАЗУЮ:

1. Організувати участь української делегації у Міжнародному конкурсі
IFSES – 2016, який відбудеться 18 – 21 квітня 2016 року у місті Гвадалахара
(Мексика).

2.  Надати  можливість  представляти  Україну  у  фіналі  Міжнародного
конкурсу  IFSES  –  2016  переможцям  Всеукраїнського  конкурсу  «Intel  Еко
Україна 2016»:

1. Коваленко  Ксенії  Вадимівні,  учениці  9  класу  КНЗ  «Хіміко-
екологічний ліцей» Дніпропетровської міської ради (тема проекту:
«Механохімічний  твердофазний  синтез  гідроксиду  нікелю,  як
активної речовини суперконденсатора»);

2. Рабцю Андрію Вікторовичу, вихованцю Львівської обласної Малої
академії  наук  учнівської  молоді  (тема  проекту:  «Застосування
методів генної інженерії для з'ясування функцій генів, що входять
до кластеру генів асиміляції сульфатів»);

3. Крокіс  Марії  Володимирівні,  учениці  10  класу  Львівського
технологічного  ліцею  (тема  проекту:  «Саморегульована  система
захисту від паводків»);

4. Дубровій  Євгенії  Олександрівні,  учениці  9  класу  Полтавської
обласної  гімназії-інтернату  для  обдарованих  дітей  імені
А.С.Макаренка, Полтавська область (тема проекту: «Використання
рослин-саліцилатів  як  природних  замінників  ацетилсаліцилової
кислоти з метою профілактики тромбозу»);

5. Земляному Валерію Костянтиновичу, учню 10 класу КНЗ «Хіміко-
екологічний ліцей» Дніпропетровської міської ради (тема проекту:
«Layer by layer покриття для Smart – Windows»);

6. Бородині  Єлизаветі  Володимирівні,  учениці  11  класу
Кременчуцької  спеціалізованої  школи  I-III  ступенів  №10  з
поглибленим  вивченням  англійської  мови,  Полтавська  область
(тема проекту: «Соціально-психологічний феномен брехні»);



7. Борзенкову  Роману  Сергійовичу, вихованцю  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»,  Київська  область  (тема
проекту:  «Вплив  умов  синтезу  на  формування  стоматологічних
керамік на основі ZrO2»).

3.  Призначити  офіційним  керівником  делегації  Коваленка  Вадима
Леонідовича,  кандидата  технічних  наук,  доцента  ДВНЗ  «Український
державний хіміко-технологічний університет».

4. Коваленку В. Л., офіційному керівнику делегації:
 організувати участь української команди в конкурсі;
 провести інструктаж з техніки безпеки учасників;
 забезпечити  наявність  супроводжувальних  документів

(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);

 своєчасно  подати  до  Національного  еколого-натуралістичного
центру методичний звіт про участь української команди у конкурсі
(аналіз  конкурсу,  переваги  та  недоліки,  рівень  підготовки
української команди тощо).

5.  Покласти  на  Коваленка  В. Л.,  офіційного  керівника  делегації,
відповідальність за життя та здоров’я учасників делегації.

6. Всі витрати, пов’язані з відрядженням, учасники делегації, керівник
делегації та супроводжуючий керівник здійснюють за власний рахунок.

7. Контроль за виконання даного наказу покласти на Тараненко В.І.,
заступника директора з науково-методичної роботи НЕНЦ.

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


