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

НАКАЗ
м. Київ

«26» січня 2017 р. № 9-O

Про участь делегації України у
XXІ Білоруської конференції учнів
(24-26 лютого 2017 р.)

Згідно з  планом роботи  Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки  України на  2017 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  2016  році  провів
національний  етап  XXІ  Білоруської  конференції  учнів,  який  проходив  в
заочному  форматі.  Всього  на  конкурс  надійшло  46  робіт  (біологія  -  22,
інформатика -  7,  хімія – 7,  фізика -  5,  математика –  4,  астрономія  -  1)  з  11
областей України та м. Києва. 

За рішенням наукового журі Оргкомітету  XXІ Білоруської конференції
учнів

НАКАЗУЮ:

І. Надати можливість представляти Україну XXІ Білоруської конференції,
яка  відбудеться  24-26  лютого  2017  р.  на  базі  навчального  закладу
«Мінський державний обласний ліцей» (м. Мінськ, Республіка Білорусь),
наступним учасникам:

Індивідуальні проекти:
1. Абражевич Поліні Артурівні, учениці 11 класу спеціалізованої школи №3

м.  Києва,  вихованці  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді. Категорія «Біологія». Тема роботи: «Перші відомості
про  панцирних  кліщів  (Acariformes,  Oribatida)  ботанічного  заказника
«Романівське болото».

2. Калюжному Леоніду Валерійовичу, учню 11 класу Одеського навчально-
виховного  комплексу  №  49  «Спеціалізована  школа  -  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області.  Категорія
«Інформатика». Тема роботи: «Стилістичний контент-аналізатор текстів –
програма «TEST_Det».

3. Іваніченку  Олександру  Олександровичу,  учню  9  класу  Одеського
навчально-виховного  комплексу  №  49  «Спеціалізована  школа  -
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Одеської  міської  ради  Одеської



області.  Категорія  «Інформатика».  Тема  роботи: «Біонічна  модель
термодинаміки квітки плодового дерева – програма «BIONA-1».

4. Перелигіній Софії Олександрівні, учениці 10 класу Шосткинського НВК:
спеціалізована  школа  І-ІІ  ступенів-ліцей  м.  Шостка  Сумської  області.
Категорія: «Фізика». Тема роботи: «Сонячний колектор "Sunlight".

Командний проект:
5. Чорній  Валерії  Володимирівні  та  Чорній  Вікторії  Володимирівні,

ученицям 10 класу Іллічівської гімназії №1 Чорноморської міської ради
Одеської  області.  Категорія  «Біологія».  Тема  роботи:  «Генетична
характеристика  та  вивчення  проявів  патогенності  штамів  Erwinia
carotovora».

ІІ. Направити офіційним керівником делегації Процишина Івана Васильовича,
професора  кафедри  волоконнооптичних  ліній  зв’язку  Одеської  національної
академії зв’язку імені А.С. Попова (за його погодженням).
2.1.  Процишин  І.В.  відповідає  за  організацію  участі  української  команди  у
конференції,   проведенні  інструктажу з  техніки  безпеки  учасниеів.  Керівник
команди  при  собі  повинен  мати:  нотаріально  завірений  дозвіл  від  батьків
учасників конференції  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 Даньо Людмилу Павлівна, вчителя
фізики  Одеського  навчально-виховного  комплексу  «Морський  ліцей-
загальноосвітня школа №24 І-ІІІ ст.» Одеської міської ради Одеської області.

ІV.  Процишину  І.В.  своєчасно  подати  Національному  еколого-
натуралістичному центру методичний  звіт  про  участь  української  команди у
конкурсі (аналіз конкурсу, переваги та недоліки, рівень підготовки української
команди тощо). 

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

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


