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Про підведення підсумків
Національного туру Міжнародного конкурсу
«Енергозберігаючі традиції народів України та Молдови».

        Проблема раціонального використання природних ресурсів перетворилася
в  одну  з  найважливіших  загальнолюдських  проблем.  Суспільство  шукає
можливості  для  впровадження  та  розвитку  енергозберігаючих  технологій,
використання  найбільш  екологічно  чистих  джерел  енергії.  Здавна  народи
України і Молдови в побуті та господарській діяльності  використовували різні
джерела енергії  та  впроваджували різноманітні  способи їх застосування,  при
цьому не завдаючи шкоди довкіллю.
         З метою підвищення екологічної обізнаності дітей через пригадування
народних звичаїв та  традицій у цій сфері,  розвитку національної  свідомості,
залучення  школярів  та  педагогів  до  творчої  соціально-активної  діяльності  з
вирішення  проблем  енергозбереження  та  охорони  довкілля  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і  науки
України  спільно  з  Громадською організацією «Екологічний клуб «Еремурус»
(України)  і  РДЮЦ «Gutta  club» (Республіка Молдова)  за  підтримки журналу
«Світ виховання», Бюро УГКЦ з питань екології,  Асоціації "Енергоефективні
міста  України",  науково-технічного  центру  «Псіхєя»,  ГС  «Муніципальна
енергія» провели Національний тур Міжнародного конкурсу «Енергозберігаючі
традиції народів України та Молдови».
      Учасниками  конкурсу  стали  :учні 7-11  класів, вихованці  професійно-
технічних і позашкільних навчальних закладів, а також педагогічні працівники
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів з
23  областей  України.  На  конкурс  було  надіслано  84  учнівські  роботи  та  34
педагогічні  роботи.  Найбільш  активними  виявилися  школярі  з  Запорізької,
Хмельницької,  Львівської,  Миколаївської  та  Одеської  областей,  а  також
педагоги з Запорізької області. 
         Пошуково-дослідницькі роботи учасників конкурсу містять теоретичні
відомості  щодо  застосування  енергозберігаючих  і  ресурсозберігаючих
конструкцій,  технологій,  рішень,  що  історично  склалися  в  різних  регіонах
країни  у  побутовій,  господарській,  транспортній  та  соціальній  сферах
діяльності. 
        Творчі роботи педагогів представлені у вигляді конспекту позакласного
заходу, екскурсії, факультативу, розробок занять гуртків, а також як пошуково-
дослідницькі роботи. 



       На підставі висновків журі
НАКАЗУЮ

1.  Визнати  переможцями  Національного  туру  Міжнародного  конкурсу
«Енергозберігаючі  традиції  народів  України та  Молдови»  та  нагородити
грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України в номінаціях учнівських робіт:

Номінація 1. «Архітектура будівлі та будівельні матеріали»
І місце
Крюкову Тетяну, ученицю 7 класу Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Старобільського району Луганської області, вихованку гуртку юних 
лісівників «Буревісник»,  з роботою: «Господарство та побут населення 
Приайдар`я в ХVІІ – ХІХ століттях». 
Керівник: Ткаченко Людмила Миколаївна, вчитель  географії Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старобільського району Луганської 
області.

ІІ місце
Галяса Дениса, учня 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Колодеже 
Горохівського  району  Волинської області, вихованця Волинського обласного 
еколого-натуралістичного центру, з роботою: «Шлакові будівлі: 
ресурсозберігаючі, теплі, раціональні». Керівник: Осаволюк Неоніла  
Григорівна. вчитель фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Колодеже 
Горохівського  району  Волинської області.

ІІІ місце
Криву  Ольгу,  ученицю.  7  класу  Гавришівської  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Вінницького району Вінницької області, вихованку гуртка
Комунального  закладу  «Вінницький  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості»  Вінницької  районної  ради  Вінницької  області,  з  роботою:
«Особливості  архітектури  давніх  житлових  будинків,  господарських  споруд
південних районів Поділля, що межують з населеними пунктами Молдови».
 Керівник: Кривий Віктор Григорович, керівник гуртка Комунального закладу 
«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 
районної ради Вінницької області.

Номінація 2. «Господарство та побут»

І місце
Цараненко Юлію, Москаленко Наталію, учениць 11 класу  Хорошівської 
загальноосвітньої школи I – III ступенів з музично-хореографічним профілем 
Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, 
з роботою:  «Від минулого до сьогодення». 
Керівник: Зайва Марія Степанівна, вчитель біології Хорошівської 
загальноосвітньої школи I – III ступенів з музично-хореографічним профілем 
Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

ІІ місце



Чумак Анну, ученицю 9 класу  Криворізької загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 123 Дніпропетровської області, з роботою: «Одяг українського 
народу крізь призму енергозбереження». Керівник: Шведун Ганна Григорівна, 
вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 123 
Дніпропетровської області.

ІІІ місце
1. Ястребова Дмитра, учня 11 класу Комунального закладу освіти
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 Дніпропетровської міської 
ради Дніпропетровської області,  з роботою:  «Теплоенергозбереження наших 
предків в господарстві та побуті.
 Керівники: Моренко Лілія Володимирівна, вчитель географії Комунального 
закладу освіти «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 
Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області», Зирянова Ірина 
Олегівна, вчитель інформатики Комунального закладу освіти «Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 Дніпропетровської міської ради 
Дніпропетровської області».

2. Онисько Анастасію, ученицю 9 класу Львівського технологічного ліцею, з 
роботою: «Давня щедра піч у хаті».
Керівник: Пострільоний Василь Михайлович, директор Львівського 
технологічного ліцею, кандидат педагогічних наук.

Номінація 3. «Використання відновлюваних джерел  енергії»

І місце
 Агапова Богдана, учня 9 класу Андріївської спеціалізованої різнопрофільної 
школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області, з роботою: 
«Ресурсозберігаючі традиції  народів України».
 Керівник:Ашифіна Олена Володимирівна, вчитель фізики Андріївської 
спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради
Запорізької області.

ІІ місце
Криворчук Олену, вихованку гуртка «Плетіння з верби» Шепетівського міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької 
області, з роботою:  «Традиції використання енергії води на Хмельниччині».
Керівник: Коленчук Олена Іванівна, керівник гуртка «Плетіння з верби» 
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Хмельницької області.

ІІІ місце
Руду Анастасію, ученицю 7 класу Єланецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Миколаївської області, з роботою: «Млин». Керівник: Невідомий 
Леонід Васильович, вчитель фізики, старший вчитель  Єланецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської області.



2. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
Національного  туру  Міжнародного  конкурсу  «Енергозберігаючі  традиції
народів України та Молдови» в номінаціях «Педагогічні роботи»:

Номінація 1. «Творчі роботи вчителів»

І місце
Сотник Вікторію Вікторівну, керівника гуртка  
Мар'їнської районної станції юних натуралістів Донецької області, з роботою: 
«Конспект заняття гуртка "Вироби з природного матеріалу":«Солома як 
енергозберігаючий матеріал в господарстві та побуті українського народу».

ІІ місце
Ярмолович Наталію Михайлівну, вчителя інформатики загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 55 м. Запоріжжя, з роботою: «Позакласний захід: розробка та 
проведення екологічного проекту «Мій дім – моя фортеця» «Архітектурні 
традиції українського народу. Енергозберігаюча хатинка для чотирилапого 
друга».

ІІІ місце
Воробйова Людмилу Михайлівну, викладача спецдисциплін Державного 
навчального закладу «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного 
транспорту», з роботою: «Исторический путь водяных и ветряных мельниц».

Номінація 2. «Пошуково-дослідницькі роботи вчителів»

І місце
Діденко Олену Олексіївну, вчителя зарубіжної літератури Смілянського 
природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області, 
з роботою:«Капустянське енергозбереження».

ІІ місце
Рум`янцеву Ірину В`ячеславівну, вчителя основ здоров`я Ізяславського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, 
ліцей ім. О Кушнірука Хмельницької області», з роботою: “Енергозберігаючі” 
технології українців у минулому».

ІІІ місце
Сердюк Ніну Михайлівну, вчителя психології; Селенок Вікторію Василівну, 
вчителя історії; Сивоглаз Наталію Володимирівну, вчителя географії; Білозор 
Галину Олексіївну, вчителя хімії Новгород-Сіверської державної гімназії імені 
К.Д.Ушинського Чернігівської області, з роботою: «Традиції побудови 
української хати».

3.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських  робіт,  що  визнані  переможцями  Національного  туру



Міжнародного  конкурсу  «Енергозберігаючі  традиції  народів  України та
Молдови»:
1. Ткаченко Людмилі Миколаївні, вчителю  географії Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старобільського району Луганської 
області.
2.Осаволюк Неонілі  Григорівні, вчителю фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів с. Колодеже Горохівського  району  Волинської області.
3. Кривому Віктору Григоровичу, керівнику гуртка Комунального закладу 
«Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Вінницької 
районної ради Вінницької області.
4. Зайвій Марії Степанівні, вчителю біології Хорошівської загальноосвітньої 
школи I – III ступенів з музично-хореографічним профілем Петропавлівської 
районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

5. Шведун Ганні Григорівні, вчителю біології Криворізької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 123 Дніпропетровської області.
6. Моренко Лілії Володимирівні, вчителю географії Комунального закладу 
освіти «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 Дніпропетровської 
міської ради Дніпропетровської області».  
7. Зиряновій Ірині Олегівні, вчителю інформатики Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 Дніпропетровської міської 
ради Дніпропетровської області».
8. Пострільоному Василю Михайловичу, директору Львівського технологічного 
ліцею, кандидату педагогічних наук.
9. Ашифіній Олені Володимирівні, вчителю фізики Андріївської спеціалізованої
різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької 
області.
10. Коленчук Олені Іванівні, керівнику гуртка «Плетіння з верби» 
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Хмельницької області.
11. Невідомому Леоніду Васильовичу, вчителю фізики, старшому вчителю 
Єланецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської області.

4. Направити роботи переможців Національного туру на Міжнародний тур
конкурсу  «Енергозберігаючі  традиції  народів  України та  Молдови» в
номінаціях учнівських робіт:

Номінація 1. «Архітектура будівлі та будівельні матеріали»
І місце
Крюкову Тетяну, ученицю 7 класу Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Старобільського району Луганської області, вихованку гуртку юних 
лісівників «Буревісник»,  з роботою: «Господарство та побут населення 
Приайдар`я в ХVІІ – ХІХ століттях». 
Керівник: Ткаченко Людмила Миколаївна, вчитель  географії Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старобільського району Луганської 
області.
ІІ місце



Галяса Дениса, учня 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Колодеже 
Горохівського  району  Волинської області, вихованця Волинського обласного 
еколого-натуралістичного центру, з роботою: «Шлакові будівлі: 
ресурсозберігаючі, теплі, раціональні». Керівник: Осаволюк Неоніла  
Григорівна. вчитель фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Колодеже 
Горохівського  району  Волинської області.

Номінація 2. «Господарство та побут»

І місце
Цараненко Юлію, Москаленко Наталію, учениць 11 класу  Хорошівської 
загальноосвітньої школи I – III ступенів з музично-хореографічним профілем 
Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, 
з роботою:  «Від минулого до сьогодення». 
Керівник: Зайва Марія Степанівна, вчитель біології Хорошівської 
загальноосвітньої школи I – III ступенів з музично-хореографічним профілем 
Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області

ІІ місце
Чумак Анну, ученицю 9 класу  Криворізької загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 123 Дніпропетровської області, з роботою: «Одяг українського 
народу крізь призму енергозбереження» Керівник: Шведун Ганна Григорівна, 
вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 123 
Дніпропетровської області.

Номінація 3. «Використання відновлюваних джерел  енергії»

І місце
 Агапова Богдана, учня 9 класу Андріївської спеціалізованої різнопрофільної 
школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області, з роботою: 
«Ресурсозберігаючі традиції  народів України».
 Керівник:Ашифіна Олена Володимирівна, вчитель фізики Андріївської 
спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради
Запорізької області.

ІІ місце
Криворчук Олену, вихованку гуртка «Плетіння з верби» Шепетівського міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької 
області, з роботою:  «Традиції використання енергії води на Хмельниччині».
Керівник: Коленчук Олена Іванівна, керівник гуртка «Плетіння з верби» 
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Хмельницької області.

В номінаціях «Педагогічні роботи»:
Номінація 1. «Творчі роботи вчителів»

І місце
Сотник Вікторію Вікторівну, керівника гуртка  



Мар'їнської районної станції юних натуралістів Донецької області, з роботою: 
«Конспект заняття гуртка "Вироби з природного матеріалу":«Солома як 
енергозберігаючий матеріал в господарстві та побуті українського народу».

ІІ місце
Ярмолович Наталію Михайлівну, вчителя інформатики загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 55 м. Запоріжжя, з роботою: «Позакласний захід: розробка та 
проведення екологічного проекту «Мій дім – моя фортеця» «Архітектурні 
традиції українського народу. Енергозберігаюча хатинка для чотирилапого 
друга».

Номінація 2. «Пошуково-дослідницькі роботи вчителів»

І місце
Діденко Олену Олексіївну, вчителя зарубіжної літератури Смілянського 
природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області, 
з роботою:«Капустянське енергозбереження».

ІІ місце
Рум`янцеву Ірину В`ячеславівну, вчителя основ здоров`я Ізяславського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, 
ліцей ім. О Кушнірука Хмельницької області», з роботою: “Енергозберігаючі” 
технології українців у минулому».

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

Виконавець: Радченко Т.Д.
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