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

НАКАЗ
м. Київ

«04» березня 2020р.        № 26

Про відзначення грамотами та подяками керівників
української делегації на ХХІV Білоруській
конференції учнів (28 лютого — 01 березня 2020р., м. Мінськ)

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  на  2020 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  і  світовий  простір  та  згідно  з  наказом  НЕНЦ  №10  від
10.02.2020р., українська делегація взяла участь у ХХІV Білоруській конференції
учнів  (XXIV республіканський  конкурс  робіт  дослідницького  характеру
(конференція)  учнів  з  астрономії,  біології,  інформатики,  математики,  фізики,
хімії).

У зв’язку з високими результатами учасників

НАКАЗУЮ:

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

1. Топоренка Віктора Сергійовича, вчителя біології комунального закладу
«Рішельєвський ліцей» м. Одеси;

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

3. Живору  Тетяну  Станіславівну,  викладача  Одеського  коледжу
транспортних технологій.

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»;

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



ІІ. Надати подяки науковим та педагогічним керівникам за високий
рівень підготовки учасників у ХХІV Білоруській конференції учнів:

1. Топоренку Віктору Сергійовичу, вчителю біології комунального закладу
«Рішельєвський ліцей» м. Одеси;

2. Чвіковій  Людмилі  Василівні,  керівнику  гуртка  Одеського  обласного
гуманітарного центру;

3. Русаковій Марії Юріївні, кандидату біологічних наук, доценту кафедри
мікробіології,  вірусології  та  біотехнології  Одеського  національного
університету імені І. І. Мечникова;

4. Возняк Надії, вчителю вищої категорії, методисту Чорноморської гімназії
Одеської області;

5. Протопопову  Валентину  Володимировичу,  завідувачу  навчально-
практичного  Центру  відновлювальної  енергетики  Державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою». 

6. Баранському Олександру Ростиславовичу, кандидату біологічних наук,
старшому  науковому  співробітнику  Астрономічної  обсерваторії  КНУ
імені Тараса Шевченка;

7. Козленку Олегу Володимировичу, викладачу технологій Політехнічного
ліцею НТУУ КПІ  м.  Києва,  завідувачу УНЛКТ ФМФ КПІ  імені Ігоря
Сікорського; 

8. Співак Оксані Анатоліївні,  викладачу кафедри фізики Політехнічного
ліцею НТУУ «КПІ»;

9. Гончарук  Анні  Борисівні,  аспірантці  факультету  математики  і
інформатики  Харківського  національного  університету  імені  В.Н.
Каразіна;

10.Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  керівнику  гуртка  Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

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


