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На № 
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ЩОДО повернення нормативно-правового 
акта після державної реєстрації 

Згідно з наказом Міністерства юстиції від 28 листопада 2013 року 
№ 2526/5 Міністерство юстиції повертає наказ Міністерства освіти і науки 
України від 08 листопада 2013 року № 1575 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції 28 листопада 2013 року за № 2037/24569. 

Додаток: оригінал зареєстрованого нормативно-правового акта на 10 арк. 

Директор Департаменту реєстрації 
та систематизації нормативних актів, 
правоосвітньої діяльності Н.А. Железняк 

Ліпська Анна Володимирівна 
Тел. 271-17-38 



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ 
УКРАЇНИ 

Україна, 01001, м. Київ 
вул. Городецького, із Міністерство освіти і науки України 

Тел./факс: (38-044) 278-37-23 

оЮУ'.оХК!/ № /М&/-0 У/Г- '3//ЛО / 
Йа № 

Щодо надання висновку 

Міністерством юстиції було розглянуто поданий на експертизу щодо 
відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод та практиці Європейського суду з прав людини наказ Міністерства освіти 
і науки України від 08.11.2013 № 1575 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище». 

Висновок щодо відповідності нормативно-правового акта положенням 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці 
Європейського суду з прав людини додається. 

Додаток на 1 арк. 

В.о. Урядового уповноваженого 
у справах Європейського суду 
з прав людини 

О.В. Давидчук 

Вик.: Циховгіч Інна 
Тел./факс.: 279-60-83 



Висновок 
щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та практиці Європейського суду з прав людини 

наказу Міністерства освіти і науки України 
від 08.11.2013 № 1575 

«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище» 

1. Положення (статті) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
яких стосується проект нормативного акта (акт) 

1.1 Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Право на повагу 
до приватного і сімейного життя; 

1.2 Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Свобода 
вираження поглядів. 

2.Відповідність положень проекту акта (акта) Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.11.2013 № 1575 «Про затвердження 
Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище» відповідає Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав 
людини. 

3. Висновок щодо відповідності проекту акта (акта) положенням Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.11.2013 № 1575 «Про затвердження 
Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище» відповідає Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав 
людини. 

В.о. Урядового уповноваженого 
у справах Європейського суду 
з прав людини 

О.В. Давидчук 

"Л/У' 2013 р. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

/ / 20/Л. мКи,в 

Про затвердження Положення 
про Всеукраїнський конкурс 
«Енергія і середовище» 

Зареесї й Міністерстві юстиції України 
" М " тис, то па о а. 20 р. 

за № 037/л 4569 

Керівник реі-СІруЮЧОГО /Ьч^і / ) 
органу _ ... и и ш т щ у 

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та 
підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з 
метою залучення обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької 
та практичної діяльності в галузі енергоефективності й раціонального 
використання ресурсів 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і 
середовище», що додається. 

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України в установленому законодавством порядку. 



3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Жебровського Б. М. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Міністр Д. В. Табачник 

/ 



Перший заступник Міністра 

Заступник Міністра -
керівник апарату 

Є. М. Суліма 

. С. Д н і п ^ в 

Заступник Міністра Б. М. Жебровський 

Директор департаменту 
управління справами Н. М. Запольська 

Директор юридичного 
департаменту 

Директор департаменту 
професійно-технічної освіти 

О. О. Кравченко 

В. В. Супрун 

Начальник відділу позашкільної 
освіти, виховної роботи та 
захисту прав дитини А. Д. Середняцька 

Директор Національного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді В. В. Вербицький 

Виконавець: Середницька А.Д. 481-32-51 

і 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і 
науки України 
€<ї алиетола яа 2013 року 

Зареєсг , ш в Міністерстві юстиції України 
" М7 " аи&ґпоп^оа 20 р . 

за № 

Керівник реєструючого/—^, / / 
органу _____ 

Положення 
про Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище» 

І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Енергія і середовище» (далі - Конкурс). 

Конкурс є національним туром Міжнародного конкурсу молодіжних 
проектів з енергоефективності «Енергія і середовище». 

2. Конкурс проводиться щороку в рамках міжнародної освітньої 
програми 8РАКЕ (8сЬоо1 Рго]есІ їог Арріісаііоп оґ Кесоигзез апсі Епег§у -
шкільна освітня програма використання ресурсів і енергії) на добровільних 
засадах і є відкритим для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних 
закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, 
вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів віком до 17 
років включно, а також педагогічних працівників загальноосвітніх, 
професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів. 

3. Конкурс проводиться з метою залучення учнівської молоді до 
науково-дослідницької та практичної діяльності в галузі енергоефективності 
та раціонального використання енергоресурсів, залучення педагогічних 
працівників навчальних закладів до популяризації ефективного використання 
та збереження енергії. 

4. Основними завданнями Конкурсу є: 
пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення її до 

навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та 
раціонального використання енергоресурсів; 
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сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді; 
задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації; 
залучення педагогічних працівників до популяризації ефективного 

використання та збереження енергії. 

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу 
здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
(далі - НЕНЦ). 

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 
веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення. 

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних». 

II. Учасники Конкурсу 

1. До участі в Конкурсі запрошуються: учні (вихованці) 
загальноосвітніх навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних 
навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних 
закладів віком до 17 років включно, які мають досягнення у практичній 
діяльності в сфері змін клімату, енергозбереження, використання 
поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, підвищення 
енергоефективності шкільних будівель; педагогічні працівники 
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, 
які мають напрацювання з питань роботи з учнями (вихованцями, слухачами) 
і населенням щодо ефективного використання та збереження енергії (далі -
учасники). 

2. Учасники Конкурсу зобов'язані дотримуватись вимог цього 
Положення та програми Конкурсу. 

III. Порядок і строки проведення Конкурсу 

1. Національний тур Конкурсу проводиться у два етапи: 
I етап - заочний (вересень - січень); 
II етап - очний (лютий). 

2. Для участі в Конкурсі учні (вихованці, слухачі) подають журі 
Конкурсу науково-дослідницький проект, а педагогічні працівники -
конспект уроку або дидактичні матеріали з питань енергозбереження та 
енергоефективності (далі - конкурсна робота). 

Вимоги до конкурсних робіт учасників розміщуються на офіційному 
веб-сайті НЕНЦ. 
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3. Для участі в І етапі Конкурсу учасники надсилають заповнену 
реєстраційну картку учасника Всеукраїнського конкурсу «Енергія і 
середовище» за формою згідно з додатком до цього Положення і конкурсну 
роботу на електронних носіях (не більше 5 сторінок формату А 4) на 
електронну адресу пепс@пепс.§оу.иа або егетигизиа@икг.пеІ з ПОМІТКОЮ: 

«Енергія і середовище». 

4. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу конкурсні 
роботи та визначає учасників II етапу. 

Список учасників II етапу Конкурсу оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку II етапу Конкурсу. 

5. Для участі в II етапі Конкурсу подаються такі документи: 
завірена копія наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим у сфері освіти, місцевого органу управління освітою в областях, містах 
Києві та Севастополі щодо участі в II етапі Конкурсу; 

медична довідка про результати медичного огляду, пройденого у 
встановленому законодавством порядку. 

6. Програма II етапу Конкурсу передбачає стендовий (постерний) захист 
конкурсних робіт в номінаціях, які визначаються організатором. 

Перелік номінацій розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ. 

7. Строки та місце проведення II етапу Конкурсу визначаються наказом 
Міністерства освіти і науки України та повідомляються відповідним листом 
органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, 
місцевому органу управління освітою в областях, містах Києві та 
Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу. 

8. Підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах 
НЕНЦ і МОН України не пізніше ніж через 10 робочих днів після його 
завершення. 

IV. Організаційний комітет Конкурсу 

1. Для організації та проведення II етапу Конкурсу створюється 
організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується 
наказом НЕНЦ. 

2. До складу організаційного комітету входять представники 
МОН України, НЕНЦ, педагогічні та науково-педагогічні працівники 
загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних 
закладів, представники громадських організацій (за згодою). 
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3. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє 
повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й 
проведення Конкурсу. 

4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу 
щодо проведення Конкурсу та забезпечують порядок його проведення. 

5. Секретар організаційного комітету: 
оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків 

Конкурсу; 
сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової 

інформації; 
відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення 

Конкурсу. 

V. Журі Конкурсу 

1. Журі Конкурсу (далі - журі) формується з метою забезпечення 
об'єктивності оцінювання конкурсних проектів учасників Конкурсу та 
визначення його переможців і призерів. 

2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних 
працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій (за 
згодою). 

Склад журі затверджується наказом НЕНЦ. 

3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від 
кількості учасників Конкурсу. 

До складу журі в кожній номінації входять: голова журі, члени та 
секретар журі. 

До складу журі не можуть входити близькі родичі учасників Конкурсу. 

4. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить 
засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, 
затверджує список переможців і призерів Конкурсу. 

5. Члени журі: 
забезпечують об'єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників 

під час проведення Конкурсу; 
заповнюють протоколи Конкурсу; 
визначають переможців та призерів Конкурсу. 

6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення 
документів і матеріалів Конкурсу. 



5 

VI. Критерії оцінювання конкурсних робіт 

1. Науково-дослідницькі проекти оцінюються за такими критеріями: 
актуальність обраної теми - до 10 балів; 
самостійність, особистий вклад учасника в проект - до 20 балів; 
рівень складності проекту (із врахуванням віку учасника) - до 15 балів; 
доцільність та коректність використаних методів - до 10 балів; 
практична ефективність проекту - до 20 балів; 
функціональна спроможність і відтворюваність проекту - до 15 балів; 
обґрунтованість висновків, їх відповідність темі проекту - до 10 балів. 
Загальна сума балів, яку може отримати учасник за науково-

дослідницький проект, - 100 балів. 

2. Конспекти уроків і дидактичні матеріали оцінюються за такими 
критеріями: 

відповідність сучасним вимогам педагогічної науки - до 25 балів; 
орієнтованість на мотивування дітей і дорослих до практичної 

діяльності, на отримання практичного результату - до 35 балів; 
оригінальність, використання інтерактивних методів навчання та 

виховання - до 25 балів; 
відтворюваність - до 15 балів. 
Загальна сума балів - 100 балів. 

VII. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу 

1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній 
номінації окремо за кількістю набраних ними балів. 

2. Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав 
найбільшу кількість балів. 

Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів 
посіли друге та третє місця. 

3. Переможці Конкурсу (не більше двох осіб у кожній номінації) 
отримують право заочно представляти Україну на Міжнародному конкурсі 
молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище». 

4. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ 
відповідних ступенів і дипломами міжнародного освітнього проекту 8РАКЕ. 

5. Конкурсні роботи переможців публікуються на офіційних веб-сайтах 
організаторів Конкурсу (за згодою авторів). 
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VIII. Фінансові умови 

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

Директор департаменту 
професійно-технічної освіти В. В. Супрун 



Додаток 
до Положення про Всеукраїнський 
конкурс «Енергія і середовище» 
(пункт 3 розділу III) 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 
учасника Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище» 

1. Назва конкурсної роботи/проекту: 

2. Номінація: 

3. Прізвище, ім'я, вік автора (авторів), клас навчання (для учнів): 

4. Прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи наукового керівника (для 
учнів): 

5. Повне найменування навчального закладу/місце роботи (для педагогічних 
працівників): 

6. Контактна інформація: 
будинок: кв.: 
місто/селище: 
район: 
область: 
телефон (з кодом): 
факс (з кодом): * 
мобільний телефон: 
електронна пошта автора або керівника: 

7. Анотація на проект: 
актуальність проблеми: які місцеві чи регіональні проблеми спонукали до 
написання проекту (не більше 20 слів); 
зміст проекту: що було зроблено, які заходи вжиті, змодельовані чи 
спроектовані поновлювані джерела енергії, розроблене заняття тощо (не більше 
60 слів); 
отриманий чи очікуваний результат (не більше 60 слів). 

8. Перелік додатків: 

9. Ми погоджуємося на опублікування та використання матеріалів нашого 
проекту в друкованих та електронних засобах інформації. 
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Продовження додатка 

10. Дата заповнення реєстраційної картки: 

11. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи: 

Реєстраційна картка учасника Всеукраїнського конкурсу «Енергія і 
середовище» є згодою для збереження та обробки персональних даних 
учасників конкурсу та керівників їх наукових проектів. 


