
 

 

GENIUS OLYMPIAD UKRAINE 2022 

Перший у світі єдиний національний відбір до GENIUS Olympiad 

 

«GENIUS Olympiad» (Олімпіада геніїв) – найбільший конкурс проєктів 

екологічного спрямування у світі для школярів 8–11 класів, який щорічно 

проводиться у Сполучених Штатах Америки з 2011 року. 

 

 

Мета і завдання  

Метою «GENIUS Olympiad» є сприяння глобальному розумінню екологічних 

проблем і досягненню сталого розвитку за допомогою фундаментальних наук, 

мистецтва, креативного письма, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу.  

 

Конкурс спонукає до вирішення викликів та створює можливості отримання 

знань і розвитку навичок, необхідних лідерам та агентам майбутнього, які 

сприятимуть забезпеченню екологічної сталості протягом усього їхнього життя. 

Саме тому GENIUS є абревіатурою від «Global Environmental Issues and Us» 

(Глобальні екологічні проблеми та ми), а девіз конкурсу – заклик «Збудуємо 

краще майбутнє разом!». 

 

Завдання «GENIUS Olympiad» спрямовані на вирішення різноманітних 

аспектів глобальних екологічних проблем шляхом: 

 створення можливостей у всьому світі долати проблеми довкілля, а 

також виявляти здатність генерувати рішення; 

 розвитку екологічної свідомості молоді; 

 підтримки учнів у захисті та покращенні довкілля; 

 створення платформи для молоді з усього світу з метою обміну ідеями; 

 інформування громадськості про глобальні екологічні проблеми. 

 

 



Спектр категорій  

Проєкти «GENIUS Olympiad» можуть бути представлені у таких категоріях 

та підкатегоріях: 

 

 

 

Основною унікальністю конкурсу є екологічне спрямування проєктів 

незалежно від обраної категорії, саме тому всі подані до розгляду проекти 

мають відповідати екологічній тематиці, меті та завданням «GENIUS 

Olympiad». 

 

 



Цільова аудиторія 

  
Щороку участь у фіналі конкурсу беруть більше 1000 учасників з понад 70 

країн світу, а за всю історію «GENIUS Olympiad» було зареєстровано 

11 846 проєктів із 78 країн. 

Згідно з правилами проведення конкурсу, до участі запрошуються винятково 

здобувачі освіти 8–11 класів, яким виповнилося 13 років. 

 

Організатори конкурсу 

Конкурс заснований некомерційною організацією «Terra Science and 

Education» у 2011 році, а з 2020 року постійним партнером заходу став 

Рочестерський технологічний інститут.  

«Terra Science and Education» була заснована у 2011 році як некомерційна 

організація з метою покращення освіти шляхом надання консультацій, 

стипендій, досліджень, розробки нових програм та громадських форумів. Місія 

організації спрямована на покращення якості життя через підтримку тих, хто 

займається освітою та інноваціями.  

Рочестерський технологічний інститут (Rochester Institute of Technology, RIT) 

був заснований у 1829 році. Завдяки поєднанню творчості, інновацій, 

технологій, мистецтва та дизайну інститут надає винятковим людям широкий 

спектр академічних можливостей, включаючи провідну науково-дослідну 

програму й освіту для учнів з особливими потребами. Маючи майже 19 000 

студентів і більш ніж 135 000 випускників із 50 штатів та понад 100 країн, RIT 

стимулює прогрес у галузях промисловості та громадах по всьому світу. 

 

Організатор «GENIUS Olympiad Ukraine»  

3 листопада 2021 року між «Terra Science and Education» і Національним 

центром «Мала академія наук України» (НЦ «МАНУ») було підписано 

ліцензійний договір, згідно з яким НЦ «МАНУ» став офіційним представником 

«GENIUS Olympiad» в Україні та єдиною установою, що має право 

організовувати національний відбір – «GENIUS Olympiad Ukraine»  

(Олімпіада геніїв України). 

 

 



Національний центр «Мала академія наук України» (НЦ «МАНУ») – центр 

ЮНЕСКО ІІ категорії, який об’єднує близько 100 000 українських школярів, 

залучених до наукової освіти, винахідницької та дослідницької діяльності через 

унікальну освітню й наукову екосистему для всіх, хто прагне більшого, – 

школярів і випускників, учителів і батьків. 

Одним зі стратегічних напрямів роботи НЦ «МАНУ» є міжнародна 

діяльність і освітня дипломатія: 

 700 учасників міжнародних заходів за останні 5 років, які вибороли 444 

нагороди, серед яких 146 золотих медалей та 14 гран-прі; 

 129 стратегічних партнерів із 35 країн світу на 5 континентах; 

 Перший інтерактивний простір – Музей науки у Києві; 

 Членство у 6 найбільших мережах інституцій з розвитку наукової, 

освітньої та інноваційної діяльності у світі; 

  50 міжнародних заходів щорічно. 

  

Час та місце проведення «GENIUS Olympiad» 

Міжнародний фінал «GENIUS Olympiad» відбувається щороку в червні у 

Сполучених Штатах Америки на базі Рочестерського технологічного інституту 

(м. Рочестер, штат Нью-Йорк). 

 

Україна та «GENIUS Olympiad Global» 

Україна бере участь у «GENIUS Olympiad» з моменту заснування конкурсу у 

2011 році й отримала 74 нагороди: 3 золоті, 16 срібних, 27 бронзових та 28 

спеціальних відзнак. Загалом до розгляду було подано 214 проєктів, з яких 146 

успішно пройшли міжнародну кваліфікацію. 

У 2017 році НЦ «МАНУ» став афілійованою установою конкурсу. За 5 років 

участі делегації МАНівців вибороли 2 золоті, 4 срібних, 6 бронзових та 12 

спеціальних нагород. Крім того, за результатами реєстрації 2020–2021 НЦ 

«МАНУ» став першою інституцією у світі за кількістю поданих заявок.  

 

 



«GENIUS Olympiad Ukraine» (Олімпіада геніїв України) 

«GENIUS Olympiad Ukraine» – перша у світі ліцензійна національна 

Олімпіада геніїв, яка є єдиний відбором учасників з України до участі у 

«GENIUS Olympiad Global». 

 

 

 

«GENIUS Olympiad Ukraine» запрошує до участі: 

 здобувачів освіти 8–11 класів, яким виповнилось 13 років; 

 учителів та наукових керівників; 

 заклади загальної середньої та позашкільної освіти, які відповідають 

критеріям афіліації. 

 

 



«GENIUS Olympiad Ukraine» передбачає два шляхи залучення учасників: 

1. Взаємодія через систему афіліації із закладами освіти та педагогами, 

що реєструють своїх учасників-школярів і забезпечують перший рівень 

експертизи.  

2. Взаємодія з учасниками-школярами напряму шляхом самостійної 

реєстрації. 

 

Національний фінал «GENIUS Olympiad Ukraine» щороку проходить у 

лютому – березні у м. Києві у форматі науково-мистецької виставки.  

Для участі в Олімпіаді геніїв України необхідно підготувати проєкт 

українською або англійською мовою та публічно захистити його перед журі 

на Національному фіналі. 

За результатами оцінювання журі, учасники отримують гран-прі, золоті, 

срібні й бронзові медалі, а також почесні відзнаки та спеціальні призи 

«GENIUS Olympiad Ukraine». Вибір мови написання проєкту та його захисту НЕ 

впливає на процес оцінювання й визначення переможців.  

Переможці, які виграли гран-прі, золоті та, в деяких випадках, срібні медалі, 

можуть отримати екоквиток «GENIUS Olympiad Ukraine», що надає право 

участі у «GENIUS Olympiad Global», який відбувається щороку у США. Кількість 

екоквитків визначається обсягом глобальної квоти для України, наданої 

організаторами «GENIUS Olympiad Global». Однією з обов’язкових умов 

отримання екоквитка є готовність до захисту свого проєкту та його переклад 

англійською мовою, а також проходження інтерв’ю на визначення рівня 

володіння англійською мовою із сертифікованими викладачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм участі у «GENIUS Olympiad Ukraine» 

 

 

 

Освітній марафон у соціальних мережах 

З метою підготовки проєктів високої якості та спрощення процедури подачі 

проєктів для всіх зареєстрованих учасників буде організовано Освітній 

марафон у соціальних мережах – «Інстаграм» і «Телеграм».  

Для цього учасникам необхідно заповнити реєстраційну форму.  

Марафон передбачатиме як загальну, так і спеціалізовану підготовку, 

включаючи лекції експертів кожної категорії, консультації менеджерів відділу 

міжнародних зв’язків НЦ «МАНУ», мотиваційні лекції, обмін досвідом з 

переможцями «GENIUS Olympiad» попередніх років.  

 

 

 

 



Строки проведення «GENIUS Olympiad Ukraine» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механізми участі у «GENIUS Olympiad Ukraine» 

Учасник-школяр може взяти участь у національному відборі трьома 

шляхами:  

 отримати екоперепустку на «GENIUS Olympiad Ukraine» через 

афілійований заклад освіти чи педагога в межах квоти афіліації як 

найкращий проєкт; 

 подати свій проєкт через афілійований заклад освіти чи педагога 

«GENIUS Olympiad Ukraine» поза межами квоти;  

 подати свій проєкт самостійно в межах індивідуальної реєстрації. 

 

Механізм 1 – реєстрація через заклади освіти та педагогів у межах квоти  

Для участі у «GENIUS Olympiad Ukraine» заклади освіти та педагоги мають 

пройти процес афіліації, який гарантує участь їхніх здобувачів у 

Національному фіналі «GENIUS Olympiad Ukraine» у межах квоти. 

Афіліація – процес верифікації спроможності закладу освіти або педагога 

подати наукові, дослідницькі чи мистецькі проєкти високої якості на 

спеціальних умовах. У разі відповідності закладу освіти чи педагога критеріям 

та вимогам афіліації він отримує переваги під час участі у «GENIUS Olympiad 

Ukraine», а саме: 

 визнання установи як такої, що спроможна подати наукові, дослідницькі 

чи мистецькі проєкти високої якості, а її вихованці та педагоги 

відповідають високим стандартам «GENIUS Olympiad»; 

 отримання екоперепусток, які гарантують участь проєктів у 

Національному фіналі «GENIUS Olympiad Ukraine» у межах квоти 

відповідно до рівня установи; 

 офіційний статус і спеціальний знак закладу освіти – «Школа 

Олімпіади геніїв»; 

 можливість для наукових керівників та вчителів пройти систему 

тренінгів, отримати статус і спеціальний знак «Тренер Олімпіади 

геніїв»; 

 корпоративний доступ до системи реєстрації; 

 пролонгований термін подачі проєктів; 



 надання матеріалів для підготовки та подачі проєктів; 

 адміністративну й технічну підтримку від організаторів «GENIUS 

Olympiad Ukraine». 

 

Існує три рівні афіліації: 

 регіональний – освітні організації обласного та/або міського значення, 

діяльність яких сконцентрована на спільності області чи міста, обсяг 

квоти до 20 проєктів; 

 локальний – заклад освіти, який має видатні досягнення здобувачів 

освіти та/або педагогів за тематикою конкурсу, обсяг квоти до 8 

проєктів;  

 персональний – педагоги та наукові керівники, які мають успішний 

досвід участі у всеукраїнських та/або міжнародних освітніх заходах, 

обсяг квоти до 2 проєктів. 

 

 



 

 

 

Алгоритм афіліації закладів освіти та педагогів 

 

 



Механізм 2 – реєстрація через заклади освіти та педагогів поза межами 

квоти  

У разі перевищення обсягу квоти участь у «GENIUS Olympiad Ukraine» 

можлива шляхом реєстрації учасників-школярів на загальних засадах без 

обмежень через корпоративний акаунт установи. Однак, на відміну від 

проєктів, що отримали екоперепустку, решта проєктів проходить заочне 

оцінювання фаховим експертним журі. До участі у Національному фіналі 

«GENIUS Olympiad Ukraine» запрошуватимуться тільки ті проєкти, які набрали 

найвищі оцінки й були рекомендовані журі.  

 

Механізм 3 – індивідуальна реєстрація учасників-школярів  

Якщо учасник бажає самостійно подати проєкт – реєстрація відбувається 

шляхом заповнення спеціальної самостійної форми. До участі у 

Національному фіналі «GENIUS Olympiad Ukraine», що відбудеться у м. Києві, 

запрошуватимуться лише ті проєкти, які наберуть найвищі бали експертного 

журі під час заочного оцінювання і будуть рекомендовані до участі у фіналі та 

отримають екоперепустку. 

 

Механізм 4 – отримання спеціального призу на Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах, турнірах 

Учасники та переможці Всеукраїнських конкурсів, олімпіад та турнірів 

можуть взяти участь у Національному фіналі GENIUS Olympiad Ukraine 

шляхом отримання спеціального призу в рамках участі у цих заходах.   

 

ВАЖЛИВО: учасники мають реєструватися лише один раз, обравши один 

механізм участі.  

 

 

Визначення переможців та види нагород 

Оцінювання робіт відбувається за однаковими критеріями на всіх етапах 

конкурсу, які були розроблені й затверджені організаторами «GENIUS  

Olympiad Global».  

Кожен проєкт під час заочного оцінювання буде оцінений не менше ніж 

п’ятьма членами журі на основі наданих матеріалів. Результатом заочного 



оцінювання є присвоєння кваліфікаційного статусу –  

РЕКОМЕНДОВАНО / НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. У разі рекомендації проєкт 

отримує екоперепустку на Національний фінал.  

Відповідно до ліцензійної угоди й міжнародних правил «GENIUS Olympiad» 

рішення журі на цьому етапі є остаточним та не підлягає оскарженню. 

Члени журі й організаційний комітет залишають за собою право не надавати 

роз’яснень стосовно свого рішення.  

Формат участі у Національному фіналі «GENIUS Olympiad Ukraine» 

передбачає публічний захист робіт у режимі наукової та мистецької виставки, 

під час якої кожен проєкт буде оцінений не менше ніж трьома членами журі 

відповідної категорії. 

 

За результатами роботи журі будуть визначені 6 видів нагород: 

Екоквиток «GENIUS Olympiad Ukraine» – надає право участі у 

Глобальному фіналі Олімпіади, що проходить у США щороку в червні. 

Екоквиток можуть отримати переможці, які вибороли гран-прі, золоті та, у 

деяких випадках, срібні медалі. Кількість екоквитків визначається обсягом 

глобальної квоти для України, наданої організаторами «GENIUS Olympiad 

Global» 

ГРАН-ПРІ «GENIUS Olympiad Ukraine» – один проєкт у кожній категорії 

отримує Гранд-нагороду та золоту медаль і диплом «GENIUS Olympiad 

Ukraine». 

TОП 10% учасників – отримують золоті медалі та дипломи. 

ТОП 11–30% учасників – отримують срібні медалі та дипломи. 

ТОП 31–50% учасників – отримують бронзові медалі та дипломи. 

ТОП 51–70% учасників – отримують почесні відзнаки. 

 

ВАЖЛИВО: для перемоги на Національному фіналі «GENIUS Olympiad 

Ukraine» (отримання гран-прі, золотих, срібних чи бронзових нагород) 

достатньо написання й захисту проєкту українською мовою, за бажання 

учасник може підготувати й захистити проєкт англійською мовою. Вибір мови 

написання проєкту і його захисту НЕ впливає на процес оцінювання та 

визначення переможців. 

 



Проте однією з обов’язкових умов отримання екоквитка є готовність до 

захисту свого проєкту та його переклад англійською мовою, а також 

проходження інтерв’ю на визначення рівня володіння англійською мовою із 

сертифікованими викладачами. Інтерв’ювання триватиме 10–15 хв на 

платформі «Zoom» і передбачатиме особисте спілкування з інтерв’юером, 

перевірку базових знань з лексики, граматики та розмовних навичок.  

Факт проходження і результати інтерв’ю не впливають на отримання 

основних нагород – гран-прі, золотих, срібних та бронзових медалей.  

 

Окрім перелічених нагород, за результатами «GENIUS Olympiad Ukraine» 

будуть вручені спеціальні нагороди:  

 

Спеціальні нагороди від НЦ «МАНУ» 

Найрезультативніший заклад освіти «GENIUS Olympiad Ukraine» — 

заклад освіти, який сумарно виграє найбільшу кількість нагород.  

Найкращий заклад освіти «GENIUS Olympiad Ukraine» — заклад освіти, 

який зареєструє найбільшу кількість проєктів. 

Найкращий педагог «GENIUS Olympiad Ukraine» — педагог, вихованці 

якого сумарно отримають найбільшу кількість нагород. 

 

Спеціальні нагороди від Партнерів  

Грошові нагороди Партнерів  

Стипендіальні нагороди Партнерів 

Інші спеціальні нагороди Партнерів  

 

ВАЖЛИВО: журі публікує та оголошує остаточне рішення без зазначення суми 

балів, балів за кожен критерій і пояснень. Рішення журі є остаточним та не 

підлягає оскарженню. Члени журі й організаційний комітет залишають за собою 

право не надавати роз’яснень.  

 

 

Фінансування  

З метою сталого розвитку й просування «GENIUS Olympiad» в Україні, 

спільним рішенням НЦ «МАНУ» і «Terra Science and Education» було 



визначено вартість афіліації закладів освіти різного рівня й форми власності та 

педагогів, а також реєстрації проєктів до участі у «GENIUS Olympiad Ukraine». 

Заклади освіти чи організації державної або комунальної форми власності 

можуть отримати грантову підтримку, для якої необхідно заповнити додаткову 

спеціальну мотиваційну форму в процесі афіліації.  

 

Вартість афіліації закладів освіти й організацій  

 

Вартість афіліації закладів освіти й організацій, грн 

* Покриття витрат афіліації закладу освіти чи організації здійснюється за кошти 

державного бюджету в межах КПКВК 2201120 за умови заповнення відповідної 

мотиваційної форми-запиту в межах афіліації. 

 

Вартість реєстрації проєктів у «GENIUS Olympiad Ukraine»  

За правилами «GENIUS Olympiad», вартість реєстраційного внеску одного 

проєкту становить 15 дол. США без урахування комісії, що еквівалентно 

близько 500 грн.  

З метою дотримання 4 Цілі Сталого розвитку «Забезпечити всеохопну і 

справедливу якісну освіту і заохочувати можливості навчання протягом усього 

життя для всіх» НЦ «МАНУ» покриває вартість реєстраційного внеску для 

учасників, які виявлять бажання отримати 100-відсоткову фінансову допомогу. 

У випадку добровільного бажання та фінансової спроможності учасник може 

обрати варіант співфінансування або повністю оплатити вартість реєстрації 

свого проєкту. 

 

 

 



Вартість реєстраційного внеску «GENIUS Olympiad Ukraine»  

 

 

 

 

** У випадку добровільного бажання учасника отримати фінансову допомогу із 

загального фонду НЦ «МАНУ» тільки для закладів освіти чи організацій 

державної та комунальної форми власності, педагогів, які працюють у таких 

організаціях.  

*** У випадку добровільного бажання та фінансової спроможності учасника 

оплатити реєстраційний внесок незалежно від форми власності закладу освіти 

або освітньої організації. 

 

Вартість участі у «GENIUS Olympiad Global»  

У разі перемоги проєкту на «GENIUS Olympiad Ukraine» та отриманні 

рекомендації до участі у Глобальному фіналі «GENIUS Olympiad», який щороку 

відбувається у США, фінансування відрядження здійснюється за рахунок 

загального фонду НЦ «МАНУ» за умови виділення відповідних коштів у 

державному бюджеті України на 2022 рік.  

Кількість квитків на Глобальний фінал може бути більшою за кількість 

виділених коштів державного бюджету. В такому випадку організатор буде 

допомагати учасникам забезпечувати пошук додаткових ресурсів. 

 

 



Контактні дані 

Директор «GENIUS Olympiad Ukraine» – Євген Кудрявець, заступник 

директора з управління стратегічними проєктами та міжнародних відносин 

Національного центру «Мала академія наук України». 

У разі виникнення запитань просимо звертатися на електронну скриньку 

ukraine@geniusolympiad.org. 
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