
ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 1. Конкурс проводиться у три етапи: 

- перший етап – попередня реєстрація учасників – бажаючим взяти 

участь у Конкурсі необхідно надіслати заявку на участь та анотацію 

конкурсної роботи (за формою згідно з додатком) на електронну адресу: 

ekokonkurs2018@ukr.net до 20 квітня 2018 року. 

- другий етап – відбірковий (заочний) –  подання конкурсних робіт до 

конкурсної комісії; конкурсну роботу та відгук наукового керівника на 

конкурсну роботу (скановану версію документу з підписом, завіреним 

відділом кадрів) необхідно надіслати на електронну адресу: 

ekokonkurs2018@ukr.net до 20 травня 2018 року для оцінювання та відбору 

кращих творчих проектів для участі у третьому етапі конкурсу; Журі 

Конкурсу розглядає подані учасниками заочного туру конкурсні матеріали і 

визначає учасників очного етапу, кількість учасників якого має становити не 

менш 50 % поданих проектів. 

- третій етап – фінальний – презентація та захист проектів, які пройшли 

відбір (01 червня 2018 року, виставковий комплекс «Козак-Палац», м. 

Запоріжжя), визначення та нагородження переможців. 

2. Програма Конкурсу включає розробку та захист проекту в таких 

номінаціях:  

- енергетичний менеджмент;  

-  екологічний менеджмент;  

- організаційно – економічні заходи  щодо безпечності довкілля; 

 - еколого - правова освіта. 

3. Рішення про результати конкурсу та звіт про підсумки проведення 

конкурсу, надсилаються оргкомітетом до Інституту у двотижневий строк 

після їх проведення. 
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УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

1. У Конкурсі беруть участь студенти освітнього рівня бакалавр, а також 

здобувачі  наукового  ступеня магістр  та PhD. 

2. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або у складі команди, до 

якої входять дві особи.  

3.Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої 

на розгляд журі, та гарантують авторство. 

4. Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо використання 

об’єктів авторського або суміжних прав переможців регулюються 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до вимог Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТІВ, КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ 

1. Проекти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під 

керівництвом наукового керівника - фахівця  певної галузі науки (наукового 

або науково-педагогічного працівника навчального закладу, або наукової 

установи).  

2. 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 можуть бути матеріальний об'єкт або процес; 

-  проект повинен бути новим, мати практичне значення для юридичної 

та фізичної особи. Впровадження проекту повинно давати позитивний 

еколого-економічний ефект. 

3. Обсяг проекту не повинен перевищувати 25 сторінок  формату А4 (Times 

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

Малюнки, таблиці та інші графічні зображення оформлюються окремим 

додатком.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12


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: 

- актуальність проекту  

- творчий підхід та наукова новизна дослідження 

- наукова обґрунтованість дослідження  

- методологічні підходи до ведення наукового дослідження 

- презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу  

- вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків  

- придатність проекту для практичного застосування  

  



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. 


