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

НАКАЗ
м. Київ

«30» березня 2016 р. № 38-О

Про участь у міжнародному 
конкурсі INESPO 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
INESPO та на підставі рішення наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2016»

НАКАЗУЮ:

1. Організувати участь української делегації у Міжнародному конкурсі  INESPO 2016,
який відбудеться з 29 травня по 3 червня 2016 року у Королівстві Нідерланди.

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

1.  Малкіній  Катерині  Олександрівні,  учениці  9  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний ліцей  Маріупольської  міської  ради",  Донецька область;  тема проекту:
"Біоорганічна  утилізація  плівчастих  термопластичних  полімерів  на  прикладі
HDPE".
2 Воробей Анастасії Василівні, учениці 11 класу КЗ "Луцький навчально-виховний
комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради"; тема
проекту:  "Природно-заповідний  фонд  Волині:  хорологічний  та  хронологічний
аспекти".

3. Призначити офіційним керівником делегації  Пономарчука В’ячеслава Вадимовича,
вчителя біології КЗ "Маріупольський технічний ліцей Маріупольської міської ради"

4. Пономарчуку В.В., офіційному керівнику делегації:
1. організувати участь української команди в конкурсі;
2. провести інструктаж з техніки безпеки учасників;
3. 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);

4. 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 Пономарчука В.В., 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


