
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТВОРЧИЙ 

КОНКУРС ПРОЕКТІВ  

З ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

в рамках   

міжнародного екологічного форуму «Еко Форум-2018», 

що проходитиме 

 з 30 травня по 01 червня 2018 року у м. Запоріжжі  

на базі виставкового комплексу «Козак-Палац» 

 

 

Відповідно до Положення про студентські професійні творчі конкурси, 

турніри, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

27.09.2016 № 1150, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

13.10.2016 за № 1358/29488, з метою формування знань і умінь дослідницької 

та проектної діяльності в сфері екологічного та енергетичного менеджменту, 

сприяння підвищенню рівня еколого-правової освіти студентів, розвитку 

екологічної культури в суспільстві, Запорізьким національним університетом 

ініційовано проведення у березні-червні 2018 року Всеукраїнського 

студентського професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та 

енергетичного менеджменту (далі – Конкурс).  

Запорізький національний університет визначено базовим закладом 

вищої освіти з проведення Конкурсу. Організаційно-методичне забезпечення 

Конкурсу здійснює Інститут модернізації змісту освіти.  

Склад організаційного комітету, склад журі Конкурсу та регламент 

проведення Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу 

проектів з екологічного та енергетичного менеджменту додаються. 

Витрати на відрядження учасників, керівників, членів оргкомітету і 

журі Конкурсу здійснюються за рахунок організацій та установ, у яких вони 

відповідно навчаються або працюють. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКЛАД  

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНКУРСУ 
 

 

 

1.  Рашкевич Юрій 

Михайлович 

-  заступник Міністра освіти і науки України, 

голова оргкомітету; 

2.  Спірін Олег 

Михайлович 

- в.о. директор Інституту модернізації змісту освіти, 

заступник голови оргкомітету; 

3.  Фролов Микола  

Олександрович 

-  ректор Запорізького національного університету, 

заступник голови оргкомітету; 

4.  Сафонов Юрій 

Миколайович 

- заступник директора Інституту модернізації змісту 

освіти; 

5.  Васильчук Геннадій 

Миколайович 

- проректор з наукової роботи Запорізького 

національного університету; 

6.  Антонюк Дмитро 

Анатолійович 

- віце-президент Запорізької торгово-промислової 

палати; 

7.  Шавкун Ірина 

Григорівна 

- декан факультету менеджменту Запорізького 

національного університету; 

8.  Череп Алла 

Василівна 

- декан економічного факультету Запорізького 

національного університету; 

9.  Коломоєць Тетяна 

Олександрівна 

-декан юридичного факультету Запорізького 

національного університету; 

10.  Бухаріна Людмила 

Михайлівна 

-завідувач кафедри підприємництва, менеджменту 

організацій та логістики Запорізького 

національного університету; 

11.  Михайленко Наталія 

Петрівна 

- методист вищої категорії Інституту модернізації      

  змісту освіти; 

12.  Золотарьов Гліб 
Анатолійович  

-начальник управління з питань екологічної безпеки 

Запорізької міської ради; 

13.  Юдіна Світлана 

Павлівна 

- завідувач сектору Інституту модернізації      

  змісту освіти. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКЛАД  

ЖУРІ КОНКУРСУ 

 
1. Гуржій Наталія 

Миколаївна  

- професор кафедри підприємництва, 

менеджменту організацій та логістики 

Запорізького національного університету, 

доктор економічних наук, голова журі; 

2. Антонюк Дмитро 

Анатолійович 

- віце-президент Запорізької торгово-промислової 

палати, доктор економічних наук, заступник 

голови журі; 
3. Бухаріна Людмила 

Михайлівна 

-  завідувач кафедри підприємництва, 

менеджменту організацій та логістики 

Запорізького національного університету, 

доктор економічних наук, заступник голови 

журі; 
4. Кожемякін Геннадій 

Борисович 

- завідувач кафедри прикладної екології та 

охорони праці Запорізької державної інженерної 

академії, кандидат технічних наук, професор; 

5. Севальнєв Анатолій 

Іванович  

- завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Запорізького державного медичного 

університету, кандидат медичних наук; 

6. Череп Алла 

Василівна 

- декан економічного факультету Запорізького 

національного університету, доктор 

економічних наук; 

7. Лютиков Павло 

Сергійович 

- заступник декана юридичного факультету 

Запорізького національного університету, 

доктор юридичних наук; 

8. Золотарьов Гліб 

Анатолійович  
- -начальник управління з питань екологічної 

безпеки Запорізької міської ради 

9. Лисенко Олег 

Олександрович 

- технічний директор ПАТ 

«Запоріжжяобленерго»  

10. Назаренко Олексій 

Миколайович 

- доцент кафедри теплоенергетики Запорізької 

державної інженерної академії, кандидат 

технічних наук;  

11. Солідор Наталія 

Аркадіївна 

- доцент кафедри інноватики і управління 

Приазовського державного технічного 

університету, кандидат технічних наук; 

12. Пуліна Тетяна 

Веніамінівна  

-завідувач кафедри менеджменту Запорізького 

національного технічного університету, доктор 

економічних наук; 

13. Легеза Дарія 

Георгієвна 

-завідувач кафедри маркетингу Таврійського 

державного агротехнологічного університету, 

доктор економічних наук; 

 
  

http://yandex.fr/clck/jsredir?bu=uniq1518426279704289339&from=yandex.fr%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.rfB-zpXUXouwdOLKS8dUCmzz4WfWQVL8if_7gC_Hv500KB4nliIncSokLMT8oETIkxc8u3rWXedIoN_r5uifgKoNt6f6ZGeMUXKcg2bsE8jtLXGXTuLnERyZU6HkcnoPFQwrHybLR7k1GB6qezgGDUBq57dFxgxzvn7K7NJLJ1U.8d10a87f368348ac2a008e1278a2e87c8f054e82&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93-qwDrx71SbSVJRsoLuhczA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCPZ6yVvuzOjpcF3SI2YjYQMDaxGTKy6j9mL51RfUK9Vbex9nCPDJQdfDtXfSBkiNUbQJPVaokFl01u9WpuEVT57pAiyPApweLaQ7NDLueALD5cpsYqGapQgAyuCAOke2gqesRtpkQDNdkefPKZcjtoO9F7_0l-y-2VsPkWsuYh4-Z8G_FuzDnlxKpsn4pDr_A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0U4dVIxdVYyeDE1NWpCa1lqazVfX0dOLUF1VjdGQWFzQ2lUVVBxa2YzT0NWLTFXd0RVYnpkUHI2U09XTXZUQklXbkE2eGdhREo4Ul9CMjM3dVE4eDllSkhzSHlOVkt6b3RSWDl4Tlc1T19BSnk5bkVXbGpPcGlpcjV4bzkzT0hPMjFsemtLMndZZzBVblJQUUlVYUpXUTZ0ekhXTXM1eC1fSkJaRXAyOHRy&sign=1cbc07dab688b301ed7989aed76f49dc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmeEvfSbBIU7wdiUYsOhtJ_uoidUuBoiqQ,&l10n=ru&cts=1518442858897&mc=5.875049016602584
http://yandex.fr/clck/jsredir?bu=uniq1518426279704289339&from=yandex.fr%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1695.rfB-zpXUXouwdOLKS8dUCmzz4WfWQVL8if_7gC_Hv500KB4nliIncSokLMT8oETIkxc8u3rWXedIoN_r5uifgKoNt6f6ZGeMUXKcg2bsE8jtLXGXTuLnERyZU6HkcnoPFQwrHybLR7k1GB6qezgGDUBq57dFxgxzvn7K7NJLJ1U.8d10a87f368348ac2a008e1278a2e87c8f054e82&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93-qwDrx71SbSVJRsoLuhczA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCPZ6yVvuzOjpcF3SI2YjYQMDaxGTKy6j9mL51RfUK9Vbex9nCPDJQdfDtXfSBkiNUbQJPVaokFl01u9WpuEVT57pAiyPApweLaQ7NDLueALD5cpsYqGapQgAyuCAOke2gqesRtpkQDNdkefPKZcjtoO9F7_0l-y-2VsPkWsuYh4-Z8G_FuzDnlxKpsn4pDr_A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0U4dVIxdVYyeDE1NWpCa1lqazVfX0dOLUF1VjdGQWFzQ2lUVVBxa2YzT0NWLTFXd0RVYnpkUHI2U09XTXZUQklXbkE2eGdhREo4Ul9CMjM3dVE4eDllSkhzSHlOVkt6b3RSWDl4Tlc1T19BSnk5bkVXbGpPcGlpcjV4bzkzT0hPMjFsemtLMndZZzBVblJQUUlVYUpXUTZ0ekhXTXM1eC1fSkJaRXAyOHRy&sign=1cbc07dab688b301ed7989aed76f49dc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmeEvfSbBIU7wdiUYsOhtJ_uoidUuBoiqQ,&l10n=ru&cts=1518442858897&mc=5.875049016602584


РЕГЛАМЕНТ  

ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО  

ПРОФЕСІЙНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ 

З ЕКОЛОГІЧОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

І. Загальні засади 

1. Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів 

з екологічного та енергетичного менеджменту (далі - Конкурс) – змагання 

студентів у формі презентації та захисту проектів з екологічного та 

енергетичного менеджменту.  

2. Завдання Конкурсу:  

активізація науково-дослідної роботи студентів у сфері екологічного та 

енергетичного менеджменту; 

поширення інформації щодо екологічних і соціальних переваг 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і технологій 

енергозбереження;  

формування  екологічної культури в суспільстві. 

3. Засновниками конкурсу є: Запорізька міська рада, Запорізька торгово-

промислова палата, Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 

(роботодавців) «Потенціал». 

4. Офіційна мова Конкурсу: українська. 

перший етап (попередня реєстрація) до 20 квітня 2018 року, у закладах 

вищої освіти; 

другий етап (заочний, відбірковий) – до 15 травня 2018 року, у  закладах 

вищої освіти; 

третій етап (фінальний) –1 червня 2018 року, у базовому закладі вищої 

освіти. 

 

II. Порядок і строки проведення Конкурсу 

 

1. Конкурс проводиться у три етапи. 

2. Перший етап (попередня реєстрація) - з 1 березня до 20 квітня 2018 

року: збір заявок, проведення консультацій потенційних учасників Конкурсу.  

Під час проведення першого етапу бажаючі взяти участь у Конкурсі  

надсилають заявку на участь (додаток 1) та анотацію конкурсної роботи 

(додаток 2) на електронну адресу: ekokonkurs2018@ukr.net. 

3. Другий етап (заочний, відбірковий) – з 21 березня до 15 травня 2018 

року: подання конкурсних робіт до журі Конкурсу та оцінка представлених 

проектів.  

Під час проведення другого етапу учасники надсилають конкурсну 

роботу та відгук наукового керівника (скановану версію документу з 

підписом, завіреним відділом кадрів) на електронну адресу: 

ekokonkurs2018@ukr.net. 

mailto:ekokonkurs2018@ukr.net
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Журі оцінює подані на Конкурс проекти і визначає учасників фінального 

етапу, кількість яких має становити не менш 50 % від кількості поданих 

проектів.  

4. Третій етап (фінальний) – 1 червня 2018 року: презентація та захист 

проектів, визначення та нагородження переможців (виставковий комплекс 

«Козак-Палац», м. Запоріжжя). 

5. Результати другого відбіркового етапу Конкурсу та запрошення до 

участі у фінальному етапі повідомляються всім учасникам листом на 

електронну адресу зазначену під час реєстрації  не пізніше 18 травня  2018р. і 

розміщуються на сайті Запорізького національного університету 

https://www.znu.edu.ua/ та на сайті кафедри підприємництва менеджменту 

організацій та логістики Запорізького національного університету 

http://www.management-znu.in.ua/. 

6. У разі виникнення спірних питань учасники мають право подати у 

письмовій формі заяву до апеляційної комісії з приводу правильності та 

об'єктивності оцінювання до 23 травня 2018р. та одержати письмову 

відповідь до 26 травня 2018р. У заяві учасник зазначає причину апеляції. 

 

IV. Вимоги до проектів та критерії оцінювання 

 

1. Програма Конкурсу включає розробку та захист проекту в таких 

номінаціях:  

- екологічний менеджмент;  

-  енергетичний менеджмент;  

- організаційно – економічні заходи  щодо безпечності довкілля; 

 - еколого - правова освіта. 

2. Вимоги до проекту: 

Проекти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під 

керівництвом наукового керівника - фахівця  певної галузі науки (наукового 

або науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти або наукової 

установи).  

Обсяг проекту не повинен перевищувати 20 сторінок  формату А4 (Times 

New Roman, 14; міжрядковий інтервал - 1,5; формат роботи − MS Word). 

Малюнки, таблиці та інші графічні зображення оформлюються окремим 

додатком. Зразок оформлення конкурсної роботи подано у додатку 3. 

3. Вимоги до змісту проекту:  

Використання проекту повинно сприяти покращенню стану природного 

середовища.   

Проект повинен містити організаційне, економічне, правове рішення в 

сфері екологізації господарської діяльності людини  та охорони довкілля.  

 Об'єктом проекту може бути матеріальний об'єкт або процес. 

 Проект повинен бути новим, мати практичне значення для юридичної 

та/або фізичної особи. Впровадження проекту повинно давати позитивний 

еколого-економічний ефект.  

https://www.znu.edu.ua/
http://www.management-znu.in.ua/


4. Під час презентації та захисту проекту учасник повинен відобразити: 

мету, завдання, методи дослідження;  

аналіз проблеми, що вирішується, опис отриманих результатів (таблиці, 

графіки, фотографії, малюнки тощо);  

висновки (доцільність, можливість використання, очікуваний еколого-

економічний ефект).  

5. Захист проектів оцінюється за такими критеріями: 

1. Актуальність проекту.  

2. Творчий підхід та наукова новизна дослідження. 

3.  Наукова обґрунтованість дослідження.  

4. Методологічні підходи до ведення наукового дослідження. 

5.  Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу. 

6. Вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків.  

7. Придатність проекту для практичного застосування.  

 

V. Учасники Конкурсу 

 

1. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають 

освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра та PhD (далі – учасники). 

2. Участь у Конкурсі можлива індивідуально або у складі команди, до 

якої входять дві особи. 

2. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, 

поданої на розгляд журі, та гарантують авторство. 

3. Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо 

використання об’єктів авторського або суміжних прав регулюються 

відповідно до чинного законодавства.  

  

 

VІ. Порядок визначення  переможців 

 

1. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за 

кількістю набраних ними балів.  

2. Перше місце в кожній номінації присуджується учаснику чи команді, 

які набрали найбільшу кількість балів. Іншим учасникам чи командам  

присуджуються за кількістю набраних балів другі та треті місця відповідно.  

3. У разі рівної кількості балів перше місце у номінації присуджується 

учаснику чи команді, які набрали більше балів за критерій "Актуальність 

проекту".  

4. Підсумки Конкурсу та перелік переможців затверджуються наказом 

МОН України. 

5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І–ІІІ ступенів. 

Дипломи підписує Міністр освіти і науки України. 

6. Учасники фінального етапу Конкурсу та їх наукові керівники 

нагороджуються подяками Запорізької торгово–промислової палати та 

призами спонсорів.  



ДОДАТОК 1 

до регламенту про 

всеукраїнський студентський 

професійний творчий конкурс 

проектів з екологічного та 

енергетичного менеджменту 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському студентському професійному творчому 

конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту 

 

1. Номінація:  

2.Тема роботи:  

3. Шифр роботи (два слова): 

4. Прізвище: Ім'я: По батькові:  

5. Найменування навчального закладу. 

6. Освітній рівень 

7. Місце проживання:  

8. Контактний телефон, електронна адреса: 

9. Науковий керівник: ______________________________________  

(прізвище, ім'я, по батькові) 

___________________________________________________________  

(місце роботи, посада) 

 

 

 

 



ДОДАТОК 2 

до регламенту про 

всеукраїнський  студентський 

професійний творчий конкурс 

проектів з екологічного та 

енергетичного менеджменту 

 

 

 

АНОТАЦІЯ  

 

 

Актуальність роботи  полягає ....... 

Об’єкт дослідження 

Мета 

Завдання 

Науково-практична цінність 

Ключові слова: (від 5 до 10 слів) 

 



ДОДАТОК 3 

до регламенту про 

всеукраїнський  студентський 

професійний творчий конкурс 

проектів з екологічного та 

енергетичного менеджменту 

 

Зразок оформлення титульної сторінки конкурсної роботи: 

Міністерство освіти і науки України 

Запорізька міська рада 

Запорізька торгово-промислова палата 

Запорізький національний університет 

 

ШИФР РОБОТИ 
(два слова зазначені у заявці) 

 

 

Н А У К О В И Й    П Р  О Е К Т 

з _______________________________ 
назва номінації 

 

 

 

«_________________________________» 
тема роботи 

 

 

 

 

 

 

2018 р. 


