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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.11.2013
№ 1575 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Енергія і
середовище»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  28.11.2013  за
№ 2037/24569, у листопаді 2018 року – січні 2019 року Національний еколого-
натуралістичний центр  учнівської  молоді  спільно  з  громадською організацію
“Екологічний клуб «Еремурус - Україна» провели заочний етап Всеукраїнського
конкурсу «Енергія і середовище» під гаслом «Збережемо енергію – збережемо
Планету!».

Конкурс проводився з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської
молоді,  залучення  її  до  навчально-практичної  діяльності  з  проблем
енергоефективності та раціонального використання ресурсів. Всього надійшло
86 проектів за 4 номінаціями.

Учасниками конкурсу стали учні, вихованці закладів загальної середньої,
позашкільної та професійно-технічної та вищої освіти, які мають досягнення у
практичній діяльності  в  сфері  змін клімату, впровадження енергозбереження,
використання поновлюваних джерел енергії для місцевих потреб, у підвищенні
енергоефективності будівель.

За  рішенням  компетентного  журі  з  учнівських  та  студентських  робіт
відібрано 72 кращі для участі в фіналі очного етапу Всеукраїнського конкурсу
молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище”.

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І. Визнати  переможцями  заочного  етапу,  учасниками  фіналу
Всеукраїнського  конкурсу  молодіжних  проектів  з  енергоефективності
«Енергія і середовище» 2018-2019 н.р.:

Номінація  1. Проект  з  енергозбереження,  енергоефективності  або
поновлюваних джерел енергії (ПДЕ): 



1. Давидко Віктора,  вихованця І  курсу (10 клас)  Державного професійно-
технічного  навчального  закладу  «Марганецький  професійний  ліцей»
Дніпропетровської області, з роботою «Збережемо енергію – збережемо
Планету!  Альтернативні  джерела  енергії».  Керівники:  Шемет  Раїса
Миколаївна,  викладач  біології  та  хімії;  Переяслова  Оксана  Сергіївна,
викладач  англійської  мови;  технічний  керівник  –  Касьянов  Василь
Онисимович,  майстер  виробничого  навчання  Державного  професійно-
технічного  навчального  закладу  «Марганецький  професійний  ліцей»
Дніпропетровської області.

2. Ільченко  Олену,  вихованку  Житомирського  міського  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді, ученицю 8 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №30 м. Житомира, з роботою «Утеплення екологічно
чистого будинку». Керівник: Шубін Анатолій Григорович, вчитель фізики
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 м. Житомира.

3. Слепченка Михайла, вихованця Житомирського міського центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді,  учня  9  класу  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №30 м. Житомира, з роботою «Оримання енергії за
допомогою  лежачих  поліцейських».  Керівник:  Шубін  Анатолій
Григорович,  вчитель  фізики  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів №30 м. Житомира.

4. Скіпу  Вікторію,  Калашник  Юлію,  учениць  8  класу  Лиманської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Старобільського  району
Луганської області, з роботою «Відходи тваринництва як альтернативне
джерело  енергії».  Керівник:  Слюсарєва  Надія  Анатоліївна,  педагог-
організатор,  керівник  гуртка  «Юні  лісівники»  Лиманської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів.

5. Маївського  Олега,  учня  10  класу  Борщовицького  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
Дошкільний  навчальний  заклад»  Львівської  області,  з  роботою
«Новоодеська  ВЕС-2020».  Керівник:  Фрис  Юрій  Степанович,  вчитель
хімії  Борщовицького навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  Дошкільний  навчальний  заклад»
Львівської області.

6. Селіщеву Катерину, ученицю 6 класу Нововасилівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Єланецького  району  Миколаївської  області,  з
роботою  «Альтернативні  джерела  енергії:  солома,  тирса,  пелети».
Керівник: Дубачинська Ірина Михайлівна, вчитель математики та фізики
Нововасилівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Єланецького
району Миколаївської області.

7. Рясночубенка  Владислава,  Онощенка  Дмитра,  учнів  9  класу
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м. Вознесенська Миколаївської



області, з роботою «Освітлювач на сонячній батареї». Керівник: Василець
Алла Анатоліївна, вчитель фізики Вознесенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Миколаївської області.

8. Боровицького Миколу, учня 8 класу Тарутинського навчально-виховного
комплексу Тарутинського району Одеської області,  з  роботою «Сонячні
електростанції як джерело електроенергії та засіб отримання прибутку».
Керівник:  Куруч  Тамара  Георгіївна,  вчитель  фізики  Тарутинського
навчально-виховного комплексу Тарутинського району Одеської області.

9. Пашали  Едуарда,  учня  9  класу  Новоселівського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Одеської  області,  з  роботою
«Енергозберігаючі  технології.  Енергозбереження  у  побуті».  Керівник:
Голоднюк Світлана Леонідівна, вчитель фізики Новоселівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Одеської області.

10.Терзі  Олександра,  учня  9  класу  Болградської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №2  Одеської  області,  з  роботою  «Застосування
біотехнологій  на  тваринницькому  комплексі  «Агропрайм  холдинг»  у
м. Болград». Керівник: Гончарова Ірина Миколаївна, заступник директора
з  навчально-виховної  роботи  Болградської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів №2 Одеської області.

11.Палочкіна  Віталія,  учня  9  класу  Комунального  закладу  «Полтавська
загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  №24  Полтавської  міської  ради
Полтавської  області»,  з  роботою  «Альтернативні  джерела  енергії.
Дослідження роботи фотоелементу». Керівник: Щербак Олена Сергіївна,
вчитель  фізики  Комунального  закладу  «Полтавська  загальноосвітня
школа I-III ступенів №24 Полтавської міської ради Полтавської області».

12.Біду Вікторію, ученицю 10 класу Пальчиківського навчально-виховного
комплексу  Полтавської  районної  ради  Полтавської  області,  з  роботою
«Автономне  освітлення  у  метрополітені».  Керівник:  Білокінь  Максим
Васильович,  вчитель  фізики  Пальчиківського  навчально-виховного
комплексу Полтавської районної ради.

13.Змія  Владислава,  учня  11  класу  Роменської  міської  МАН  учнівської
молоді  Роменської  міської  ради  Сумської  області,  з  роботою
«Перспективи  альтернативної  енергетики  Роменщини».  Керівник:
Литвиненко  Олена  Вікторівна,  керівник  наукової  секції  «Фізика»
Роменської  міської  МАН  учнівської  молоді  Роменської  міської  ради
Сумської області.

14.Антонюка Владислава,  учня 10 класу Шумського ліцею Тернопільської
області, з роботою «Вітер-енерго»: перспективи і сьогодення». Керівник:
Мельничук  Василь Ростиславович,  вчитель географії  Шумського ліцею
Тернопільської області.



15.Голика  Олега-Івана,  Городисько  Зоряну,  учнів  10  класу  Трибухівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області, з роботою
«Плюси і мінуси енергозберігаючих лампочок».

16.Жорник  Анну, ученицю 9  класу Комунального закладу  «Вільшанський
ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської  області,  з  роботою
«Перші кроки щодо збереження енергетичних ресурсів  у Вільшанській
загальноосвітній  школі».  Керівник:  Паламарчук  Людмила  Миколаївна,
вчитель  географії  Комунального  закладу  «Вільшанський  ліцей»
Дергачівської районної ради Харківської області.

17.Протасенко  Марину,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу
«Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області,  з  роботою  «Мої  пропозиції  щодо  розвитку  альтернативних
джерел енергії». Керівник: Браславець Ірина Вікторівна, учитель фізики
Комунального  закладу  «Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської
районної ради Харківської області.

18.Криворучко Інну, ученицю 6 клас Тубільцівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Черкаської  районної  ради  Черкаської  області,  з  роботою
«Використання біоенергії  для місцевих потреб».  Керівник:  Михайленко
Ліна  Петрівна,  керівник  біологічного  гуртка,  вчитель  біології
Тубільцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної
ради Черкаської області.

19.Тіхову Наталію, ученицю 7 класу Черкаського районного будинку дитячої
та юнацької творчості Черкаської районної ради Черкаської області при
Тубільцівській  загальноосвітній  школі  I-III  ступенів,  з  роботою
«Використання  сонячної  енергії  для  місцевих  потреб».  Керівник:
Гаврилюк  Ганна  Дмитрівна,  керівник  творчого  об'єднання  «Друзі
природи» Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Черкаської  районної  ради  Черкаської  області  при  Тубільцівській
загальноосвітній школі I-III ступенів.

20.Тамазликар  Анну,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №14  м.  Чернівці,  з  роботою  «Школа  майбутнього».
Керівник: Кураєва Тетяна Вікторівна, вчитель біології загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №14 м. Чернівці.

21.Вовк  Вікторію,  ученицю  10  класу,  Вовк  Діану,  ученицю  7  класу
Коробківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каховської районної
ради Херсонської області, з роботою «Альтернативні джерела енергії на
території Херсонської області.  Приватні сонячні електростанції та їхній
внесок у бюджет сім’ї та країни». Керівник: Азаренко Юлія Анатоліївна,
учитель хімії, Гадомська Іванна Романівна, вчитель фізики Коробківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради
Херсонської області.



22.Піголя  Сергія,  Стремедловського  Артема,  студентів  1  курсу
Шепетівського  професійного  ліцею  Хмельницької  області,  з  роботами:
«Повітряний  сонячний  колектор  —  альтернатива  електричній  енергії»,
«Електромонтер  з  ремонту  та  обслуговування  електроустаткування».
Керівник: Коврига Олена Миколаївна, викладач професійно-теоретичної
підготовки  з  професії  «Електромонтер  з  ремонту  та  обслуговування
електроустаткування» Шепетівського професійного ліцею Хмельницької
області.

23.Затулу  Сергія,  Поліщука  Іллю,  Токайчука  Олега,  учнів  3  класу
Шепетівського  навчально-виховного  комплексу  №3  у  складі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою
військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької  області,  з  роботою
«Школа  моєї  мрії».  Керівники:  Ніколайчук  Алла  Дмитрівна,  Денисюк
Світлана  Миколаївна,  Пруська  Наталія  Станіславівна,  педагоги
Шепетівського  навчально-виховного  комплексу  №3  у  складі
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області.

24.Аніканова  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юний  винахідник»  Центру
науково-технічної творчості Оболонського району «Сфера», учня 10 класу
загальноосвітньої  школи  №  157  м.  Києва,  з  роботою  «Аеровокзал-
аеропорт». Керівник: Верхман Олександр Аркадійович,  керівник гуртка
“Юний  винахідник”  Центру  науково-технічної  творчості  Оболонського
району «Сфера» м. Києва.

25.Покотило Марію, вихованку гуртка «Юний винахідник» Центру науково-
технічної  творчості  Оболонського  району  «Сфера»,  учениця  11  класу
загальноосвітньої школи № 157 м. Києва, з роботою «Екологічне міське
землеробство».  Керівник:  Верхман  Олександр  Аркадійович,  керівник
гуртка  «Юний  винахідник»  Центру  науково-технічної  творчості
Оболонського району «Сфера» м. Києва.

26.Бондаря Олега,  вихованця гуртка «Юний винахідник» Центру науково-
технічної  творчості  Оболонського  району  «Сфера»,  учень  9  класу
загальноосвітньої  школи  № 157  м.  Києва,  з  роботою «Паромна  ГЕС».
Керівник:  Верхман  Олександр  Аркадійович,  керівник  гуртка  «Юний
винахідник»  Центру  науково-технічної  творчості  Оболонського  району
«Сфера» м. Києва.

Номінація 2. Проект «Моє енергетичне рішення»:

1. Захарченка Олексія, учня 9 класу Житомирської загальноосвітньої школи
№30  Житомирського  міського  центру  науково-технічної  творчості
учнівської  молоді,  з  роботою  «Отримання  електричної  енергії  при



відчиненні  дверей».  Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель
фізики Житомирської загальноосвітньої школи №30.

2. Іваницького Олексія, учня 9 класу Житомирської загальноосвітньої школи
№30  Житомирського  міського  центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді, з роботою «Зарядка з термоелементів своїми руками».
Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель  фізики  Житомирської
загальноосвітньої школи №30.

3. Похильченко  Катерину,  ученицю  10  класу  Житомирського  міського
центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою
«Комп’ютерна  безпровідна миша,  що працює від  рухів  користувача по
поверхні».  Керівник:  Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель  фізики
Житомирської загальноосвітньої школи №30.

4. Хробуста Антона, учня 9 класу Житомирської гуманітарної гімназії № 1, з
роботою  «Енергопродуктивність  міскантуса  гігантського  залежно  від
формових особливостей». Керівник: Зінченко Володимир Олександрович,
педагог Житомирської гуманітарної гімназії № 1.

5. Шубіна Михайла,  учня 6 класу Житомирської  загальноосвітньої  школи
№30  Житомирського  міського  центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді, з роботою «Перспективи використання сонячної кухні
в Житомирській області». Керівник: Шубін Анатолій Григорович, вчитель
фізики Житомирської загальноосвітньої школи №30.

6. Кучеренка  Олега,  учня  9  класу  Енергодарської  малої  академії  наук
учнівської  молоді  Енергодарської  міської  ради  Запорізької  області,  з
роботою  «Дослідження  ефективності  використання  теплового  захисту
тепломереж».  Керівник:  Кабакова  Олена  Василівна,  керівник  гуртка
Енергодарської  малої  академії  наук  учнівської  молоді  Енергодарської
міської ради Запорізької області.

7. Синицю  Артема,  студента  2  курсу  ДНЗ  «Багатопрофільний  центр
професійно-технічної  освіти» м.  Токмак Запорізької  області,  з  роботою
«Організація безвідходного процесу переробки побутового сміття в ДНЗ
«Багатопрофільний  центр  професійно-технічної  освіти»  як   один  із
варіантів  вирішення  екологічних  проблем  в  м.  Токмак  Запорізької
області».  Керівники:  Шелухін  Сергій  Станіславович,  викладач
спецдисциплін  ДНЗ   «Багатопрофільний  центр  ПТО»;  Шелухіна  Зоя
Василівна, методист ДНЗ  «Багатопрофільний центр  ПТО».

8. Андрєєву Тетяну, ученицю 10 класу Комунального закладу «Дивізійська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарського району  Одеської
області,  з  роботою  «Освітлення  мого  дому».  Керівник:  Пономаренко
Людмила  Валентинівна,  вчитель  географії  Комунального  закладу
«Дивізійська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Татарбунарського
району Одеської області.



9. Плотніченка Бориса,  учня 10 класу Фонтанського Навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів-гімназія»  Лиманського
району Одеської  області,  з  роботою «Нічний  тариф».  Керівник:  Чопик
Наталя Леонідівна, вчитель географії Фонтанського Навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів-гімназія»  Лиманського
району Одеської області.

10.Туфекчі  Анастасію,  ученицю  7  класу  Василівської  загальноосвітньої
школи  Одеської  області,  з  роботою  «Моє  енергетичне  рішення».
Керівник:  Кунєва  С.П.,  вчитель  фізики  Василівської  загальноосвітньої
школи Одеської області.

11.Бабича Владислава,  учня 8 класу Пальчиківського навчально-виховного
комплексу  Полтавської  районної  ради  Полтавської  області,  з  роботою
«Хвильовий  генератор  електроенергії».  Керівник:  Білокінь  Максим
Васильович,  вчитель  фізики  Пальчиківського  навчально-виховного
комплексу Полтавської районної ради Полтавської області.

12.Бердіна  Артема,  учня  11  класу  Ямненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу  Мусієнка  І.О.  Сумської
області,  з роботою «Утеплення приватного будинку». Керівник: Бердіна
Інна  Олексіївна,  керівник  гуртка  «Юні  екологи»  Ямненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
Мусієнка І.О. Сумської області.

13.Мазура Євгена, учня 9 класу Роменської міської МАН учнівської молоді
Роменської міської ради Сумської області, з роботою «Енергоефективний
спортмайданчик».  Керівник:  Литвиненко  Олена  Вікторівна,  керівник
наукової  секції  «Фізика»  Роменської  міської  МАН  учнівської  молоді
Роменської міської ради Сумської області.

14.Пархоменка  В’ячеслава,  учня  10  класу  Роменської  міської  МАН
учнівської  молоді Роменської  міської  ради Сумської  області,  з  роботою
«Дослідження  процесу  виробництва  електричної  енергії  за  допомогою
діючої  моделі  теплової  електростанції».  Керівник:  Литвиненко  Олена
Вікторівна,  керівник наукової  секції  «Фізика» Роменської  міської  МАН
учнівської молоді Роменської міської ради Сумської області.

15.Чубчика Станіслава, учня 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 5  м.  Вознесенська  Миколаївської  області,  з  роботою  «USB  –
вентилятор».  Керівник:  Василець  Алла  Анатоліївна,  вчитель  фізики
Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м. Вознесенська
Миколаївської області.

16.Боброву  Вікторію,  ученицю  8  класу  Комунального  закладу
«Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області,  з  роботою  «Культура  енергоспоживання  як  важлива  складова
енергозбереження». Керівник: Єрмакова Ірина Василівна, учитель фізики



Комунального  закладу  «Дворічнокутянський  ліцей»  Дергачівської
районної ради Харківської області.

17.Юря  Аделіну,  ученицю  8  класу  Опорного  закладу  Великобудського
навчально-виховного  комплексу  Чернівецької  області,  з  роботою
«Обґрунтування  доцільності  використання  паливних  брикетів  для
опалення житла». Керівник: Каламанчук Юліана Костянтинівна, вчитель
хімії Опорного закладу Великобудського навчально-виховного комплексу
Чернівецької області.

18.Гарасим’яка  Віктора,  учня  9  класу  Опорного  закладу  «Більче  –
Золотецький   навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів»  Більче-Золотецької  об’єднаної  територіальної  громади
Борщівського  району  Тернопільської  області,  з  роботою
«Енергозберігаючі технології в моєму селі Більче-Золоте». 

19.Середу  Карину,  вихованку  Позашкільного  комунального  навчального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради
Тернопільської області, з роботою «Переробка паперу вдома та папір, що
проростає».  Керівник:  Димашевська  Христина  Богданівна,  керівник
гуртків Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області.

20.Угринюк  Марію,  Замрикіт  Марину,  учениць  8  класу  Чортківського
районного  комунального  закладу  «Центр  науково-технічної  творчості  і
дозвілля учнівської молоді» Тернопільської області, з роботою «Сонячний
водопідіймач».  Керівник:  Хаба  Богдан  Михайлович,  керівник  гуртка
Чортківського районного комунального закладу «Центр науково-технічної
творчості і дозвілля учнівської молоді» Тернопільської області.

21.Ярошенко  Анастасію,  ученицю  8  класу  Баратівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області, з
роботою «Цікаві досліди з енергозбереження для дітей своїми руками».
Керівник:  Школьна  Раїса  Миколаївна,  учитель  фізики  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області.

22.Карапетяна Віктора,  учня 6 класу Баратівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради  Миколаївської  області,  з
роботою  «Світильник  для  заощадливих».  Керівник:  Школьна  Раїса
Миколаївна,  учитель  фізики  Баратівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.

23.Корихалову Катерину, ученицю 9 класу Навчально-виховного комплексу
«Новоєлизаветівська загальноосвітня школа І–ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Донецької  області,  з  роботою  «Моє  енергетичне
рішення».  Керівник:  Калюжний  Іван  Григорович,  вчитель  географії
Навчально-виховного  комплексу  «Новоєлизаветівська  загальноосвітня
школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Донецької області.



24.Шауро  Марину, ученицю 7  класу  Грем'яцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, з
роботою  «Енергозбереження  в  умовах  сільського  побуту».  Керівник:
Мироненко  Олена  Володимирівна,  вчитель  біології  Грем'яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області.

25.Тупотіну Єлизавету, ученицю 11 класу Красноармійського міського ліцею
"Надія" м. Покровська Донецької області, з роботою «Аналіз доцільності
використання  диференційованого  обліку  електроенергії  в  Україні».
Керівник:  Галушко Ірина Миколаївна, учитель фізики Красноармійського
міського ліцею "Надія" м. Покровська Донецької області.

26.Сороку  Тараса,  учня  9  класу  Малоукраїнської  філії  Єланецької
загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ  ступенів  Єланецької  районної  ради
Миколаївської  області  з  роботою:  «Солома  як  альтернативний  вид
палива» .  Керівник:  Коровякова Наталія Володимирівна вчитель фізики
Єланецької  загальноосвітньої  школи І–ІІІ  ступенів Єланецької районної
ради Миколаївської області.

Номінація  3.  Інформування  суспільства/пропаганда
енергоефективності:

1. Долотецького  Руслана,  студента  Вищого  професійного  училища  №7  
м.  Кременчука Полтавської  області,  з  роботою «Збережемо енергію —
збережемо планету». Керівник: Коломієць Людмила Андріївна, викладач
Вищого професійного училища  №7 м. Кременчука Полтавської області.

2. Кушніра Володимира,  студента  1 курсу Вищого професійного училища
№7 м. Кременчука Полтавської області, з роботою «Збережемо енергію —
збережемо  планету-2  Word».  Керівник:  Коломієць  Людмила  Андріївна,
викладач Вищого професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської
області.

3. Малая Олега, учня 8 класу Дігтярівського навчально-виховного комплексу
Новгород-Сіверського району Чернігівської  області,  з  роботою «Абетка
енергозбереження».  Керівник:  Андрушко  Наталія  Іванівна,  вчитель
біології  та  географії  Дігтярівського  навчально-виховного  комплексу
Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

4. Алєксєєва  Дениса,  учня  3  класу  Новоєлизаветівського  навчально-
виховного комплексу Покровського  району  Донецької  області,  з
роботою: рисунок «А чи збережемо ми мою планету Земля?». Керівник:
Калюжний  Іван  Григорович,  вчитель  Новоєлизаветівського  навчально-
виховного комплексу Покровського району Донецької області.

5. Тодорову  Оксану,  ученицю  11  класу  Новотроянівського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей-



дошкільний  навчальний  заклад»  Болградської  районної  ради  Одеської
області, з роботою «Енергозбереження — потреба сьогодення». Керівник:
Брадарська Марія Михайлівна, керівник гуртка «Юні охоронці природи»
Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості. 

6. Вінтоняк  Олександру,  Черней  Єлізавету,  вихованок  гуртка  «Об’єктив»
Комунального закладу «Глибоцький районний будинок творчості дітей та
юнацтва» Чернівецької області,  з роботою «Енергозбереження (фільм)».
Керівник: Балан Наталія Володимирівна, керівник гуртків Комунального
закладу «Глибоцький районний будинок творчості дітей та юнацтва».

7. Фоменок Алісію, студентку ІІІ курсу Покровського центру підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів м. Покров Дніпропетровської області, з
роботою «Життя нашого навчального центру». Керівник: Ковтун Лариса
Олександрівна,  викладач  фізики  Покровського  центру  підготовки  і
перепідготовки робітничих кадрів м. Покров Дніпропетровської області.

8. Музиченко  Іллю,  учня  5  класу  Баратівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради  Миколаївської  області,  з
роботою  «Зелені»  поради  щодо  шопінгу».  Керівник:  Хир  Лариса
Миколаївна,  учитель інформатики Баратівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.

9. Капшу Анну, ученицю Оршовецького закладу загальної середньої освіти
Кіцманського  району  Чернівецької  області,  з  роботою  «Інформування
суспільства щодо необхідності зниження викидів парникових газів».  

10.Грицюк  Олександру,  вихованку  Комунального  закладу  «Чернівецький
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з  роботою
«Енергозбережувальні  технології».  Керівник:  Грицюк  Тетяна  Петрівна,
методист  Комунального  закладу  «Чернівецький  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області.

11.Юрченка  Миколу,  Сокольського  Ігоря,  студентів  3  курсу  Вищого
професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області, з роботою
«Калькулятор  енергозбереження:  автоматизована  система  розрахунків».
Керівники:  Хайчіна  Юлія  Миколаївна,  викладач  предмета  «Основи
енергоефективності»;  Чистов  Михайло  Олександрович,  майстер
виробничого навчання Вищого професійного училища №7 м. Кременчука
Полтавської області.

12.Субача Євгена, учня 9 класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №123
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою
«Комп'ютерні ігри «Енергія навколо нас». Керівник: Шведун  Ганна
Григорівна, вчитель біології загальноосвітньої школи I-III ступенів №123
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

13.Короля  Мануїла,  Міщенко  Марію,  Каряченка  Івана,  учнів  6  класу
Розівської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів Розівської районної
ради Запорізької області, з роботою «Корисні зошити  та підручники для



учнів до навчально-методичного курсу «Я і  енергія».  Керівник: Ковтун
Тетяна  Василівна,  вчитель  початкових  класів,  керівник  гуртка  «Я  і
енергія» Розівської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів Розівської
районної ради Запорізької області.

14.Мельник Тетяну, ученицю 5 класу Роменської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів №4 Сумської області, з роботою: плакат «Енергозбереження
в  побуті».  Керівник:  Новак  Юлія  Михайлівна,  вчитель  інформатики
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Сумської області.

15.Андрєєву Тетяну, ученицю 10 класу Комунального закладу «Дивізійська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарського району Одеської
області,  з  роботою  «Прості  правила  енергозбереження  у  побуті».
Керівник:  Пономаренко  Людмила  Валентинівна,  вчитель  географії
Комунального закладу «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Татарбунарського району Одеської області.

16.Чумаченко Анну, ученицю 9 класу Комунального  закладу  «Дивізійська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарського району  Одеської
області,  з  роботою  «Прості  правила  енергозбереження  у  побуті».
Керівник:  Пономаренко  Людмила  Валентинівна,  вчитель  географії
Комунального закладу «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Татарбунарського району Одеської області.

17.Глухенко Дарину, ученицю 10 класу Смілянського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В.Т. Сенатора»
Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  з  роботою  «Календар
екологічних  справ  «Екологічний  Зодіак».  Керівник:  Волошина  Марія
Сергіївна, учитель фізики Смілянського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І  ступеня  –  гімназія  ім.  В.Т.  Сенатора»
Смілянської міської ради Черкаської області.

Номінація 4 для студентів: проект «Біоінженерія та зміни клімату»:

1. Хир Дарину, студентку 1 курсу Київського Національного транспортного
університету, з роботою: проект «Енергоефективні ідеї для твоєї оселі».
Керівник:  Хир  Лариса  Миколаївна,  учитель  інформатики  Баратівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  керівник  студії  мультиплікації
Снігурівського району Миколаївської області.

2. Голубаша Івана, студента 1 курсу Міжрегіонального вищого професійного
будівельного  училища  м.  Краматорська  Донецької  області,  з  роботою
«Self  —  supply  of  electricity  and  water  to  buildings  of  high  number  of
storeys».  Керівник:  Шубчинський  Василь  Дмитрович,  викладач
Міжрегіонального  вищого   професійного   будівельного  училища
м. Краматорська Донецької області.



3. Коробкіна  Степана,  студента  1  курсу  Міжрегіонального  вищого
професійного  будівельного училища м. Краматорська Донецької області,
з  роботою  «Підвищення  ефективності  очистки  стічних  вод  з
використанням  біоаугментації».  Керівник:  Шубчинський  Василь
Дмитрович,  викладач  Міжрегіонального  вищого  професійного
будівельного училища м. Краматорська Донецької області.

ІІ. Фінал Національного туру Всеукраїнського конкурсу молодіжних
проектів  з  енергоефективності  «Енергія  і  середовище»  провести  13-15
лютого   2019  року  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у вигляді стендового
захисту  конкурсної  роботи  для  1,  2  та  4  номінацій  та  комп'ютерної
презентації або стендового захисту для номінації 3.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


