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Про надання права участі у міжнародних 

конкурсах Intel ISEF та GENIUS Olympiad 

 

З метою всебічної підтримки обдарованої молоді, 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, Міністерство освіти і науки 

України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді (НЕНЦ) з 6 по 9 лютого 2018 року провели Всеукраїнський конкурс 

"Intel Еко Україна 2018" - національний етап Міжнародного конкурсу науково-

технічної творчості школярів Intel ISEF 2018 (International Science and 

Engineering Fair). 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF, 

за результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу 

"Intel Еко Україна 2018", надати можливість представляти Україну на 

Міжнародному науково-технічному конкурсі Intel ISEF 2018, що 

відбудеться з 13 по 18 травня 2018 року у м. Піттсбург (штат Пенсильванія, 

США), наступним переможцям Всеукраїнського конкурсу "Intel Еко 

Україна 2018": 

1. Венчковська Анастасія Валеріївна, учениця 9 класу, НВК "Школа 

комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей"; тема 

проекту: "Маловитратний спосіб зрошення прибережних пустель". 

2. Казаков Владислав Володимирович, учень 9 класу, НВК 

"Олександрійський колегіум - спеціалізована школа", Кіровоградська 

область; тема проекту: "Освітлення автошляхів за рахунок блукаючих 

струмів". 

3. Леньо Соломія Андріївна, вихованка, КЗЛОР "Львівська обласна Мала 

акедемія наук України"; тема проекту: "Нейромережева система 

виявлення та дослідження паталогій серця". 

 



ІІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс GENIUS 

Olympiad, за результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового 

журі конкурсу "Intel Еко Україна 2018", надати можливість представляти 

Україну на Міжнародній олімпіаді наукових та мистецьких проектів 

GENIUS Olympiad 2018, що відбудеться з 11 по 16 червня 2018 року у 

м. Освего (штат Нью-Йорк, США), наступним переможцям 

Всеукраїнського конкурсу "Intel Еко Україна 2018": 

1. Фречка Валентин Михайлович, учень 11 класу, Сокирницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

французької мови Хустської районної державної адміністрації, 

Закарпатська область; тема проекту: "Інноваційна технологія 

виготовлення паперу із опалого листя". 

2. Малкіна Катерина Олександрівна, учениця 11 класу, КЗ "Маріупольський 

технічний ліцей" Маріупольської міської ради, Донецька область; тема 

проекту: "Новий метод біо-утилізації HDPE". 

 

 

Директор НЕНЦ, 

директор конкурсу в Україні     В. В. Вербицький 


