
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

 30.03.2015                      № 377 

Про затвердження складу команди
Природничої школи учнівської молоді
для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук
України в 2014/2015 навчальному році

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ  Положення про Природничу школу
учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від  31.01.2015 № 75,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
14.01.2015 за № 160/226605,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад команди Природничої школи учнівської молоді для
участі  в  ІІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2014/2015 навчальному році
(наукові відділення «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки»), згідно з
додатком.

2.  Національному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської  молоді
(Вербицький В. В.) забезпечити участь команди Природничої школи учнівської
молоді  в  ІІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2014/2015 навчальному році.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра       П. Б. Полянський



Додаток
до наказу  Міністерства  
освіти  і науки  України
30 березня 2015 № 377

СКЛАД
команди Природничої школи учнівської молоді для участі 

в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України в 2014/2015 навчальному році 

(наукові відділення «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки»)
 

Наукове відділення «Хімія та біологія»

секція «Хімія»
Куриленко  Віктор
Сергійович

–  учень  11  класу  Криворізького  гуманітарно-
технічного ліцею № 129 Дніпропетровської області.

секція «Медицина»
Твардовська  Тетяна
Віталіївна

–  учениця  11  класу  Устимівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Київської області.

Наукове відділення «Екологія та аграрні науки»

секція «Екологія»
Волошин Олексій 
Григорович

–  учень  11  класу  Новосілківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Київської області.

секція «Ветеринарія та зоотехнія»
Даниленко Анастасія
Олексіївна

–  учениця  11  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 63 м. Києва.

секція «Селекція та генетика»
Котенко Марина 
Миколаївна

–  учениця  11 класу  Криворізького  обласного  ліцею-
інтернату  для  сільської  молоді  Дніпропетровської
області

Оне Ольга-
Валентина 
Золтанівна

–  учениця  11  класу  Миргородської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської області

секція «Лісознавство»
Дьолог Василь 
Миколайович

– учень 11 класу Харківського ліцею № 89.

секція «Агрономія»
Плитус Андріана 
Василівна

– учениця 11 класу Пнівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Івано-Франківської області.


