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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«18» листопада 2019 р. № 99/о

Про Міжнародний конкурс наукових, 
технічних, мистецьких та бізнес-проєктів 
екологічного спрямування Genius Olympiad  

Міжнародний  конкурс  наукових,  технічних,  мистецьких  та  бізнес-
проєктів  екологічного  спрямування  Genius  Olympiad   (далі  —  Конкурс)
проходить з 2011 року в Університеті SUNI Oswego м. Освего (штат Нью-Йорк,
США).  Є найбільшим екологічним конкурсом у  світі,  в  якому можуть взяти
участь  будь-які  проєкти  екологічного  спрямування  за  категоріями:  1)  Бізнес
(Business); 2) Робототехніка (Robotics); 3) Наука (Science); 4) VPA: - Мистецтво
(Art), - Музика (Music); 5) Письменні твори (Writing).

У  2019  році  в  фіналі  Конкурсу  брали  участь  більше  850  учасників  з
багатьох країн світу, в тому числі з України.

З  метою  покращення  організації  та  проведення  національного  етапу-
відбору і підготовки команди до фіналу Конкурсу,
НАКАЗУЮ:

1. Покласти обов’язки координатора конкурсу Genius Olympiad в Україні
на  Коваленка  Вадима  Леонідовича,  Заслуженого  працівника  освіти  України,
кандидата технічних наук, доцента, керівника гуртка КЗО «Дніпропетровський
обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівського молоді», доцента
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

2. Уповноважити Коваленка Вадима Леонідовича здійснити організаційні
заходи  щодо  організації  і  проведення  національного  етапу-відбору  та
підготовки  команди  до  фіналу  Конкурсу, подання  заявки  на  участь  у  фіналі
Конкурсу від України.

3.  Узгодити  покладання  обов’язків  координатора  конкурсу  Genius
Olympiad в Україні на Коваленка Вадима Леонідовича, Заслуженого працівника
освіти  України,  кандидата  технічних  наук,  доцента,  керівника  гуртка  КЗО
«Дніпропетровський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівського  молоді»,  доцента  ДВНЗ  «Український  державний  хіміко-
технологічний університет» з Міністерством освіти і науки України.

Додаток на 1 арк.

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



Додаток до наказу НЕНЦ
від 18.11.2019 р. № 99/о

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ФІНАЛІ КОНКУРСУ   GENIUS     OLYMPIAD

У 2020 році Конкурс Genius Olympiad буде проходити в м. Освего, США,
в кампусі Університету з 15.06.2020 р. по 20.06.2020 р.

Участь  Genius Olympiad можуть  брати  учні  доуніверситетського  рівня
(школа, ліцей, гімназія, училище, коледж тощо) віком від 13 до 21 року. Учні
віком до  17  років  зобов’язані  супроводжуватися  керівником,  учасник  від  17
років та старше можуть брати участь самостійно.

У секції Наука можуть брати участь індивідуальні проєкти та командні
проєкти (не більше 2-х учасників).

Фіналістами, тобто учасниками фінального етапу Genius Olympiad, є:

• Переможці афільованих національних конкурсів-відборів (по 2 проєкти-
переможці від одного конкурсу);

• Проєкти,  відібрані  безпосередньо  науковим  журі  Конкурсу  Genius
Olympiad.

Усі проєкти (як подані особисто, так і переможці афільованих конкурсів)
ОБОВ’ЯЗКОВО реєструються шляхом створення аккаунту на сайті  конкурсу,
заповнення  анкети,  завантаження  НАУКОВОЇ  РОБОТИ  та  оплати
реєстраційного внеску (в 2020 році — $50 за проєкт). Без оплати реєстраційного
внеску заявка НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ!!!

ВИМОГИ до файлу наукової роботи
Структура роботи повинна бути подібною до будь-якої наукової роботи та

повинна  містити:  назва  проєкту,  ім’я  та  призвище  студента  (студентів)  (в
американському  середовищі  учні  також є  студентами  доуніверситетського
рівня),  навчальний заклад (де навчаються автори),   місто та  країна,  абстракт
(резюме), введення, мета проєкту, матеріали та методи дослідження, результати
та їх обговорення, висновки, список джерел (референс).  Файл приймається у
форматах  doc,  docx,  pdf та  rtf,  його об’єм  не  повинен  перевищувати  5  МВ.
Робота повинна бути виконана шрифтом  11 або 12 кеглю та має містити не
більше 15 сторінок.

Переможці  афільованих національних конкурсів  визнаються фіналістами
автоматично,  інші  проходять  рецензію  своїх  наукових  робіт  у  трьох  членів
наукового журі конкурсу.

НЕОБХІДНІ ДАТИ КОНКУРСУ:
ЗМІСТ Дата

Реєстрація  аккаунтів  та  подання  заявок,
завантаження  робіт,  оплата  реєстраційного
внеску

з 15.12.2019 до 01.03.2020

Оголошення фіналістів 26.03.2020
Підтвердження  участі  в  конкурсі  та
завершення подання проєктів, оплата внеску за

До 01.05.2020



участь
Надання інформації щодо прибуття та відбуття
команд

До 01.06.2020

Участь у конкурсі 15.06.2020 – 20.06.2020

Після  оголошення  фіналістів,  для  підтвердження  участі  необхідно
закінчити реєстрацію та сплатити внесок за участь ($230 за кожного учасника,
включаючи  студентів  та  керівника/супроводжуючого.  У  випадку  відмови  від
участі  будь-якої  особи до 01.06.2020 р.  внесок за участь  частково (у розмірі
$170) буде повернуто. Після 01.06.2020 р. внесок за участь не повертається).
Для  громадян  України  (та  всіх  іноземних  учасників)  для  отримання  візи
оргкомітет надає лист-запрошення, який висилається ЛИШЕ ПІСЛЯ ОПЛАТИ
ВНЕСКУ  ЗА  УЧАСТЬ  УСІХ  ОСІБ,  ВНЕСЕНИХ  ДО  СПИСКУ  КОМАНДИ
(один аккаунт може містити декілька проєктів фіналістів).

Подальша  участь  у  Конкурсі,  проживання  в  кампусі  Університету,
триразове харчування та екскурсія до Ніагарського водоспаду учасниками не
оплачується.


