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

НАКАЗ
м. Київ

«26» лютого 2019 р. № 20

Про відзначення грамотами та подяками керівників
української делегації на ХХІІІ Білоруській
конференції учнів (22-24 лютого 2019 р., м. Мінськ)

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  на  2019  рік  з  метою сприяння модернізації  змісту
науково-дослідної,  пошукової,  експериментальної  та  практичної  діяльності
учнівської  молоді,  впровадження інноваційно-освітніх  методів  і  технологій  у
закладах освіти України, забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і  науки у
європейський  та  світовий  простір  та  згідно  з  наказом  НЕНЦ  № 11/1-О
від  05.02.2019  р.  українська  делегація  взяла  участь  у  ХХІІІ  Білоруській
конференції  учнів  (XXIIІ  республіканський  конкурс  робіт  дослідницького
характеру (конференція) учнів з астрономії, біології, інформатики, математики,
фізики, хімії).

У зв’язку з високими результатами учасників

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити  грамотою  за  високий  професійний  рівень  та
результативну  роботу  з  обдарованими  учнями,  сприяння  гідному
представництву національної  команди на ХХІІІ Білоруській конференції
учнів керівників делегації:

• Фучеджи  Тетяну  Олександрівну,  вчителя  інформатики  Тарутинського

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей – дошкільний навчальний заклад» Одеської області;

• 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.



2. Надати подяки за високий рівень підготовки учнів до участі у
ХХІІІ Білоруській конференції учнів науковим керівникам:

• Чвіковій  Людмилі  Василівні,  керівнику  гуртка  Одеського  обласного

гуманітарного центру;
• Топоренку  Віктору  Сергійовичу,  вчителю  біології  Комунального

закладу «Рішельєвський ліцей» Одеської області;
• Мерненко  Сніжані  Данилівні,  вчителю  фізики  Арцизької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Одеської області;
• Ковальчук  Валентині  Вікторівні,  вчителю  інформатики  Масевицької

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

• Фучеджи  Тетяні  Олександрівні,  вчителю  інформатики  Тарутинського

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей – дошкільний навчальний заклад» Одеської області;

• Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  керівнику  гуртка  Житомирського

Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
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