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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  5  по 8 лютого 2019 року провели Всеукраїнський конкурс
"Intel Еко Україна 2019" - національний етап Міжнародного конкурсу науково-
технічної  творчості  школярів  Intel  ISEF  2019  (International  Science  and
Engineering Fair).

НАКАЗУЮ:

I. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF,
за результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу
"Intel  Еко  Україна  2019",  надати  можливість  представляти  Україну  на
Міжнародному  науково-технічному  конкурсі  Intel  ISEF  2019,  що
відбудеться з 12 по 17 травня 2019 року у м. Фінікс (штат Аризона, США),
наступним  переможцям  Всеукраїнського  конкурсу  "Intel  Еко  Україна
2019":

1. Волкова  Анна  Романівна,  учениця  11  класу  Чернівецької  гімназії  №2;
тема  проекту:  "Забруднення  ґрунтів  важкими металами:  антиоксидатна
система у рослин як інструмент для біоремедіації".

2. Харасахал  Ольга  Миколаївна,  учениця  11  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області,
Донецька  область;  тема  проекту:  "Вакуумна  фільтрація  з  ДОФА-
типуванням як новий метод діагностики метастазів меланоми".

3. Русакевич Софія Русланівна, учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний
ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:  "Добування  цинк-
алюміній-триполіфосфатного подвійно шарового гідроксиду як пігменту з
корозійно-захисними властивостями".



4. Малюк Наталія Станіславівна, учениця 11 класу Українського медичного
ліцею  Національного  медичного  університету  ім.  О.  О.  Богомольця
м. Києва ; тема проекту: "Експансія гемопоетичних стовбурових клітин з
кордової крові у культурі in vitro".

II. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс GENIUS
Olympiad,  за  результатами  суперфіналу  та  згідно  з  рішенням наукового
журі конкурсу "Intel Еко Україна 2019", надати можливість представляти
Україну  на  Міжнародній  олімпіаді  наукових  та  мистецьких  проектів
GENIUS  Olympiad  2019,  що  відбудеться  з  17  по  22  червня  2019  року  у
м. Освего  (штат  Нью-Йорк,  США),  наступним  переможцям
Всеукраїнського конкурсу "Intel Еко Україна 2019":

1. Бродовська Милана  Віталіївна,  учениця 10  класу Одеського НВК №49
"Спеціалізована школа - загальноосвітня школа I - III ступенів" Одеської
міської  ради  Одеської  області;  тема  проекту:  "Виробництво  та
класифікація  натуральних  барвників.  Їх  використання  у  різних  сферах
діяльності".

2. Командний проект:  Погорєлова Софія Костянтинівна,  учениця 10 класу
КНЗ  "Хіміко-екологічний  ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  Горбонос
Андрій  Андрійович,  учень  10  класу  КНЗ  "Хіміко-екологічний  ліцей"
Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:  "Синтез  індигокармін-
інтекальованого Ni-Al подвійно шарового гідроксиду як електрохімічно-
активної речовини та пігменту".
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