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Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви
Водно-інформаційний центр

Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
ГО Екологічний клуб «Еремурус»

Фінал
конкурсу молодіжних
проектів
з енергоефективності

16-17 лютого 2017 р.
м. Київ

ПРОГРАМА
16 лютого
9.00 - 11.00 - Заїзд, поселення, реєстрація учасників, оформлення
постерів.
11.00 - 11.30 - Нарада для керівників (к. №26)
11.30 - 12.00 - Обід.
12.00 - 12.30 - Урочисте відкриття Всеукраїнського конкурсу
молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».









Вітання
Вербицького
Володимира
Валентиновича,
директора
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України; доктора педагогічних
наук, професора;
Бондаренка Максима Олексійовича, директора науководослідницького інституту Черкаського державного технологічного
університету, дійсного члена Академії інженерних наук України,
кандидата технічних наук, доцента, Голови журі 1-2 номінації;
Радченка Олександра Григоровича, провідного наукового
співробітника інституту зоології НАН України, доктора
біологічних наук, професора, Голови журі 3 номінації.
Куцана Юлія Григоровича, заступника голови Громадської Ради
при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. України,
академіка АТН України. заслуженого енергетика України
Дупака Олександра Сергійовича, Віце-президента, голови
Виконавчого комітету науково-технічної спілки енергетиків та
електротехніків України, заслуженого енергетика України
Володимира Шеремета, керівника Бюро з питань екології
Української греко-католицької церкви

14.00 - 15.00 - Час для спілкування зі ЗМІ (інтерв’ю від
організаторів і учасників).
18.00 - 19.00 – Вечеря.
19.00 - 21.00 - Творче дозвілля.
1 7 лютого
9.30 - 11.00 – для фіналістів: пізнавально-розважальна гра
«Екомарафон»
Шведун Ганна Григорівна, вчитель біології вищої
категорії, вчитель-методист загальноосвітньої
школи I-IIIступенів № 123
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
9.30 - 11.00 - для керівників: тренінг «Формування екологічної
компетенції школяра за допомогою
інтерактивних методів навчання»
Валантирець Наталія Василівна, начальник
відділу освіти виконавчого комітету Білозірської
сільської ради Черкаського району Черкаської
області
Волошина Марія Сергіївна, вчитель фізики
Смілянського природничо-математичного ліцею
Черкаської області
9.30 – 11. 00

Зустріч з представниками Autoenterprise
Демонстрація електромобіля

11.00 -13.00 - Урочисте закриття Всеукраїнського конкурсу
молодіжних проектів з енергоефективності
«Енергія і середовище».
Нагородження переможців.
13.00 - 14.00 - Обід, від’їзд учасників конкурсу

12.30 - 18.00 – Захист робіт учасниками фіналу. Робота журі.

