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Про підсумки заочного етапу
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,  підведемо  підсумки  заочного етапу  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”  проводиться  в  рамках  міжнародної
освітньої програми SPARE (міжнародний освітній проект для школярів з питань змін клімату
та енергетики) і всесвітньої декади ООН “Освіта для сталого розвитку” 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 понад 250 учнівських робіт відібрано 45 кращих
учнівських  робіт  для  участі  в  фіналі  очного  етапу  Національного  туру  Міжнародного
конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище”.

Фінал  Національного  туру  конкурсу  відбудеться  16-17  лютого  2015  року  в
Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки  України  і  буде  проходити  у  вигляді  стендового  захисту  конкурсної  роботи  для
номінації №1 та комп΄ютерної презентації або стендового захисту для номінації №2.

Просимо організувати участь та направити на очний етап конкурсу відібраних журі
фіналістів (список додається). 

Витрати на проїзд і проживання дітей під час перебування на заході здійснюються за
рахунок організації, що відряджає (з розрахунку: проживання – 100-150 грн./доба). Триразове
харчування дітей сплачує Національний координатор проекту SPARE  в Україні – громадська
організація "Екологічний клуб "Еремурус".

Витрати на проїзд, проживання і харчування керівників під час перебування на заході
здійснюються за  рахунок організації,  що відряджає  (з  розрахунку:  проживання  –  100-150
грн./доба; триразове харчування – 60 грн./доба).

Заїзд учасників 16 лютого, від’їзд – 17 лютого. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотний  проїзд  та  повідомити  про  участь  у  заході  його  організаторів:
radchenko  @  nenc  .  gov  .  ua та eremurusua  @  ukr  .  net

Довідки за телефонами: (044) 430-02-60, 430-00-64, 430-43-90.
Додаток:  Список  учасників  фіналу  Національного  туру  Міжнародного  конкурсу

молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»- 2014-2015 н. р. на 5 арк.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький
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Додоток до наказу НЕНЦ
№ 4 від 26.01.2015 р.

Список
учасників фіналу Національного туру Міжнародного конкурсу

молодіжних проектів з енергоефективності
«Енергія і середовище»- 2014-2015 н.р.

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

1. Блонський Владислав, учень 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». Керівник: Трач Інна Вікторівна.

2. Крива Ольга, учениця 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». Керівник: Кривий Віктор Григорович, керівник гуртка комунального
закладу «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької
районної ради Вінницької області.

3. Баранник  Владислав,  Сінельник  Сергій,  Голосовський  Максим,  учні
Дніпродзержинського  професійного  ліцею  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Економія ресурсів і енергії – реальний спосіб зменшити витрати і зберегти довкілля
для  майбутніх  поколінь.».  Керівник:  Лук’яненко  Тетяна  Олександрівна,  викладач
Дніпродзержинського професійного ліцею Дніпропетровської області.

4. Гетьман Ігор, учень 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».
Керівник:  Молчанов  Олексій  Олексійович,  учитель  інформатики  Комунального
закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  №  39»  Дніпропетровської  міської
ради Дніпропетровської області.

5. Куриленко  Віктор,  учень  Криворізького  гуманітарно-технічного  ліцею  №  129
Дніпропетровської області, з роботою: «Проточна очистка вод пристроєм ПЕХФК-1».
Керівник: Донцова Тетяна Анатоліївна, к.х.н., доцент кафедри технології неорганічних
речовин  та  загальної  хімічної  технології  Хіміко-технологічного  факультету
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

6. Мешков  Олександр,  Уфімцева  Марія,  учні  Дніпропетровської  середньої
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  112  Дніпропетровської  міської  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Перші результати використання термофарби
для утеплення приміщень школи». Керівник: Крикунова Вікторія Миколаївна, вчитель
Дніпропетровської  середньої  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  112
Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області.

7. Третяк Артур, учень 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». Керівник:
Чубас  Людмила  Іванівна,  вчитель  хімії  Хорошівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів  з  музично-хореографічним  профілем  Петропавлівської  районної  ради
Дніпропетровської області.

8. Вольніцький Вадим, учень 11 класу Новогуйвинської гімназії Житомирського району
Житомирської  області,  з  роботою:  «Енергозбереження  в  навчальному  закладі  та  в
сім’ї».  Керівник:  Ярова-Боровик  Марія  Яківна,  вчитель  біології  Новогуйвинської
гімназії Житомирського району Житомирської області.

9. Кузьмінська Аліна, Трокоз Володимир, вихованці гуртка «Юний науковець» міського
центру  технічної  творчості  учнівської  молоді  м.  Житомира,  з  роботою:  «Зарядний
пристрій  на  основі  сонячних  елементів».  Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,



керівник  гуртка  при  міському  центрі  технічної  творчості  учнівської  молоді
м. Житомира.

10. Обіход Владислав, вихованець міського науково-технічного центру учнівської молоді
м. Житомира, з роботою: «Енергозберігаюча насадка для кастрюль». Керівник: Шубін
Анатолій  Григорович,  керівник  гуртка  при  міському  центрі  технічної  творчості
учнівської молоді м. Житомира.

11. Єфремов Данило,  Шиян Альона,  учні  Вишнюватської  загальноосвітньої  школи І-ІІ
ступенів  Розівського  району  Запорізької  області,  з  роботою:  «Зменшення
енергоспоживання вуличного освітлення за рахунок місячного сяйва». Керівник: Белай
Володимир  Олексійович,  керівник  гуртка  Розівського  районного  будинку  дитячої
творчості Розівського району Запорізької області.

12. Степура Софія, учениця Пологівської гімназії «Основа» Пологівської районної ради
Запорізької  області,  з  роботою:  «Дослідження  економічно  та  практично  вигідного
застосування  сонячних  колекторів  у  навчальних  закладах  Пологівського  району».
Керівник:  Дадіані  Ірина  Володимирівна,  вчитель  фізики  Пологівської  гімназії
«Основа» Пологівської районної ради Запорізької області.

13. Кравченко Ганна,  учениця  Бердянської  багатопрофільної  гімназії  № 2  Бердянської
міської  ради  Запорізької  області,  з  роботою:  «Енергозбереження  –  необхідність
сьогодення». Керівник: Тищук Галина Федорівна.

14. Шабаршова Кристина, учениця Енергодарського багатопрофільного ліцею Запорізької
області,  з  роботою:  «Від  типового  будинку  –  до  енергоефективного».  Керівник:
Іголкіна  Яна  В’ячеславівна,  вчитель  біології  та  екології  Енергодарського
багатопрофільного ліцею Запорізької області.

15. Кавецька Анастасія, учениця 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».  Керівник:  Каратаєва  Тетяна  Іванівна,
вчитель математики Калуської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської області.

16. Приходько  Олександр,  студент  Київського  коледжу  ресторанного  господарства
Національного  університету  харчових  технологі  
м. Києва, вихованець гуртка «Екологи-краєзнавці» Києво-Святошинського районного
центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою: «Сонячний
колектор своїми руками». Керівник: Фоміна Олена Леонідівна, керівник гуртка Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді, методист Київської обласної малої академії наук учнівської молоді Київської
області.

17. Яцков Павло, Стрижаков Олександр, учні 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)».  Керівник:  Пархомчук  Олександр  Іванович,  вчитель  фізики
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  234  м.  Києва  з  поглибленим  вивченням
економіки і права Дніпровського району м. Києва.

18. Філіпов  Олег,  учень  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  -  гімназія»  №  1  м.  Ананьєва  Ананьївського  району  Одеської  області,  з
роботою: «Вирішення проблеми утилізації рослинного сміття». Керівник: Берновега
Юрій  Андрійович,  вчитель  географії  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  гімназія»  № 1  м.  Ананьєва  Ананьївського
району Одеської області.

19. Чубок  Сергій,  учень  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  Калаглійської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Калаглійської сільської ради Овідіопольського району Одеської області.



20. Демиденко Іван, Понятенко Микола, учні Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Полтавської  районної  ради  Полтавської  області,  з  роботою:  «Ефективне
джерело енергії». Керівник: Цимбалюк Олександр Ілліч, вчитель фізики Василівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області.

21. Дуванов Олексій, учень Таверівської загальноосвітньої школи I-II ступенів Чутівської
районної  ради  Полтавської  області,  з  роботою:  «Ефективне  вуличне  освітлення».
Керівник: Цимбалюк Олександр Ілліч, вчитель фізики Таверівської загальноосвітньої
школи I-II ступенів Чутівської районної ради Полтавської області.

22. Коровій Олександр, учень Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Здолбунівської  районної  ради  Рівненської  області,  з  роботою:  «Оцінка
енергоефективності  будинків  житлового  фонду  та  розробка  плану  сталого
енергетичного розвитку міста Здолбунів». Керівник: Сай Тетяна Геннадіївна, вчитель
географії  Здолбунівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 3 Здолбунівської
районної ради Рівненської області.

23. Гараган Костянтин, учень 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».  Керівник:
Романчук  Микола  Миколайович,  керівник  наукової  секції  «Фізика»  Комунального
закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської
ради Сумської області.

24. Гуменюк Назарій, учень 6 класу Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№  4  Чортківського  району  Тернопільської  області,  вихованець  Чортківського
районного  комунального  закладу  «Центр  науково-технічної  творчості  і  дозвілля
учнівської  молоді»  Тернопільської  області,  з  роботою:  «Конструкція  низько
швидкісної вітрової турбіни». Керівник: Хаба Б. М., керівник гуртків Чортківського
районного  комунального  закладу  «Центр  науково-технічної  творчості  і  дозвілля
учнівської молоді» Тернопільської області.

25. Вавер Марія, учениця 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.

26. Зима Сергій,  Холодов Станіслав,  учні  Державного навчального закладу «Канівське
вище  професійне  училище»  Черкаської  області,  з  роботою:  «Автономна  система
електроживлення  на  сонячних  батареях».  Керівник:  Ляшецький  Валентин
Володимирович,  викладач  спецдисциплін  Державного  навчального  закладу
«Канівське вище професійне училище» Черкаської області.

27.Остапенко  Святозар,  учень  Верхняцького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1 -  ліцей»  Христинівської  районної  ради
Черкаської  області,  з  роботою:  Проект  «Я  -  учень».  Керівник:  Денисюк  Людмила
Миколаївна, директор, вчитель фізики Верхняцького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1 -  ліцей»  Христинівської  районної  ради
Черкаської  області;  Сабадин  Сергій  Олександрович,  вчитель  фізики  Верхняцького
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - ліцей»
Христинівської районної ради Черкаської області.

28. Гулей  Андрій,  Гулей  Іван,  вихованці  екологічного  гуртка   «Я  пізнаю  світ»
Кіцманського районного Будинку дитячої творчості Чернівецької області, з роботою:
«Збережи енергію – збережи природу». Керівник: Руснак Марія Георгіївна, керівник
гуртка  «Я  пізнаю  світ»  Кіцманського  районного  Будинку  дитячої  творчості
Чернівецької області.

29. Котелянський  Кирило,  учень  9  класу загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 12
Прилуцької  міської  ради  Чернігівської  області,  з  роботою:  «Енергозбереження  в
шкільному  приміщенні».  Керівник:  Котелянська  Ірина  Едуардівна,  вчитель
математики та фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Прилуцької міської
ради Чернігівської області.



Номінація 2. Інформування суспільства / пропаганда енергоефективності:
1. Чумак  Анна,  учениця  Криворізької  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  123

Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Казка  для  молодших  школярів  «Пригоди  в
Лампадії».  Керівник:  Шведун  Ганна  Григорівна,  вчитель  біології  Криворізької
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 123 Дніпропетровської області.

2. Ковальчук  Яна,  учениця  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.

3. Гошко  Любов,  учениця  загальноосвітньої  школи  №  7,  вихованка  гуртка  «Юний
науковець»  міського  центру  технічної  творчості  учнівської  молоді  м.  Житомира,  з
роботою: «Мультфільм «Фантик». Керівник: Шубін Анатолій Григорович, керівник гуртка
при міському центрі технічної творчості учнівської молоді м. Житомира.

4. Кондратенко  Ярослава,  учениця  9  класу  екологічного  ліцею  №  24  м.  Житомира,  з
роботою: «Вірш-казка «Збережімо енергію». Керівник: Головень Леся Григорівна, вчитель
біології екологічного ліцею № 24 м. Житомира.

5. Антонік Микола,  учень 11 класу Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
Запорізької  області,  з  роботою:  «Відео-ролик  «Подорож Свєтіка  і  Люміка».  Керівник:
Антонік  Тамара  Василівна,  вчитель  фізики  Токмацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 5 Запорізької області.

6. Болдурат Вадим, учень 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.

7. Яковенко Олександра, учениця 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)». Керівник: Яковенко Тетяна Василівна,
вчитель  російської  мови  та  літератури  навчально-виховного  комплексу  «Основа»  з
відділенням для реабілітації дітей, хворих на цукровий діабет м. Запоріжжя.

8. Середа  Марина,  Власенко  Валерія,  учениці  Комунального  закладу  «Гуляйпільський
колегіум  «Лідер»  Гуляйпільської  районної  ради  Запорізької  області,  з  роботою:
Презентація «Енергозбереження». Керівник: Зіма Валентина Олексіївна, вчитель фізики
Комунального закладу «Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської районної ради
Запорізької області.

9. Комаровська Ірина, учениця середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 111 ім. С.
А. Ковпака м. Києва, з роботою: «Енергозбереження в нашій школі». Керівник: Білан Яна
Анатоліївна,  вчитель  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  111  
ім. С. А. Ковпака м. Кєва.

10. Івасюта  Павло,  Терпляк  Степан,  Пуцан  Юрій,  студенти  Відокремленого  структурного
підрозділу  Золочівський  коледж  Національного  університету  «Львівська  політехніка»
Львівської  області,  з  роботою:  «Щоб сміття приносило користь!».  Керівник:  Вовнянка
Роман  Володимирович,  викладач  фізики  Відокремленого   структурного  підрозділу
Золочівський  коледж  Національного  університету  «Львівська  політехніка»  Львівської
області.

11. Саган Роза та Піртя Юлія, учениці Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 7 Вознесенської  міської  ради  Миколаївської  області,  з  роботою:  «Парникові  гази».
Керівник:  Плохотнюк  Світлана  Миколаївна,  вчитель  фізики  Вознесенської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 7  Вознесенської  міської  ради  Миколаївської
області.

12. Кептя  Ярослав,  учень  Вознесенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10
Вознесенської міської ради Миколаївської області,  з роботою: «Шляхи економії  води».
Керівник: Барташук Інна Олегівна, вчитель хімії Вознесенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 10 Вознесенської міської ради Миколаївської області.



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

14. Гузій  Ангеліна,  учениця  8  класу  Бережанської  гімназії  ім.  Б.  Лепкого Тернопільської
області, з роботою: «Енергія і довкілля». Керівник: Димашевська Христина Богданівна,
керівник  гуртків  Бережанського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

15. Ткаченко Юлія, учениця 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.

16. Хайчіна Марина,  учениця Кременчуцької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 28
Кременчуцької міської ради Полтавської області, з роботою: «Скарби Посмітюшки або
Таємниця чорного пакета». Керівник: Христич Олена Петрівна, вчитель біології, географії
Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 Кременчуцької міської ради
Полтавської області.

17.  Учні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Сєверодонецька Луганської
області, з роботою: «Абетка юного споживача». Керівник: Колпакова Олена Миколаївна,
вчитель  початкових  класів  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1
м. Сєверодонецька Луганської області (один представник від авторського колективу).
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