
ПРЕС-РЕЛІЗ – ДЛЯ НЕГАЙНОГО ВИПУСКУ

Першу премію та спеціальні премії в конкурсі «Юні дослідники» в Південному 
адміністративному окрузі м. Берліна отримала Німецька школа в м. Києві

Учні Німецької школи в м. Києві досліджують якість води у Дніпрі

Берлін/Київ, 05.03.2013 року. Перемога Німецької школи в м. Києві! Учні 
Німецької школи в м. Києві перемогли в конкурсі «Юні дослідники» в 
Південному адміністративному окрузі м. Берліна з роботами щодо якості води в 
Дніпрі. Їхні роботи на тему «Якість води у Дніпрі між Києвом і Київським 
морем» та «Поведінка циклопів вздовж берегів Дніпра» удостоїлися першої 
премії та спеціальної премії в галузі охорони навколишнього середовища.

Метою робіт була оцінка якості води та дослідження мікроорганізмів, що мешкають у 
водах Дніпра. Такі мікроорганізми, як циклопи, можуть жити лише в воді з достатнім 
вмістом кисню. Тому наявність цих мікроорганізмів може свідчити про якість води. 
Мікроорганізми були виявлені під мікроскопом. Для проведення досліджень учні 
користуються сучасними мікроскопами виробництва компанії Carl Zeiss, нещодавно 
придбаними для кабінету природничих наук на спеціальну субсидію Центрального 
управління у справах шкільної освіти за кордоном. Результат досліджень свідчить про 
відповідність дніпровської води ІІ класу якості, тобто про незначне забруднення води. 
Незважаючи на постійне засмічення побутовими відходами, вода відносно чиста; 
екологічна система залишається досить непорушеною. Ці перші дослідження мають 
лягти в основу подальшого вивчання екологічної системи Дніпра.

Вчителі-куратори проекту, пані Бурлова та пан д-р Гінсбах, отримали премію за 
надання дослідникам особливої підтримки. «Цією спеціальною премією Фонд Хайнца та 
Гізели Фрідріхс хотів би відзначити особливу відданість кураторів проектів конкурсу «Юні 
дослідники». Своєю посиленою і безперервною роботою вони вносять зразковий внесок в 
розвиток юних талантів».

Д-р Андреас Гінсбах, керівник природничої кафедри НШК, наголошує на великому 
значенні експериментальних досліджень під час шкільної освіти: «Навчання в нашій 
школі – це не тільки шкільне повсякдення, але й активне дослідницьке життя. Регулярно, 
часто навіть у вихідні, школа перетворюється на живий дослідницький інститут. Тут 
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навчання і дослідження йдуть рука об руку. Юні дослідники починають працювати над 
проектами, вносячи в них свої власні ідеї, що змушує їх ставити нові запитання на уроках. 
Учні й вчителі формують спільноту, яка зможе впоратися з новими складними завданнями, 
що готує для них майбутнє».

Повертаючись до хостелу, команда Німецької школи в м. Києві йшла вулицями 
Берліна і весело співала. Учням та кураторам проектів ще знадобиться деякий час, щоб 
усвідомити, якого успіху вони домоглися. Керівництво та правління Німецької школи в 
м. Києві дуже пишаються спільними досягненнями. Всього лише через 4,5 роки після 
свого заснування школа змогла домогтися таких великих успіхів! Це свідчить лише про 
правильність послідовних інвестицій і кадрової політики, направлених на надання 
першокласної освіти в області природничих наук!

Конкурс «Юні дослідники» є наймасштабнішим європейським конкурсом для молоді в 
галузі природничих наук та техніки. Конкурс має на меті заохочення особливих 
досягнень та прояву таланту у природничих науках, математиці і техніці. Він 
спрямований на те, щоб молодь надовго захопилася темами своїх проектів, і це 
допомогло їм у виборі професії по закінченні конкурсу. В межах регіонального 
конкурсу у південному адміністративному окрузі м. Берліна було представлено 37 
проектів з таких напрямків науки: сфера труда, біологія, хімія, геонауки, 
математика/інформатика, фізика та техніка. Вісім проектів-переможців регіонального 
конкурсу візьмуть участь у конкурсі на рівні Федеральної землі Берлін, що відбудеться 
20 та 21 березня в Мозаїчному залі компанії «Сіменс АГ» в м. Берліні. Трьохетапний 
конкурс закінчиться фіналом на рівні всього ФРН.

Загальноосвітній навчальний заклад «Німецько-українська міжкультурна школа в м. 
Києві» має статус офіційної німецької школи за кордоном. Школа здійснює 
збалансовану всебічну загальноосвітню підготовку з усіх шкільних дисциплін та дає 
дітям можливість глибокого занурення у німецькомовну атмосферу, європейський 
менталітет та культуру. 

Школа однаково відкрита як для дітей, що тимчасово перебувають в Києві, так і для 
дітей що зростають в Україні і хочуть оволодіти німецькою мовою або обрати її мовою 
навчання. Українські діти мають можливість здобувати знання з німецької мови на 
рівні рідної мови, починаючи з дитсадкового віку. Водночас достатня увага 
приділяється вивченню рідної української мови та традицій.
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