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

НАКАЗ
м. Київ

«05» лютого 2019 р. № 11/1-О

Про участь делегації України
у XXІІІ Білоруській конференції учнів
(22-24 лютого 2019 р.)

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  Міністерства освіти  і  науки України на  2019 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 2018
році  провів  національний  етап  XXІІІ  Білоруської  конференції  учнів,  який
проходив в заочному форматі. Всього на конкурс надійшло 27 робіт (біологія -
16, інформатика - 3, хімія – 3, фізика - 3, математика – 2) з 9 областей України.

За рішенням наукового журі XXІІІ Білоруської конференції учнів

НАКАЗУЮ:

І. Надати можливість представляти Україну на XXІІІ Білоруській
конференції учнів (XXIIІ республіканський конкурс робіт дослідницького
характеру  (конференція)  учнів  з  астрономії,  біології,  інформатики,
математики,  фізики,  хімії),  яка  відбудеться  22-24  лютого 2019  р.  на  базі
навчального закладу «Мінський державний обласний ліцей» (Республіка
Білорусь, м. Мінськ, вул. Сєрова, 18) наступним учасникам:

Індивідуальні проекти:
1. Похильченко  Катерини  Олегівни,  вихованки  Житомирського  міського

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, учениці 10 класу
Комунального  закладу  «Житомирський  обласний  ліцей-інтернат  для
обдарованих  дітей»  Житомирської  обласної  ради.  Категорія
«Інформатика».  Тема роботи:  «Бездротова мишка, що працює від рухів
користувача по поверхні».

2. Смик Марії Валеріївни, учениці 10 класу Масевицької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівської  районної  ради  Рівненської  області.
Категорія  «Інформатика».  Тема  роботи:  «Створення  веб-сайту  мовою
HTML непрофесійним користувачем ПК».



3. Козара Павла Миколайовича, учня 9 класу Арцизької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  Одеської  області.  Категорія  «Фізика».  Тема
роботи: «Трансформатор Тесла».

4. Кручкевич  Олександри  Віталіївни,  учениці  10  класу  Тарутинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Одеської  області.  Категорія
«Математика».  Тема  роботи:  «10  способів  розв’язання  квадратних
рівнянь».

Командні проекти:
5. Закревського Олександра, учня 10 класу Житомирського міського центру

науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  та  Кіпчук  Анни
Миколаївни,  учениці  9  класу Житомирського міського центру науково-
технічної творчості учнівської молоді. Категорія «Фізика». Тема роботи:
«Отримання енергії від руху автомобіля». 

6. Живори  Георгія  Олександровича,  вихованця  гуртка  «Юний  науковець»
Одеського обласного гуманітарного центру, учня 9 класу Комунального
закладу  «Рішельєвський  ліцей»  Одеської  області  та  Маленка  Даніїла
Віталійовича, вихованця гуртка «Юний науковець» Одеського обласного
гуманітарного  центру,  учня  9  класу  Комунального  закладу
«Рішельєвський  ліцей»  Одеської  області. Категорія  «Біологія».  Тема
роботи:  «Структура популяцiї  Rapana Venosa  на  пляжах Одеси та  села
Санжейка».

ІІ. Направити  офіційним  керівником  делегації  Фучеджи  Тетяну
Олександрівну, вчителя інформатики Тарутинського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –  дошкільний
навчальний заклад» Одеської області (за її погодженням).

2.1. Фучеджи Т.О. відповідає за організацію участі української команди у
конференції, проведенні інструктажу з техніки безпеки учасників. 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 супроводжуючими керівниками 
• Мерненко  Сніжану  Данилівну,  вчителя  фізики  Арцизької

загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5 Одеської області;



• Ковальчук  Валентину  Вікторівну,  вчителя  інформатики Масевицької

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівської  районної  ради
Рівненської області;

• Шубіна Анатолія Григоровича, керівника гуртка Житомирського Міського

центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
• Живору  Тетяну  Станіславівну,  викладача  Одеського  коледжу

транспортних технологій.

IV. Фучеджи  Т.О.  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. Витрати на відрядження здійснюються за рахунок сторони, що
відряджає.

VІ. Контроль  на  виконання  наказу  покласти  на  Кліменко В. І.,
заступника директора НЕНЦ.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


