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Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення ІІІ етапу  

науково-технічного конкурсу 

«Eкo-Техно Україна» 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від 24.11.2020 р. 

№ 1452, та з метою виявлення й підтримки учнівської молоді, обдарованої             

в різних сферах науки і техніки, інтеграції в міжнародний освітній простір             

у грудні 2020 року – березні 2021 року Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді спільно з Національним технічним університетом 

України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» проводять      

ІІІ етап науково-технічного конкурсу «Eкo-Техно Україна» – національний етап 

Міжнародної науково-технічної виставки Regeneron ISEF-2021. 

Конкурс відбудеться в дистанційному форматі у частинах «Еко-Україна» та 

«Техно-Україна». 

Положення про захід, детальна інформація про частину «Еко-Україна» та 

необхідні шаблони документів розміщені на сайті https://nenc.gov.ua. 

Детальна інформація про частину «Техно-Україна» – на сайті 

https://start.kpi.ua/. 

Частина «Еко–Україна» буде проведена в таких категоріях: біологія    

(науки про рослини, науки про тварин); клітинна та молекулярна біологія, 

мікробіологія; науки про людину (біомедичні та медичні науки, прикладна 

медицина, науки про поведінку та соціум); науки про землю та навколишнє 

середовище; хімія, біохімія; екологічна інженерія; хімічна інженерія. 

До участі в заході запрошуються учні закладів освіти, яким станом               

на 1 травня 2021 року не виповниться 20 років. 

Для участі в конкурсі просимо до 20 лютого 2021 р. зареєструватися на 

сайті https://isef.nenc.gov.ua та подати тези наукових досліджень.                   
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Наукові проєкти мають бути виконані учасниками індивідуально або            

у складі команди  (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проєкту).  

На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проведе відбір учасників 

фіналу. Результати відбору будуть оприлюднені до 25 лютого 2021 року на 

сайтах https://isef.nenc.gov.ua,  https://nenc.gov.ua. 

Фінальний етап конкурсу відбудеться з 2 до 5 березня 2021 року                     

у дистанційому форматі. Суперфінал пройде 4 березня. 

Переможці конкурсу здобудуть право представляти власні наукові проєкти 

на Міжнародній науково-технічній виставці Regeneron ISEF, яка відбудеться          

з 16 до 21 травня 2021 року в США. 

Призери  ІIІ етапу конкурсу також отримають право представляти      

Україну у фіналі Міжнародного конкурсу екологічного спрямування             

Genius Olympiad – 2021 та інших міжнародних конкурсах, в яких Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді має афілійоване членство. 

Контактна інформація: «Еко-Україна» – (044) 490-02-60, 096-207-74-75 

(Віталій Рожко), email: rojko@nenc.gov.ua; «Техно-Україна» –  066-025-66-50 

(Оксана Циганкова), email: oksana.valent@gmail.com. 

 
 
З повагою 

В. о. генерального директора                                                    Віктор САЛЬКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Георгій Сухович, 481- 32-98 

Володимир Вербицький, 430-02-60 


