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«17» лютого 2014 р. № 8

Про підсумки Національного туру
Міжнародного конкурсу 
Молодіжних проектів
з енергоефективності
«Енергія і середовище» - 2014-2015 н.р.

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  14.08.2014
№  936  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2014-2015  навчальний  рік  за  основними
напрямками позашкільної освіти» та від 08.11.2013 № 1575 «Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України  28  листопада  2013  р.  за
№ 2037/24569, підведено підсумки Національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних
проектів  з  енергоефективності  «Енергія і  середовище»,  під  гаслом  «Енергоефективність -
найбільше, чисте і дешеве джерело енергії».

Міжнародний  конкурс  «Енергія  і  середовище»  відбувається  в  рамках  міжнародної
освітньої програми SPARE (міжнародний освітній проект для школярів з питань змін клімату
та  енергетики)  та  всесвітньої  декади  Організації  Об’єднаних  Націй  «Освіта  для  сталого
розвитку»  за  підтримки  Норвезького  товариства  охорони  природи  та  INFORSE  Europe
(Європейська мережа розвитку сталої енергетики).

Національний  тур  конкурсу  проводиться  Національним  еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді спільно з Національним координатором проекту SPARE в Україні
(School  Project  for  Application  of  Resources  and  Energy)  −  громадською  організацією
«Екологічний клуб «Еремурус» з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді,
залучення  її  до  навчально-практичної  діяльності  з  проблем  енергоефективності  та
раціонального використання ресурсів.

За рішенням компетентного журі з 257 учнівських робіт, що було надіслано на заочний
етап,  відібрано  45  найкращих  для  участі  у  фіналі  очного  етапу  Національного  туру
Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».

Серед  89  педагогічних  робіт  були  представлені  розробки  уроків,  факультативних
занять з різних предметів та дидактичні матеріали для практичного уроку/факультативу, що
присвячені простим енергетичним рішенням, які можна вжити на індивідуальному рівні, в
масштабі навчального закладу, вдома, у регіоні для зменшення викидів парникових газів.

Відповідно до рішення компетентного журі,

НАКАЗУЮ:
1.  Визнати  переможцями  Національного  туру  Міжнародного  конкурсу

молодіжних  проектів  з  енергоефективності «Енергія  і  середовище»  та  нагородити
дипломами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України в номінаціях учнівських робіт:

Номінація  1.  Проекти  на  тему  енергозбереження,  енергоефективності  та
відновлюваної енергетики.

І місце
Куриленка Віктора, учня 11 класу Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129

Дніпропетровської області, з роботою: «Проточна очистка вод пристроєм ПЕХФК-1».
Керівник:  Донцова  Тетяна  Анатоліївна,  кандидат  хімічних  наук,  доцент  кафедри

технології  неорганічних  речовин  та  загальної  хімічної  технології  Хіміко-технологічного



факультету  Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний
інститут».

ІІ місце
Вавер  Марію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10

Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  з  роботою:  «Енергоефективність  в  школі
шляхом простих екологічних рішень».

Керівник: Решетняк Юлія Павлівна, вчитель географії загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 10 Смілянської міської ради Черкаської області.

ІІІ місце
Чубка  Сергія,  учня  11  класу  Калаглійської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ  ступенів  Калаглійської  сільської  ради  Овідіопольського  району  Одеської  області,  з
роботою: «Солома – найдешевша альтернатива природному газу».

Керівник: Ігнатенко Євгеній Васильович, вчитель географії і економіки Калаглійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калаглійської сільської ради Овідіопольського району
Одеської області.

Номінація 2. Інформування суспільства / пропаганда енергоефективності:
І місце

Болдурата Вадима, учня 11 класу Пологівської спеціалізованої різнопрофільної школи
І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області, з роботою: «Наша планета – в наших руках!».

Керівник:  Сиваш  Юлія  Олексіївна,  вчитель  фізики  Пологівської  спеціалізованої
різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області.

ІІ місце
Ткаченко  Юлію,  ученицю  10  класу  Верхняцького  навчально-виховного  комплексу

«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1-ліцей»  Христинівського  району  Черкаської
області, з роботою: «Чашка тайм-менеджер».

Керівник:  Денисюк  Людмила  Миколаївна,  директор,  учитель  фізики  Верхняцького
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 1-ліцей» Христинівського району Черкаської області.

ІІІ місце
Ковальчук  Яну, студентку  ІІ  курсу  Державного професійно-технічного навчального

закладу  «Орджонікідзевське  професійно-технічне  училище»  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Енергоефективність - найбільш велике, чисте та дешеве джерело енергії».

Керівник:  Ковтун  Лариса  Олександрівна  викладач фізики  Державного  професійно-
технічного  навчального  закладу  «Орджонікідзевське  професійно-технічне  училище»
Дніпропетровської області.

2.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців Національного туру
Міжнародного  конкурсу  молодіжних  проектів  з  енергоефективності «Енергія  і
середовище» в номінації «Педагогічні роботи»:

Номінація  «Географія»
ІІ  місце

1. Ляшко Марію Валентинівну, вчителя географії Біленьківської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської області, з роботою: Урок на тему
«Збереження клімату за допомогою простих енергетичних рішень».

ІІІ  місце
1. Давиденко  Світлану  Федорівну,  вчителя  географії,  «вчителя–методиста»

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів №  5  Володимир-Волинської  міської  ради
Волинської області, з роботою: «Прості енергетичні рішення проти змін клімату».

Номінація  «Українська мова та література»
ІІ  місце

1. Ушакову Тетяну Олександрівну, вчителя української  мови та  літератури Комунального
закладу  освіти  «Спеціалізована  школа  № 134 гуманістичного навчання  та  виховання»



Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області, з роботою: Відкритий урок з
української мови на тему «Рід іменників. Іменники спільного роду».

Номінація  «Позашкільна освіта»
І  місце

1. Кутасевич Наталію Михайлівну, вчителя хімії, керівника еколого-натуралістичного гуртка
Петрівської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  Білгород-Дністровського  району
Одеської  області,  з  роботою:  Розробка  заняття  (тренінг)  гуртка  «Збережемо  клімат за
допомогою простих енергетичних рішень».

2. Голодняка  Сергія  Євгеновича,  керівника  гуртка  позашкільного  навчального  закладу
«Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Луганської області,
з  роботою:  Методична розробка заняття «Виготовлення,  регулювання та  випробування
мініатюрної, енергозберігаючої, світлодіодної, мережевої лампи».

ІІ  місце
1. Адзеріхо Ніну Георгіївну, директора районного центру еколого-натуралістичної творчості

учнівської молоді Арцизького району Одеської області, з роботою: «Засідання районної
школи еколідера».

2. Рибачик  Марину  Павлівну,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Комунального
позашкільного  закладу  «Володимирецький  районний  Будинок  школярів  та  юнацтва»
Рівненської області, з роботою: Екогра «Екобудиночок».

3. Кудояр  Наталію  Олексіївну,  вчителя  фізики  Сумської  спеціалізованої
І-ІІІ ступенів школи № 7, з роботою: Позаурочний захід «Як заощадити електроенергію та
власні кошти?».

ІІІ  місце
1. Нікіфорову Оксану  Миколаївну, керівника гуртків  Нововолинського центру дитячої  та

юнацької творчості Нововолинської міської ради Волинської області, з роботою: «Прості
енергетичні рішення проти змін клімату».

2. Слободську  Надію  Іванівну,  керівника  гуртка  «Юні  картоплярі»  Сторожинецького
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  на  базі
Сторожинецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів № 3 Чернівецької області, з роботою: «Розробка заняття гуртка».

3. Волкова Н. О., Батрак О. А., Бондар Р. Г., Гладкий А. Г., Вакула Ю. М., Лорер Марину
Володимирівну,  Свиридюк  Н.  О.,  Шадріна  В.  М.,  Острійчук  Ю.  О.,  вчителів
Апостолівського районного ліцею-інтернату м. Зеленодольська Апостолівського району
Дніпропетровської  області,  з  роботою:  Посібник  авторських  розробок
«Енергоефективність – крок до сталого розвитку».

Номінація  «Фізика, математика»
І  місце

1. Дніпренко  Валентину  Іванівну,  Переверзєву  Олену  Володимирівну,  вчителів
Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та
виховання»  Дніпропетровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Задачі економічного змісту в математиці».

ІІ місце
1. Концура  Івана  Васильовича,  вчителя  фізики  Водянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів № 1 ім. Ф. О. Окатенка Кам’янсько-Дністровського району Запорізької області, з
роботою:  Урок  з  фізики  на  тему:  «Екологічні  проблеми  електроенергетики.  Розвиток
енергетики в Україні» (Екологічний урок).

2. Денисюк  Людмилу  Миколаївну,  директора,  вчителя  фізики  Верхняцького  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-ліцей» Христинівського
району  Черкаської  області,  з  роботою:  Урок-дослідження  «Дослідження  електричного
кола».



ІІІ  місце
1. Просяник  Ірину  Анатоліївну,  вчителя  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

№ 21 м. Чернігова, з роботою: Практичний урок з фіики «Енергозбереження: вимога часу
та природи».

2. Чечотку  Тетяну  Олександрівну,  вчителя  математики  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  с.  Карпилівки  Ківерцівського району  Волинської  області,  з  роботою:  Урок  з
енергозбереження для учнів 9 класу «Ні» – марнотратству! «Так» – економії енергії!».

Номінація  «Екологія»
І  місце

1. Верес  Ганну  Михайлівну,  вчителя  екології,  та  Хоменко  Тетяну  Юріївну,  вчителя
економіки Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний
багатопрофільний  центр»  Запорізької  обласної  ради,  з  роботою:  Практичне  заняття
«Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень.  Біогаз – альтернатива
традиційним джерелам енергії».

ІІ  місце
1. Шелухіну  Зою  Василівну,  методиста,  вчителя  математики  Державного  навчального

закладу  «Токмацький  професійний  ліцей»  Запорізької  області,  та  Шелухіна  Сергія
Сергійовича,  студента  фізико-математичної  та  технологічної  освіти  Бердянського
державного  педагогічного  університету з  роботою:  Дидактичний  матеріал  «Правила
екологічного етикету для дітей». 

ІІІ  місце
1. Квак  Лілію  Василівну,  викладача  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради

«Бродівський  педагогічний  коледж  імені  Маркіяна  Шашкевича»,  з  роботою:  Розробка
заняття з екології на тему «Енергозбереження – невід’ємна складова нашого життя».

Номінація  «Біологія, хімія»
І  місце

1. Шведун Ганну Григорівну, вчителя біології  Криворізької  загальноосвітньої  школи I-III
ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Заняття
екологічного гуртка «Екологічне сафарі». Інтерактивна гра-подорож».

ІІ  місце
1. Мацибурку Тараса Григоровича, методиста, керівника гуртка «Екологічне краєзнавство»

Калуської філії Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді, викладача хімії Державного вищого навчального закладу «Калуський
політехнічний  коледж»  Івано-Франківської  області,  з  роботою:  Практичний  проект  на
тему: «Збережемо природу за допомогою реакцій іонного обміну».

Номінація ВПУ
І  місце

1. Хайчіну Юлію Миколаївну, викладача предмета «Основи енергоефективності» Вищого
професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області,  з  роботою: «Калькулятор
енергозбереження».

ІІ  місце
1. Головльову Юлію Іванівну, викладача Державного навчального закладу «Мелітопольське

вище професійне училище» Запорізької області, з роботою: Дидактична гра: «Мандрівка
на планету ЕНЕРГІЯ».

2. Забокову  Олену  Миколаївну,  майстра  виробничого  навчання  вищого  професійного
училища  №  7  м.  Кременчука  Полтавської  області,  з  роботою:  Методична  розробка
виховної години «Операція-утилізація».

ІІІ  місце
1. Булат Тетяну Володимирівну, викладача Державного навчального закладу «Запорізький

професійний  ліцей  автотранспорту»  м.  Запоріжжя,  з  роботою:  Урок:  «Енергетична
ситуація та потенціал енергоефективності в Україні».



2. Петренко  Валентину  Миколаївну,  викладача  вищого  професійного  училища
№  7  м.  Кременчука  Полтавської  області,  з  роботою:  «Енергозберігаючі  матеріали  і
технології у будівництві».

Номінація «Енергозбереження»
ІІ  місце

1. Стародуб  Тетяну  Олександрівну,  вчителя  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів с. Могильного Гайворонського району Кіровоградської області, з роботою:
«Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень».

2. Іванченко І.  Ю.,  викладача біології,  та  Романюха О. А.,  викладача фізики Державного
навчального закладу «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості»,  з  роботою: Урок-семінар «Енергозбереження.  Енергоефективність.
Збережемо клімат за допомогою простих енергетичних рішень».

ІІІ  місце
1. Валантирець Наталію Василівну та Волошину Марію Сергіївну, викладачів Смілянського

природничо-математичного  ліцею  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області
Асоційованої  школи  ЮНЕСКО,  з  роботою:  Дидактичні  матеріали  з  теми  «Збережемо
клімат за допомогою простих енергетичних рішень. Гра-квест».

2. Шостир  Кристину  Олександрівну,  вчителя  «Основ  здоров’я»  Костянтинівської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 3 Донецької  області,  з  роботою: Дидактична
настільна гра «Крок за кроком до енергозбереження».

Номінація  «Початкова школа»
І місце

1. Колпакову  Олену  Миколаївну,  вчителя  вищої  категорії,  вчителя  початкових  класів
середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1
м.  Сєверодонецька  Луганської  області,  з  роботою:  Розробка уроку «Збережемо клімат
Землі за допомогою простих енергетичних рішень, або Як Ох і Ах економити вчилися».

ІІ місце
1. Волощук Наталію Василівну, вчителя початкових класів Вознесенської загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  Миколаївської  області,  з  роботою:  Факультативне  заняття
«Пригоди Енергійка та його друзів».

2. Санковську Ірину Мечиславівну, методиста  відділу гуманітарної  та  екологічної  роботи
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Деснянського  району  м.  Києва,  з  роботою:
«Дидактичний  матеріал  (настільна  гра)  до  уроків  з  енергозбереження  для  учнів  3-4
класів».

ІІІ місце
1. Кльоц  Оксану  Євгеніївну,  вчителя  початкових  класів  вищої  категорії  Комунального

закладу «Луцький навчальний виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №
7  –  природничий  ліцей»,  з  роботою:  Дослідницько-пошуковий  проект
«Енергозбереження».

3.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників фіналу Національного
туру  Міжнародного  конкурсу  молодіжних  проектів  з  енергоефективності «Енергія  і
середовище»:
1. Блонського Владислава, учня 11 класу Ладижинського навчально-виховного комплексу №

1 (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Ладижинської
міської  ради  Вінницької  області,  з  роботою:  «Моє  енергетичне  рішення  –
енергонезалежна школа».

2. Криву Ольгу, ученицю  6  класу  Гавришівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Вінницького  району  Вінницької  області,  з  роботою:  «Комплексний  підхід  у
покращенні енергоефективності системи опалення та кондиціювання на прикладі власної
садиби».



3. Баранника Владислава, Сінельника Сергія, Голосовського Максима, учнів гупи «ВАС-ТУ»
Дніпродзержинського  професійного  ліцею  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Економія ресурсів і енергії – реальний спосіб зменшити витрати і зберегти довкілля для
майбутніх поколінь.».

4. Гетьмана  Ігора,  учня  9  класу  Комунального  закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня
школа  №  39»  Дніпропетровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Аналіз  застосування  інфрачервоних  променевих  електричних  систем  опалення  для
економії  теплової  енергії  у  спортивних  залах  на  прикладі  СЗШ  №  39  м.
Дніпропетровська».

5. Куриленка Віктора,  учня 11 класу Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129
Дніпропетровської області, з роботою: «Проточна очистка вод пристроєм ПЕХФК-1».

6. Мешкова  Олександра,  Уфімцеву  Марію,  учнів  Дніпропетровської  середньої
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  112  Дніпропетровської  міської  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Перші результати використання термофарби для
утеплення приміщень школи».

7. Третяка  Артура,  учня  10  класу  Хорошівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  з  музично-хореографічним  профілем  Петропавлівської  районної  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Я генерую тепло, моя школа теж».

8. Чумак  Анну,  ученицю  8  класу  Криворізької  загальноосвітньої  школи
I-III  ступенів  №  123  Дніпропетровської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: Казка для молодших школярів «Пригоди в Лампадії».

9. Ковальчук  Яну,  студентку  ІІ  курсу  Державного  професійно-технічного  навчального
закладу «Орджонікідзевське професійно-технічне училище» Дніпропетровської області, з
роботою: «Енергоефективність - найбільш велике, чисте та дешеве джерело енергії».

10.Вольніцького Вадима,  учня  11 класу Новогуйвинської  гімназії  Житомирського району
Житомирської області, з роботою: «Енергозбереження в навчальному закладі та в сім’ї».

11.Кузьмінську Аліну, Трокоза Володимира, вихованців гуртка «Юний науковець» міського
центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
м. Житомира, з роботою: «Зарядний пристрій на основі сонячних елементів».

12.Обіхода  Владислава,  вихованця  гуртка  «Юний  науковець»  міського  центру  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  м.  Житомира,  з  роботою:  «Енергозберігаюча
насадка для кастрюль».

13.Гошко  Любов,  ученицю  загальноосвітньої  школи  №  7,  вихованку  гуртка  «Юний
науковець» міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Житомира, з
роботою: Мультфільм «Фантик».

14.Кондратенко  Ярославу,  ученицю  9  класу  екологічного  ліцею  №  24
м. Житомира, з роботою: Вірш–казка «Збережімо енергію».

15.Антоніка  Миколу,  учня  11  класу  Токмацької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  5  Запорізької  області,  з  роботою:  Відео-ролик  «Подорож  Свєтіка  і
Люміка».

16.Болдурата Вадима, учня 11 класу Пологівської спеціалізованої різнопрофільної школи І-
ІІІ ступенів № 2 Запорізької області, з роботою: «Наша планета – в наших руках!».

17.Яковенко Олександру, ученицю навчально-виховного комплексу «Основа» з відділенням
для реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет м. Запоріжжя, з роботою «Як Земля свій
день народження святкувала (екологічна казка)».

18.Середу  Марину,  Власенко  Валерію,  учениць  10  класу  Комунального  закладу
«Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської  районної  ради Запорізької  області,  з
роботою: Презентація «Енергозбереження».

19.Єфремова  Данила,  Шиян  Альону,  учнів  Вишнюватської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів  Розівського  району  Запорізької  області,  з  роботою:  «Зменшення
енергоспоживання вуличного освітлення за рахунок місячного сяйва».



20.Степуру Софію, ученицю 11 класу Пологівської гімназії «Основа» Пологівської районної
ради Запорізької області, з роботою: «Дослідження економічно та практично вигідного
застосування сонячних колекторів у навчальних закладах Пологівського району».

21.Кравченко  Ганну,  ученицю  10  класу  Бердянської  багатопрофільної  гімназії  №  2
Бердянської  міської  ради  Запорізької  області,  з  роботою:  «Енергозбереження  –
необхідність сьогодення».

22.Шабаршову  Кристину,  ученицю  10  класу  Енергодарського  багатопрофільного  ліцею
Запорізької області, з роботою: «Від типового будинку - до енергоефективного».

23.Кавецьку  Анастасію,  ученицю  11  класу  Калуської  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської
області,  з  роботою:  «Розрахунок  потужності  вітроенергетичної  установки  для
забезпечення  електроенергією  Калуську  спеціалізовану  загальноосвітню  школу  І-ІІІ
ступенів № 2 з поглибленим вивчення англійської мови».

24.Приходька Олександра, студента ІІ курсу Київського коледжу ресторанного господарства
Національного університету харчових технологій м. Києва, вихованця гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, з роботою: «Сонячний колектор своїми руками».

25.Яцкова  Павла,  Стрижакова  Олександра,  учнів  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 234 м. Києва з поглибленим вивченням економіки і права Дніпровського
району  м.  Києва,  з  роботою:  «Підвищення  енергоефективності  шкільних  будівель  (на
прикладі будівлі СЗШ № 234 м. Києва)».

26.Комаровську Ірину, ученицю середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 111 ім.
С.А. Ковпака м. Кєва, з роботою: «Енергозбереження в нашій школі».

27.Учнів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Сєвєродонецька Луганської
області, з роботою: «Абетка юного споживача».

28.Івасюту Павла, Терпляка Степана, Пуцана Юрія, студентів Відокремлениого структурного
підрозділу  Золочівський  коледж  Національного  університету  «Львівська  політехніка»
Львівської області, з роботою: «Щоб сміття приносило користь!».

29.Саган Розу, Піртю Юлію, учениць 6 класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 7 Вознесенської міської ради Миколаївської області, з роботою: «Парникові
гази».

30.Кептю  Ярослава,  учня  9  класу  Вознесенської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 10 Вознесенської міської ради Миколаївської області, з роботою: «Шляхи
економії води».

31.Філіпова  Олега,  учня  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів - гімназія» № 1 м. Ананьєва Ананьївського району Одеської області, з роботою:
«Вирішення проблеми утилізації рослинного сміття».

32.Чубка Сергія,  учня  Калаглійської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Калаглійської
сільської  ради  Овідіопольського  району  Одеської  області,  з  роботою:  «Солома  –
найдешевша альтернатива природному газу».

33.Хамамі  Аміру,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  4
м. Роздільна Одеської області, з роботою: «Парниковий ефект – це…».

34.Демиденка Івана,  Понятенка Миколу, учнів  Василівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Полтавської районної ради Полтавської області, з роботою: «Ефективне джерело
енергії».

35.Дуванова  Олексія,  учня  Таверівської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Чутівської
районної ради Полтавської області, з роботою: «Ефективне вуличне освітлення».

36.Хайчіну  Марину,  ученицю  6  класу  Кременчуцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 28 Кременчуцької міської ради Полтавської області, з роботою: «Скарби
Посмітюшки або Таємниця чорного пакету».

37.Коровія  Олександра,  учня  10  класу  Здолбунівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 3 Здолбунівської районної ради Рівненської області, з роботою: «Оцінка



енергоефективності  будинків  житлового  фонду  та  розробка  проекту  сталого
енергетичного розвитку теплопостачання міста Здолбунів».

38.Гарагана Констянтина, учня 9 класу, вихованець наукової секції «Фізика» Комунального
закладу  «Роменська міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської  міської
ради Сумської області, з роботою: «Повітряно- витяжний генератор».

39.Гуменюка  Назарія,  учня  6  класу  Чортківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 4 Чортківського району Тернопільської області, вихованця Чортківського
районного  комунального  закладу  «Центр  науково-технічної  творчості  і  дозвілля
учнівської молоді» Тернопільської області, з роботою: «Конструкція низько швидкісної
вітрової турбіни».

40.Гузій  Ангеліну, ученицю 8 класу Бережанської  гімназії  ім.  Б.  Лепкого Тернопільської
області, з роботою: «Енергія і довкілля».

41.Вавер Марію, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської
міської ради Черкаської області, з роботою: «Енергоефективність в школі шляхом простих
екологічних рішень».

42.Зиму  Сергія,  Холодова  Станіслава,  учнів  10  класу  Державного  навчального  закладу
«Канівське  вище  професійне  училище»  Черкаської  області,  з  роботою:  «Автономна
система електроживлення на сонячних батареях».

43. Остапенка  Святозара,  учня  10  класу  Верхняцького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1-ліцей»  Христинівської  районної  ради
Черкаської області, з роботою: Проект «Я - учень».

44.Ткаченко  Юлію,  ученицю  10  класу  Верхняцького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1-ліцей»  Христинівського району  Черкаської
області, з роботою: «Чашка тайм-менеджер».

45.Гулея Андрія, Гулея Івана, вихованців екологічного гуртка «Я пізнаю світ» Кіцманського
районного Будинку дитячої творчості Чернівецької області, з роботою: «Збережи енергію
– збережи природу».

46.Котелянського  Кирила,  учня  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 12 Прилуцької  міської  ради Чернігівської  області,  з  роботою: «Енергозбереження в
шкільному приміщенні».

4.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України керівникам учнівських робіт, що вийшли у
фінал  Національного  туру  Міжнародного  конкурсу  молодіжних  проектів  з
енергоефективності «Енергія і середовище»:
1. Трач  Інні  Вікторівні,  вчителю  інформатики  та  фізики  Ладижинського  навчально-

виховного комплексу № 1 (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад) Ладижинської міської ради Вінницької області.

2. Кривому  Віктору  Григоровичу,  керівнику  гуртка  Комунального  закладу  «Вінницький
районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради Вінницької
області.

3. Лук’яненко Тетяні  Олександрівні,  викладачу Дніпродзержинського професійного ліцею
Дніпропетровської області.

4. Молчанову Олексію Олексійовичу, учителю інформатики Комунального закладу освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  №  39»  Дніпропетровської  міської  ради
Дніпропетровської області.

5. Донцовій  Тетяні  Анатоліївні,  кандидату  хімічних  наук,  доценту  кафедри  технології
неорганічних речовин та загальної хімічної технології Хіміко-технологічного факультету
Національного технічного Університету України «Київський політехнічний інститут».

6. Крикуновій Вікторії Миколаївні, вчителю Дніпропетровської середньої загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 112 Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області.

7. Чубас  Людмилі  Іванівні,  вчителю  хімії  Хорошівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  з  музично-хореографічним  профілем  Петропавлівської  районної  ради
Дніпропетровської області.



8. Шведун Ганні  Григорівні,  вчителю біології  Криворізької  загальноосвітньої  школи I-III
ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

9. Ковтун  Ларисі  Олександрівні,  викладачу  фізики  Державного  професійно-технічного
навчального  закладу  «Орджонікідзевське  професійно-технічне  училище»
Дніпропетровської області

10.Яровій-Боровик Марії Яківні, вчителю біології Новогуйвинської гімназії Житомирського
району Житомирської області.

11.Шубіну Анатолію Григоровичу, керівнику гуртка при міському центрі науково-технічної
творчості учнівської молоді м. Житомира.

12.Головень  Лесі  Григорівні,  вчителю  біології  екологічного  ліцею  №  24
м. Житомира.

13.Антонік  Тамарі  Василівні,  вчителю  фізики  Токмацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 5 Запорізької області.

14.Сиваш  Юлії  Олексіївні,  вчителю  фізики  Пологівської  спеціалізованої  різнопрофільної
школи І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області.

15.Яковенко Тетяні Василівні, вчителю російської мови та літератури навчально-виховного
комплексу «Основа» з відділенням для реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет м.
Запоріжжя.

16.Зімі  Валентині  Олексіївні,  вчителю  фізики  Комунального  закладу  «Гуляйпільський
колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної ради Запорізької області.

17.Белаю  Володимиру  Олексійовичу,  керівнику  гуртка  Розівського  районного  будинку
дитячої творчості Розівського району Запорізької області.

18.Дадіані  Ірині  Володимирівні,  вчителю  фізики  Пологівської  гімназії  «Основа»
Пологівської районної ради Запорізької області.

19.Тищук Галині Федорівні,  викладачу фізики Бердянської багатопрофільної гімназії  № 2
Бердянської міської ради Запорізької області.

20.Іголкіній Яні Вячеславівні,  вчителю біології  Енергодарського багатопрофільного ліцею
Запорізької області.

21.Каратаєвій  Тетяні  Іванівні,  вчителю  математики  Калуської  спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови
Івано-Франківської області.

22.Фоміній Олені Леонідівні, керівнику гуртка «Екологи-краєзнавці» Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  методисту
Київської обласної малої академії наук учнівської молоді Київської області.

23.Пархомчуку  Олександру  Івановичу  вчителю  фізики  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 234 м. Києва з поглибленим вивченням економіки і права Дніпровського
району м. Києва.

24.Білан  Яні  Анатоліївні,  вчителю  середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 111 ім. С.А. Ковпака м. Кєва.

25.Колпаковій  Олені  Миколаївні,  вчителю  початкових  класів  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1м. Сєвєродонецька Луганської області.

26.Вовнянці  Роману  Володимировичу,  викладачу  фізики  Відокремленого  структурного
підрозділу  Золочівський  коледж  Національного  університету  «Львівська  політехніка»
Львівської області.

27.Плохотнюк Світлані Миколаївні, вчителю фізики Вознесенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 7 Вознесенської міської ради Миколаївської області.

28.Барташук  Інні  Олегівні,  вчителю  хімії  Вознесенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 10 Вознесенської міської ради Миколаївської області.

29.Берновезі  Юрію  Андрійовичу,  вчителю  географії  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» № 1 м. Ананьєва Ананьївського району
Одеської області.



30.Ігнатенку  Євгенію  Васильовичу,  вчителю  географії  Калаглійської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Калаглійської  сільської  ради  Овідіопольського  району  Одеської
області.

31.Христич Олені Петрівні, вчителю біології Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 28 Кременчуцької міської ради Полтавської області.

32.Цимбалюку Олександру Іллічу, вчителю фізики Василівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області.

33.Цимбалюку Олександру Іллічу, вчителю фізики Таверівської загальноосвітньої школи I-II
ступенів Чутівської районної ради Полтавської області.

34.Сай Тетяні Геннадіївні,  вчителю географії Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 Здолбунівської районної ради Рівненської області.

35.Романчуку  Миколі  Миколайовичу,  керівнику  наукової  секції  «Фізика»  Комунального
закладу  «Роменська міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської  міської
ради Сумської області.

36.Хабі  Б.М.,  керівнику  гуртків  Чортківського  районного  комунального  закладу  «Центр
науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» Тернопільської області.

37.Димашевській Христині Богданівні, керівнику гуртків Бережанського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

38.Решетняк  Юлії  Павлівні,  вчителю  географії  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської ради Черкаської області.

39.Ляшецькому  Валентину  Володимировичу,  викладачу  спецдисциплін  Державного
навчального закладу «Канівське вище професійне училище» Черкаської області.

40. Денисюк Людмилі Миколаївні, директору, вчителю фізики Верхняцького навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-ліцей»  Христинівської
районної ради Черкаської області.

41. Сабадину  Сергію  Олександровичу,  вчителю  фізики  Верхняцького  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-ліцей»  Христинівської
районної ради Черкаської області.

42.Руснак  Марії  Георгіївні,  керівнику  гуртка  «Я  пізнаю  світ»  Кіцманського  районного
Будинку дитячої творчості Чернівецької області.

43.Котелянській Ірині Едуардівні, вчителю математики та фізики загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 12 Прилуцької міської ради Чернігівської області.

5.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  багаторічну  роботу  з
підтримки  обдарованої  учнівської  молоді,  залучення  її  до  навчально-практичної
діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів та в
зв’язку з 10-річчям проведення Національного туру Міжнародного конкурсу шкільних
проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»:
1. Кривого  Віктора  Григоровича,  керівника  гуртка  комунального  закладу  «Вінницький

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької районної ради Вінницької
області.

2. Ковтун  Лариса  Олександрівна,  викладач  фізики  Державного  професійно-технічного
навчального  закладу  «Орджонікідзевське  професійно-технічне  училище»
Дніпропетровської області.

3. Шведун Ганну Григорівну, вчителя біології  Криворізької  загальноосвітньої  школи I-III
ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

4. Шубіна Анатолія Григоровича, керівника гуртка при міському центрі науково-технічної
творчості учнівської молоді м. Житомира.

5. Белая  Володимира  Олексійовича,  керівника  гуртка  Розівського  районного  будинку
дитячої творчості Розівського району Запорізької області.

6. Василець Аллу Анатоліївну, вчителя фізики Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 5 Миколаївської області.



7. Цимбалюка Олександра Ілліча, вчителя фізики Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Полтавської районної ради Полтавської області.

8. Денисюк  Людмилу  Миколаївну,  директора,  вчителя  фізики  Верхняцького  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-ліцей»  Христинівської
районної ради Черкаської області.

6.  Направити  роботи  переможців  Національного  туру  на  Міжнародний  тур
конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»:

Номінація  1.  Проекти  на  тему  енергозбереження,  енергоефективності  та
відновлюваної енергетики:

І місце
Куриленка Віктора, учня 11 класу Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129

Дніпропетровської області, з роботою: «Проточна очистка вод пристроєм ПЕХФК-1».
Керівник:  Донцова  Тетяна  Анатоліївна,  кандидат  хімічних  наук,  доцент  кафедри

технології  неорганічних  речовин  та  загальної  хімічної  технології  Хіміко-технологічного
факультету  Національного  технічного  Університету  України  «Київський  політехнічний
інститут».

ІІ місце
Вавер  Марію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10

Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  з  роботою:  «Енергоефективність  в  школі
шляхом простих екологічних рішень».

Керівник: Решетняк Юлія Павлівна, вчитель географії загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 10 Смілянської міської ради Черкаської області.

Номінація 2. Інформування суспільства / пропаганда енергоефективності:
І місце

Болдурата Вадима, учня 11 класу Пологівської спеціалізованої різнопрофільної школи
І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області, з роботою: «Наша планета – в наших руках!».

Керівник:  Сиваш  Юлія  Олексіївна,  вчитель  фізики  Пологівської  спеціалізованої
різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області.

ІІ місце
Ткаченко  Юлію,  ученицю  10  класу  Верхняцького  навчально-виховного  комплексу

«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1-ліцей»  Христинівського  району  Черкаської
області, з роботою: «Чашка тайм-менеджер».

Керівник:  Денисюк  Людмила  Миколаївна,  директор,  учитель  фізики  Верхняцького
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 1-ліцей» Христинівського району Черкаської області.

Номінації «Педагогічні роботи»:
Номінація  «Біологія, хімія»

Шведун Ганну Григорівну, вчителя біології Криворізької загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Заняття
екологічного гуртка «Екологічне сафарі». Інтерактивна гра-подорож».

Номінація ВПУ
Хайчіну Юлію Миколаївну, викладача предмету «Основи енергоефективності» вищого

професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області,  з  роботою: «Калькулятор
енергозбереження».

7.  Направити  переможців  Національного  туру  до  міжнародного  табору  -
Міжнародної  літньої  школи  SPARE,  що  працюватиме  в  передгір’ях  Тянь-Шаню
(Казахстан), в перші дні червня: 

Номінація  1.  Проекти  на  тему  енергозбереження,  енергоефективності  та
відновлюваної енергетики:

Вавер  Марію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10
Смілянської міської ради Черкаської області.



Номінація 2. Інформування суспільства / пропаганда енергоефективності:
Ткаченко  Юлію,  ученицю  10  класу  Верхняцького  навчально-виховного  комплексу

«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1-ліцей»  Христинівського  району  Черкаської
області. 

Номінації «Педагогічні роботи»:
Шведун Ганну Григорівну, вчителя біології Криворізької загальноосвітньої школи I-III

ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді  Міністерства освіти і  науки України щиро дякує начальникам департаментів
освіти  і  науки  обласних  державних  адміністрацій,  керівникам  загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів за проведену на високому
рівні організаційну роботу в цьому напрямі.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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