Малі академіки – переможці
Всеукраїнської виставки-конкурсу молодіжних
інноваційних проектів «Майбутнє України»
Національний центр «Мала академія наук України» 15–17 листопада вже
всьоме провів виставку-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє
України».
Роботи учасників розподілені за сімома номінаціями: «Електроніка та
приладобудування», «Матеріалознавство та перспективні технології»,
«Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології», «Екологія та
ресурсозбереження»,
«Роботехніка
та
роботехнічні
системи»,
«Машинобудування» і «Технічна творчість та винахідництво». Деякі розробки
можуть уже практично впроваджуватися у різних галузях науки і техніки.
Уже другий рік поспіль партнером і спонсором виставки-конкурсу є АТ
«Укрексімбанк», який вручає переможцям та призерам гранти на підтримку
їхньої наукової діяльності. Цьогоріч загальний фонд грошових виплат
становить понад 114 тисяч гривень.
– За перше місце – п’ять тисяч гривень, друге – три тисячі гривень і третє –
тисяча гривень, – зазначила начальник управління зв’язків із громадськістю АТ
«Укрексімбанк» Оксана Алієва, яка завітала на «Майбутнє України».
Оцінювали школярські проекти науково-педагогічні працівники вишів,
галузевих інститутів НАН України і співробітники АТ «Укрексімбанк». Серед
критеріїв оцінювання – актуальність, практичне значення, самостійність у
виконанні роботи і творчий підхід, повнота в розкритті теми, презентаційні
навички учасника, відповідність стендової доповіді вимогам і наявність
демонстраційної моделі чи макета.
За словами президента МАН Станіслава Довгого, з кожним роком
винаходи, представлені на «Майбутньому України», стають більш практичними
та орієнтованими на розв’язання проблем сучасності.
– Нам треба працювати спільно з юними розробниками, аби їхні ідеї були
не лише макетами на виставці, а реально працюючими проектами, –
зауважив очільник МАН.
Учні Львівської обласної Малої академії наук відділень комп’ютерних та
технічних наук здобули високі призові місця, а саме:
МАРЧЕНКО Владислав – ІІ місце у номінації «Роботехніка та роботехнічні
системи»
ЛІВОЧКА Анастасія – ІІ місце у номінації «Технічна творчість та
винахідництво»
ШЕСТАКОВ Владислав – ІІІ місце у номінації «Інформаційнотелекомунікаційні системи та технології».
Вітаємо переможців!
Підготувала Лема І.А., керівник секції комп’ютерних наук
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
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