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

НАКАЗ
м. Київ

«29» січня 2016 р. № 9-O

Про участь делегації України у
XX Білоруській конференції учнів 
(26-28 лютого 2016 р.)

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  на  2016  рік  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
провів  національний  етап  XX  Білоруської  конференції  учнів,  який  проходив  в
заочному форматі. Всього на конкурс надійшло 59 робіт із 12 областей України.

Згідно з рішенням Оргкомітету XX Білоруській конференції учнів 

НАКАЗУЮ
І.  Надати  можливість  представляти  Україну  на  XX  Білоруської

конференції  учнів  (ХХ  республіканський  конкурс  робіт  дослідницького
характеру (конференція) учнів з астрономії, біології, інформатики, математики,
фізики, хімії), яка відбудеться 26-28 лютого 2016 р. на базі навчального закладу
«Мінський  державний  обласний  ліцей»  (Республіка  Білорусь,  м.  Мінськ,  вул.
Сєрова, 18) наступним учасникам:

1. Харченку Олександру Миколайовичу, учню 11 класу СЗОШ I-III ступенів №5
ім.  Л.І.  Бугаєвської  м.  Комсомольськ  Полтавської  області.  Назва  проекту:  «Аналіз
кількісного та перспективного стану аутосомно-рецесивних захворювань мешканців
м. Комсомольськ Полтавської області». Категорія: «Біологія».

2. Федоровій Юлії Михайлівні, учениці 11 класу Одеської ЗОШ №5 м. Одеса
Одеської  області.  Назва  проекту:  «Екологічне  значення  скрінінгу  активних
антагоністів проти фітопатогенних бактерій». Категорія: «Біологія».

3.  Слуцькій  Маргариті  Юріївні,  учениці  10  класу,  вихованки  Центру
позашкільної роботи (ЦПР) м. Краматорськ Донецької області. Назва проекту: «Зміни
диференціації видів за біотопами і синантропізація кажанів Східної України в умовах
антропогенної трансформації ландшафтів». Категорія: «Біологія».

4. Близинській Єлизаветі Вадимівні, учениці 9-Б класу Одеського НВК №49 м.
Одеса  Одеської  області.  Назва  проекту:  «Інформаційний  аналізатор  текстів  та
літературних творів – програма «Pen-Mastering». Категорія: «Інформатика».

5. Безмену Андрію Івановичу, учню 10 класу КУ ССШ I – III ступенів №7 м.
Суми  Сумської  області.  Назва  проекту:  «Високо  –  економічний,  термосифонний
кондиціонер «СheapСold». Категорія: «Фізика».

6. Лавському Володимиру Володимировичу, учню 9 класу Криворізької гімназії
№49 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Назва роботи: «Визначення активності
ферменту каталази в рослинних і тваринних тканинах кінетичним методом аналізу».
Категорія: «Хімія».



7. Гордієнку Олексію Михайловичу, учню 11 класу Одеського НВК № 49 м.
Одеса  Одеської  області.  Назва  роботи:  «ЦАП  нового  покоління  з  елементами
візуального порівняння вихідного сигналу». Категорія «Фізика».

ІІ.  Направити  офіційним  керівником  делегації  Чепка  Андрія  Олеговича,  к.ф.-м.н.,
доцента кафедри інформаційних технологій Одеської національної академії зв’язку (за
його погодженням).
2.1.  Чепок  А.О.  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.
2.2. Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівника делегації.

ІІІ.  Направити  супроводжуючим  керівником  Євтушенко Наталію  Іванівну, вчителя
інформатики Одеського НВК № 49 м. Одеса Одеської області.

ІІІ.  Чепку А.О.  своєчасно подати  Національному еколого-натуралістичному центру
методичний звіт про участь української команди у конкурсі (аналіз конкурсу, переваги
та недоліки, рівень підготовки української команди тощо).

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

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

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


