
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua  

від  02.10.2013     №  1/9-692                     

від ___________ на №                

Міністерство освіти і науки,  молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення Національного
туру Міжнародного конкурсу 
“Енергія і середовище ”

Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства від 13.12.2012 № 1409 “Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та
учнівською  молоддю  на  2013  рік”  у  жовтні  2013  р.  –  лютому  2014  р.
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде
проведений Національний тур Міжнародного  конкурсу молодіжних проектів  з
енергоефективності  “Енергія  і  середовище”  під  гаслом  “Збережемо  енергію  –
збережемо планету”. Положення про захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

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.

До  участі  в  заході  запрошуються  учні,  вихованці  загальноосвітніх,
професійно-технічних  і  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.

Також  до  участі  в  конкурсі  запрошуються  педагогічні  працівники
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, які
мають напрацювання з питань роботи з учнями і населенням щодо ефективного
використання та збереження енергії.

Національний  тур  конкурсу  проводиться  у  два  етапи:  І  етап  −  заочний
(жовтень-січень), ІІ етап − очний (лютий ), у формі стендових доповідей.

http://www.nenc.gov.ua/doc/polozhenie/energ-envi.pdf
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Для участі  в  І  етапі  конкурсу необхідно надіслати до 1 січня 2014 року
заповнену реєстраційну картку та конкурсну роботу, виконану на електронних
носіях українською мовою (не більше 5 сторінок формату А 4), на електронну
адресу  radchenko@nenc.gov.ua або  eremurusua@ukr.net з  поміткою:  “Енергія  і
середовище”. Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднено до 1 лютого
2014 року на сайті: www.nenc.gov.ua.

ІІ етап конкурсу відбудеться 17-18 лютого 2014 року на базі Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Переможці  Національного
туру отримають право представляти Україну на заочному етапі  Міжнародного
конкурсу  молодіжних  проектів  з  енергоефективності  “Енергія  і  середовище  –
2014” в березні 2014 року.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Просимо  інформацію  про  конкурс  “Енергія  і  середовище”  довести  до
відома  керівників,  педагогічних  працівників  та  учнів  загальноосвітніх,
професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів

Детальна  інформація  про  умови  участі  в Національному  турі  конкурсу
“Енергія і середовище” – за телефонами: 0 (44) 430-43-90, 430-00-64,  на сайті:
www.nenc.gov.ua.

Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра –
керівник апарату      О. С. Дніпров

Березіна Н.О.. 481-32-31
Вербицький В.В. 430-02-60

http://www.nenc.gov.ua/doc/polozhenie/energ-envi.pdf
http://www.nenc.gov.ua/
mailto:eremurusua@ukr.net
mailto:radchenko@nenc.gov.ua


Додаток
до листа МОН України

від 02.10.2013 № 1/9-692

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ
1. Назва конкурсної роботи/проекту:_______________________________________

2. Номінація, за якою виконана робота (зробити помітку у відповідному квадраті)
      1А        , 1Б         , 2А        ,  2Б        , 3        ,  4А        , 4Б        . Спеціальні         .

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

4. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника (для молоді): 
____________________________________________________________________

5. Повна назва навчального закладу/ місце роботи (для педагогів): 
____________________________________ 
6. Контактна інформація:
Поштова адреса з індексом:                                                   -
Вулиця:_____________________________________________________________
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 проекту SPARE.

10. Дата заповнення реєстраційної картки: __________________________

П.І.Б. контактної особи________________________________________


