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

НАКАЗ
м. Київ

«30» березня 2017 р. № 35-О

Про участь у Міжнародному
конкурсі GENIUS Olympiad -2017

На  виконання  наказу  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  від  03 лютого 2017 р.  № 11 «Про надання права участі  у
міжнародних конкурсах Intel ISEF, I-SWEEEP, GENIUS Olympiad у 2017 році»,
відповідно до положення про конкурс GENIUS Olympiad та на підставі рішення
наукового журі конкурсу «Intel-Eкo Україна 2017»

НАКАЗУЮ:

1. Організувати  участь  української  делегації  у  Міжнародному  конкурсі
GENIUS Olympiad – 2017, який відбудеться 12 по 17 червня 2017  у місті
Освего (штат Нью-Йорк, США).

2. Надати  можливість  представляти  Україну  у  фіналі  Міжнародного
конкурсу GENIUS Olympiad – 2017 переможцям Всеукраїнського  "Intel
Еко Україна 2017":

Бутенку  Євгену  Сергійовичу,  учню  11  класу,  Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 9 м. Києва; тема проекту: "Розробка способу ранньої діагностики
лейкемії і критеріїв оцінки ефективності результатів її лікування". 

Іванченку Миколі Володимировичу, учню 11 класу, Загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №225 м. Києва, Київської Малої академії наук учнівської молоді;
тема проекту: "Адсорбент для нафти та нафтопродуктів у середовищі води та
підвищеної вологості на основі гідрофобізованого перліту". 

3. Призначити  офіційним  керівником  делегації  Кучук  Світлана  Юріївну,
директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Києва, кандидата
педагогічних наук (за її погодженням).

4. Кучук С.Ю., офіційному керівнику делегації:
 організувати участь української команди в конкурсі;
 провести інструктаж з техніки безпеки учасників;



 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);

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

5. Покласти  на  Кучук  С.Ю.,  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 та
за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

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

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


