
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И ,  М О Л О Д І  Т А  С П О Р Т У  У К Р А Ї Н И  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

                                              Н А К А З 
 

12.09.2011                                    м. Дніпропетровськ                           № 92 

 

Про проведення  обласного  

огляду-конкурсу на кращий проект 

з енергозбереження серед учнів 

та педпрацівників професійно- 

технічних навчальних закладів 

  

З метою залучення обдарованої учнівської молоді та педагогічних 

працівників до дослідницько-експериментальної діяльності з питань 

енергозбереження, формування постійної потреби з його покращення   на 

підприємстві, в навчальному закладі, побуті,  формування почуття необхідності   

економії ресурсів  як  головного  джерела  добробуту людей 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  у  вересні – грудні 2011 року обласний огляд-конкурс на кращий 

проект з енергозбереження серед  учнів та педпрацівників професійно-технічних 

навчальних закладів (далі – ПТНЗ), кращі заходи з пропагування  

енергозбереження у житловій оселі, навчальному закладі, населеному пункті, 

спрямовані  на виховування  в них дбайливого ставлення до вимог 

енергозбереження. 

      2. Затвердити Положення, склад оргкомітету та  журі огляду-конкурсу, що 

додаються. 

      3. Керівникам ПТНЗ області забезпечити інформування учнів та педпрацівників   

про умови проведення  конкурсу. 

4. Журі огляду-конкурсу узагальнити матеріали конкурсу  до 31 грудня  2011 

року.   

5. Нагородження переможців огляду-конкурсу провести на масовому заході 

профтехосвіти області.   

6. Контроль з виконання наказу покласти на заступника директора НМЦ ПТО 

Корнієнка М.М. 

 

  Директор                                                                     В.М.Василиненко 



                                                                     

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           

Наказ НМЦ ПТО                                                                      

від 12.09.2011 № 92 

 

Положення 

про обласний огляд-конкурс на кращий проект 

 з енергозбереження серед учнів та педпрацівників ПТНЗ 

 

 

1. Загальні положення 

 

Цілі і завдання огляду-конкурсу: 

- пропагування доцільності енергозбереження, поширення використання 

поновлювальних джерел енергії  серед учнів, населення, працівників ПТНЗ, 

формування енергозберігаючого типу мислення; 

- активізація пізнавальної діяльності учнів та педпрацівників у сфері 

енергозберігаючих технологій; 

-   реалізація творчого потенціалу учнів і педпрацівників, активізація всіх форм 

навчальної та виховної роботи. 

 

2. Керівництво 

 

Загальне керівництво оглядом здійснює навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Безпосереднє 

керівництво здійснює  оргкомітет, затверджений  наказом директора центру. 

Координатором, модератором  огляду  є   навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. 

 

3. Учасники огляду-конкурсу 

 

 В огляді беруть участь учні та педпрацівники ПТНЗ області. 

 

4. Порядок організації і проведення огляду-конкурсу 

 

4.1. Огляд-конкурс проводиться з 1 вересня до 31грудня 2011року   

4.2. Огляд-конкурс проводиться у 3-х номінаціях: 

 

Номінація 1. Практична робота 

 

Вимоги: 

Реальний проект, який запроваджено в оселі,  на роботі чи в населеному пункті.  

Зміст роботи  має   відповідати  одному з напрямків: 

1.  Енергозбереження. Практичний досвід його реалізації в оселі,  ПТНЗ, 

населеному пункті.  З відображенням методів  застосовування енергозбереження.  

Чому ви обрали саме їх, які результати ви отримали? 



2.  Поновлювальні джерела енергії та їх практичне застосування (виберіть 

один чи два). Відображення  моделі  з використанням енергії  сонця, вітру,  води,  

тепла Землі чи біомаси,  отримані чи очікувані  результати. 

  Оформлення роботи :  

- опис досвіду;  

- розкриття доцільності та ефективності;  

- демонстрація діючої моделі (якщо це можливо). 

 

Номінація 2. Теоретична робота (проект) 

 

Вимоги: 

Теоретична робота  містить  розробки,  рекомендації  щодо використання  засобів з 

енергозбереження та енергопостачання з використанням  поновлювальних джерел 

енергії. 

Зміст роботи повинен  відповідати  одному з напрямків: 

1. Енергозбереження.  Опис містить   пропозиції  втілення  в  оселі, ПТНЗ, 

населеному пункті  методів та технологій,  які пропонуються для   ефективного та 

економного використання енергії.  Можливість  реалізації  проекту з розкриттям 

ефекту. 

2. Енергопостачання від поновлювальних джерел енергії.  

Опис  містить пропозиції з використання   енергії сонця,  вітру,  води, біомаси для  

цілей енергопостачання в оселі, ПТНЗ,  населеному пункті.  Опис обґрунтовує  

доцільність  обрання  джерела  енергії  і саме тієї  технології, яка може бути 

підставою для застосування на практиці цього проекту. 

Оформлення роботи: 

-  опис пропозицій з посиланням на закони природи;  

-  обґрунтування доцільності застосування проекту. 

 

Номінація 3. Методичні  напрацювання педпрацівників ПТНЗ з питань 

енергозбереження для використання в навчально-виробничому процесі 

(урок, позаурочний захід, методична розробка) 

 

До методичних напрацювань педпрацівників ПТНЗ відносяться: 

- план-конспект уроку з теми «Енергозбереження, чи (та) використання 

поновлювальних джерел енергії»; 

- план-сценарій  проведення  позаурочного заходу з  енергозбереження, чи (та) 

використання поновлювальних джерел енергії;  

- методична   розробка з енергозбереження, чи (та) використання 

поновлювальних джерел енергії. 

Вимоги: 

Напрацювання  мають бути спрямовані  для застосування у навчально-

виробничому та виховному   процесах  ПТНЗ.  

Оформлення роботи :  

 Робота  повинна бути  виконана з дотриманням існуючих вимог до складання 

планувальних та методичних  документів  ПТНЗ.  

   



4.3.  Конкурсні роботи  надаються в електронному вигляді на адресу електронної 

пошти НМЦ ПТО  E-mail:onmc2004@ua.fm до 20 грудня 2011 року. У супроводі до 

електронної пошти вказати «на конкурс з енергозбереження» 

4.4. Обсяг матеріалів: 

-  Вступ близько  0,5 сторінки;  

-  Загальний обсяг роботи для учнів не більш як 5 сторінок;  

-  Загальний обсяг роботи  для  працівників не більш як 10 сторінок; 

-  Текстовий матеріал  оформлюється як документ WORD з використанням  

    стандартного  шрифту  14 Tames New Roman із вбудованими ілюстраціями  

    і таблицями, які не виходять за межі друку; 

-   Роботи у номінації № 3 окрім документу WORD обов'язково надаються  з   

     демонстраційною версією у програмі Power Point. 

4.4.  Матеріали, оформлені не за вимогами, не  розглядаються . 

  

5.  Критерії оцінювання 

                                                                                                                             

- актуальність обраної теми                                                                     - 5 балів 

- відповідність змісту роботи цілям енергозбереження                        - 5 балів 

- аргументованість висновків, рекомендацій, пропозицій що 

  містяться  у роботі                                                                                  - 10 балів 

- рівень складності  і самостійності  виконання завдання,  

   відповідно  до віку виконавця                                                              - 10 балів 

- якість оформлення роботи                                                                     - 5 балів 

 

 

6. Підбиття  підсумків конкурсу та нагородження переможців 

 

6.1. За найбільшою сумою балів журі у кожній номінації  визначає по 3 переможці. 

6.2. Переможці огляду-конкурсу у кожній  номінації  нагороджуються грамотами, 

учасники - дипломами учасників. 

6.3. Підсумки огляду-конкурсу висвітлюються у січні 2012 року  на сайті           

НМЦ ПТО. 

6.4. Роботи,  що надійшли до НМЦ ПТО  після 20 грудня 2011 року, не 

розглядаються.  
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Наказ НМЦ ПТО                                                                      
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення обласного огляду-конкурсу на кращий  проект  

з енергозбереження серед учнів та медпрацівників ПТНЗ 

  

 

 

Василиненко Віктор Михайлович, директор навчально-методичного центру 

 у Дніпропетровській області, голова 

оргкомітету 

 

Зозуля Неля Володимирівна, директор Криворізького міського методичного 

центру профтехосвіти, заступник голови 

оргкомітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Мавдрик Тетяна Миколаївна, методист Криворізького міського методичного 

центру профтехосвіти 

 

Кривозуб Віктор Маркович,  директор Дніпропетровського навчально-

виробничого центру № 2 

      

     Філіппов Анатолій Костянтинович, заступник голови  обласної організації 

Всеукраїнської асоціації працівників 

профтехосвіти 
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 Ж У Р І 

 обласного огляду-конкурсу на кращий проект 

 з енергозбереження  серед учнів та педпрацівників ПТНЗ 

 

 

 

 Корнієнко Микола Миколайович, заступник директора НМЦ ПТО,  

                                                                 голова  журі 

 

 Красильніков Андрій Вячеславович, методист НМЦ ПТО, заступник голови 

журі  

      Члени журі: 

 

      Ковальов Григорій Сергійович, методист НМЦ ПТО 

 

 Макаров Володимир Адольфович, директор Міжрегіонального вищого 

професійного училища з  поліграфії та 

інформаційних технологій  

 

      Циганок Оксана Анатоліївна, методист Дніпродзержинського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

 

      Ромашко Леонід Володимирович, старший інспектор  Державної інспекції  з  

енергетичного нагляду  у Дніпропетровській 

області ( за згодою) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


