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

НАКАЗ
м. Київ

«10» лютого 2020 р. № 10

Про участь делегації України
у XXІV Білоруській конференції учнів
(28 лютого – 1 березня 2020 р.)

Згідно з планом роботи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки  України на  2020 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  2019  році  провів
національний  етап  XXІV  Білоруської  конференції  учнів,  який  проходив  в
заочному  форматі.  Всього  на  конкурс  надійшло  52  роботи  (біологія  -  29,
інформатика -  3,  хімія – 8,  фізика -  4,  астрономія – 3,  математика – 5)  з 14
областей України.

За рішенням наукового журі XXІV Білоруської конференції учнів

НАКАЗУЮ:

І.  Надати  можливість  представляти  Україну  на  XXІV  Білоруській
конференції учнів (XXІV республіканський конкурс робіт дослідницького
характеру  (конференція)  учнів  з  астрономії,  біології,  інформатики,
математики, фізики, хімії), яка відбудеться 28 лютого – 1 березня 2020 р. на
базі  навчального  закладу  «Мінський  державний  обласний  ліцей»
(Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Сєрова, 18) наступним учасникам:

Індивідуальні проєкти:

1.  Капліної  Ніни  Сергіївни,  учениці  11  класу  Політехнічного  ліцею  НТУУ
«КПІ».
Категорія «Астрономія». Тема роботи: «Катаклізмічна змінна зоря V1432 Aql». 
2.  Родіонова  Андрія  Анатолійовича,  учня  11  класу  Державного  навчального
закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною
підготовкою»,  вихованця  КПНЗ  «Київська  Мала  академія  наук,  відділення
«Київ-Столиця». Категорія «Інформатика». Тема роботи: «UASolar - прикладне
програмне  забезпечення  для  проєктування  та  розрахунку  систем
відновлювальної енергетики».
3.  Логвинова  Дениса  Олександровича,  учня  11  класу  Комунального  закладу
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням



окремих  предметів  Харківської  міської  ради  Харківської  області».  Категорія
«Математика».  Тема  роботи:  «Неявні  лінійні  різницеві  рівняння  з
поліноміальними коефіцієнтами».
4. Мартинчук Анастасії  Володимирівни, учениці 10 класу Житомирської СШ
№20,  вихованки Житомирського міського центру науково-технічної  творчості
учнівської  молоді.  Категорія «Фізика».  Тема роботи:  «Використання початків
кукурудзи як сировини для опалення будинків та отримання електроенергії».
5.  Іваницького  Олексія  Сергійовича,  учня  10  класу  ліцею  №2,  вихованця
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Категорія «Фізика». Тема роботи: «Зарядка з термоелементів своїми руками».
6.  Пономарьова  Володимира  Олександровича,  учня  11  класу  Чорноморської
гімназії  № 1 Одеської  області.  Категорія  «Біологія».  Тема роботи:  «Розробка
мікробного препарату для утилізації пластикових відходів».
7. Гончаренка Дмитра Валентиновича, учня 11 класу Чорноморської гімназії №1
Одеської області. Категорія «Біологія». Тема роботи: «Створення біопрепарату
на основі ліполітичних ферментів деяких представників роду «Bacillus».
8.  Варбанець Марії  Юріївни,  учениці  10 класу КЗ «Рішельєвський ліцей» м.
Одеси. Категорія «Біологія».  Тема роботи: «Еколого-фауністичні дослідження
Culicidae в заплаві р. Десна».

Командний проєкт:

9.  Живори  Георгія  Олександровича,  вихованця  гуртка  «Юний  науковець»
Одеського  обласного  гуманітарного  центру,  учня  10  класу  Комунального
закладу  «Рішельєвський  ліцей»  Одеської  області  та  Маленка  Даніїла
Віталійовича,  вихованця  гуртка  «Юний  науковець»  Одеського  обласного
гуманітарного  центру, учня  10  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  Топоренка  Віктора
Сергійовича (моб. тел. 096 570 36 45), вчителя біології КЗ «Рішельєвський
ліцей» м. Одеси (за його погодженням).

2.1.  Топоренко В.С.  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:
1. Живору Тетяну Станіславівну, викладача математики Одеського коледжу

транспортних технологій;



2. Гончаренко  Світлану  Миколаївну,  лікаря  НКУ  «Овідіопольська  ЦРБ»
Овідіопольського району Одеської області;

3. Шубіна Анатолія Григоровича, керівника гуртка Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

4. Ковальову Вікторію Миколаївну, методиста Політехнічного ліцею НТУУ
«КПІ»;

5. Савенко Ларису Анатоліївну, викладача фізики Державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою».

IV.  Топоренку  В.С.  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  організації,  що
відряджає.

VІ.  Контроль на  виконання наказу покласти на Цюнь Л.О.,  заступника
директора НЕНЦ.

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


