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Про підсумки національного етапу 
XX Білоруської конференції учнів

Згідно  з  планом  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2015 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 в 2015 році провів національний етап XX Білоруської конференції
учнів, який проходив в заочному форматі.

За  рішенням  наукового  журі  національного  етапу  XX  Білоруської  конференції
учнів

НАКАЗУЮ:
І.  Направити  для  участі  у  міжнародному  заочному  відбірковому  етапі  XX

Білоруської  конференції  учнів  (очний  етап  відбудеться  26-28  лютого  2016  р.,  м.
Мінськ,  Республіка  Білорусь)  роботи  наступних  учасників  з  індивідуальними
проектами:

1. Харченка Олександра Миколайовича, учня 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.  Федорової  Юлії  Михайлівни,  учениці  11 класу Одеської  ЗОШ №5 м.  Одеса
Одеської  області.  Назва  проекту: «Екологічне  значення  скрінінгу  активних
антагоністів проти фітопатогенних бактерій». Категорія: «Біологія».

3.  Слуцької  Маргарити  Юріївни,  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. Орешко Ольги Олександрівни, учениці 11 класу Одеського НВК №49 м. Одеса
Одеської області. Назва проекту: «Інформаційний аналізатор текстів та літературних
творів – програма «Pen-Mastering». Категорія: «Інформатика».

5. Драгой  Дарії Сергіївни, учениці 10 класу Тарутинського НВК "ЗОШ І - ІІІ
ст.-ліцей  -  д/з"  смт Тарутине  Одеської  області.  Назва  проекту:  «Вплив соціальних
мереж на підлітка». Категорія: «Інформатика».

6. Безмена Андрія Івановича, учня 10 класу КУ ССШ I – III ступенів №7 м. Суми
Сумської  області.  Назва  проекту:  «Високо  –  економічний,  термосифонний
кондиціонер «СheapСold». Категорія: «Фізика».

7. Гордієнка Олексія Михайловича, учня 11 класу Одеського НВК №49 м. Одеса
Одеської  області.  Назва роботи: «ЦАП нового покоління з  елементами візуального
порівняння вихідного сигналу». Категорія «Фізика».



8. Єрасова  Артема  Миколайовича,  учня  10  класу  Одеської  загальноосвітньої
школи №81 І-ІІІ  ступенів  м.  Одеса  Одеської  області.  Назва роботи:  «Застосування
атомізатору графітова "втулка-фільтр для прямого атомно-абсорбаційного визначення
Pb(ll) в молочних продуктах». Категорія «Хімія».

9. Лавського  Володимира  Володимировича,  учня  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».
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