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Про надання права участі у міжнародних 
конкурсах 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,  Національним  еколого-натуралістичним
центром учнівської  молоді  МОН  України  з  2  по  5  березня  2021  року  провели
Всеукраїнський  конкурс  "Еко-Техно  Україна  2021"  -  національний  етап
Міжнародного  конкурсу  науково-технічної  творчості  школярів  ISEF  2021
(International Science and Engineering Fair).

НАКАЗУЮ:

 I.  Відповідно  до  Умов  проведення  конкурсу  ISEF,  за  результатами
суперфіналу  та  згідно  з  рішенням  наукового  журі  конкурсу  "Еко-Техно
Україна 2021",  надати можливість представляти Україну на Міжнародному
науково-технічному конкурсі ISEF 2021, що відбудеться з 16 по 21 травня 2021
року  у  дистанційному  режимі,  наступним  переможцям  Всеукраїнського
конкурсу "Еко-Техно Україна 2021":

категорія:  «Біологія,  мікробіологія,  клітинна  біологія»
Шкроб´як Антоніна Сергіївна, учениця 10 класу; Вишнівської ЗОШ I-III ступенів
#1,  з  роботою «Отримання трансгенних рослин капусти  броколі,  що містять  ген
лейкоцитарного інтерферону альфа-2b».

категорія: «Екологічна інженерія»
Клімова  Олена  Олександрівна,  учениця  11  класу,  Комунального  закладу
"Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області",
з  роботою  «Виробництво  бактеріальної  целюлози  на  основі  низьковартісних
органічних субстратів».



категорія: «Хімія, хімічна інженерія, біохімія»
Трач Адам Тарасович, учень 11 класу, Спеціалізована школа №89, з роботою «In
silico  дослідження  потенційної  ролі  ряду  сполук  класу  N-ацилетаноламінів  як
інгібіторів Е-протеїну коронавірусу SARS-CoV-2».

Зінькова Валентина Миколаївна з роботою «Спеціальні цифрові підписи на основі
криптосистеми пайє».

Уланов Віктор Сергійович з роботою «Дослідження умов виникнення автоколивань
у гідродинамічної системі».

Координатор конкурсу ISEF-2021 в Україні Білько Денис Іванович, тел. 0674773555,
ел. пошта: comraduk@yahoo.co.uk

ІІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс GENIUS Olympiad, за
результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу "Еко-
Техно  Україна  2021",  надати  можливість  представляти  Україну  на
Міжнародній  олімпіаді  наукових  та  мистецьких  проектів  GENIUS  Olympiad
2021,  що  відбудеться  з  15  травня  2021  року  у  режимі  онлайн,  наступним
переможцям Всеукраїнського конкурсу "Еко-Техно Україна 2021":

Уланов Сергій Вікторович з роботою «Дослідження умов виникнення автоколивань
в гідродинамічній системі».

Клімова Олена Олександрівна з роботою «Виробництво бактеріальної целюлози на
основі низьковартісних органічних субстратів».

Коваленко  Олена  Олександрівна  з  роботою  «Отримання  екологічної  енергії  від
коливань дерев».

Трач Адам Тарасович з роботою «In silico дослідження потенційної ролі ряду сполук
класу N-ацилетаноламінів як інгібіторів Е-протеїну коронавірусу SARS-CoV-2».

ІIІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс GENIUS Olympiad, за
результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу "Еко-
Техно  Україна  2021",  рекомендувати  для  самостійної  подачі  робіт  на
Міжнародну  олімпіаду  наукових  та  мистецьких  проектів  GENIUS  Olympiad
2021,  що  відбудеться  з  15  травня  2021  року  у  режимі  онлайн,  наступним
переможцям Всеукраїнського конкурсу "Еко-Техно Україна 2021":

Шкроб´як Антоніна Сергіївна з роботою «Отримання трансгенних рослин капусти
броколі,  що  містять  ген  лейкоцитарного  інтерферону  альфа-2b».

Кириченко  Анастасія  Володимирівна  з  роботою  «Оцінка  нефротоксичної  дії
наночастинок плюмбуму».

Шубін Михайло Анатолійович з роботою «Енергозберігаючий дитячий майданчик».



Курносова  Ксенія  Сергіївна  з  роботою «Біотестування  в  оцінюванні  безпечності
зернових продуктів».

Крикун Марія Вікторівна з роботою «Self-orienting solar panel as a component of an
energy  independent  house  (Самоорієнтовна  сонячна  панель,  як  складова  частина
енерго незалежного будинку)».

Головчук  Дмитро  Юрійович  з  роботою  «Оцінка  газостійкості  рослин  методом
відбитків продихового апарату».

Кіриченко  Данііл  Ігорович  з  роботою  «Оцінка  ефективності  застосування
коагулянтів сульфату алюмінію та оксихлориду алюмінію для прояснення води».

Упиренко  Богдана  Валеріївна  з  роботою  «Вплив   пірогенного  чинника  на
біогеохімічні
властивості ґрунтів агроценозу».

Місько Кира  Євгенівна  з  роботою «Вплив  полезахисних лісосмуг  на  протікання
дефляційних процесів  і  екологічну  стійкість  грунтів  у  агроценозах  Куп"янського
району Харківської області».

Дудко  Юлія  Олексіївна  з  роботою  «Трьохкомпонентна  конденсація  за  участю
гідратів арилгліоксалів, ацетилацетону і 3-аміно-1,2,4-триазолу».

Координатор конкурсу  GENIUS Olympiad в Україні Коваленко Вадим Леонідович,
тел. 0509551481, ел. пошта: vadimchem@gmail.com
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