
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс енергоефективних проєктів  

серед закладів загальної середньої освіти  

 Коростенської міської територіальної громади 

 

1. Загальні положення  

1.1. Це положення визначає порядок проведення конкурсу 

енергоефективних проєктів серед закладів загальної середньої освіти 

Коростенської міської територіальної громади (далі – Конкурс). 

1.2. Організаторами Конкурсу є управління економіки та відділ освіти 

виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

1.3. Конкурс проводиться з метою виховання у школярів активної 

громадянської позиції, відповідального ставлення до територіальної громади, 

свого населеного пункту (міста, села, селища), навчального закладу, 

формування нового світогляду на питання ощадного споживання енергетичних 

та природних ресурсів, прищеплення відповідального та раціонального 

ставлення до їх використання, залучення всіх учасників навчально-виховного 

процесу до аналізу і пошуку механізмів вирішення актуальних проблем через 

розробку та реалізацію соціально-значущих проєктів спрямованих на сталий 

розвиток. 

1.4. Основними завданнями Конкурсу є:  

- формувати в учнів, вчителів, батьків позитивної мотивації до сталого, 

енергоефективного, екологічно-свідомого стилю повсякденного життя; 

- сприяти професійному самовизначенню учнівської молоді; 

- задовільнити потреби учнівської молоді у творчій самореалізації;  

- популяризувати економічні, екологічні і соціальні переваги 

енергозбереження та енергоефективності; 

- залучити педагогічних працівників до популяризації ефективного 

використання та збереження енергії; 

- усвідомити учнями своєї відповідальності за майбутнє планети і 

можливості участі у виконанні першочергових завдань з енергозбереження та 

енергоефективності; 

- навчити основам проєктного менеджменту. 

1.5. Учасниками Конкурсу є учні закладів загальної середньої освіти 

Коростенської міської територіальної громади. 

2. Умови участі, порядок проведення Конкурсу та оцінювання проєктів  

2.1. Предметом Конкурсу є авторський учнівський проєкт, спрямований 

на розв’язання конкретної проблеми навчального закладу або територіальної 

громади в сфері енергозбереження, енергоефективності та/або 

відновлювальних джерел енергії.  

2.2. Формою представлення проєкту є відеоролик тривалістю                          

7-10 хвилин. 

2.3. Представлені проєкти повинні бути реалістичними, здійсненними та 

вимірними у часі. 

2.4. У Конкурсі беруть участь колективи з кількістю учнів до 6 осіб.  



2.5. Для участі в Конкурсі подається узагальнена заявка про учасників 

Конкурсу (Додаток 1 до Положення) та короткий опис проєкту – повна заявка 

(Додаток 2 до Положення). 

2.6. Критеріями оцінювання Конкурсу є: 

- оригінальність ідеї; 

- змістовність/повнота розкриття теми проєкту; 

- оформлення відеоролика (логічність викладення ідеї, цікаві художні 

рішення); 

- ступінь власного вкладу у реалізацію проєкту (додаткове фінансування); 

- забезпечення сталості результатів проєкту в довгостроковій 

перспективі. 

2.7. Конкурс проводиться щороку навесні та приурочується відзначенню 

Дня Землі. 

2.8. Строки проведення Конкурсу можуть змінюватись в залежності від 

потреби. 

2.9. Інші питання, які можуть висвітлюватись в Конкурсі: альтернативна 

енергетика, енергозбереження на практиці, соціальна взаємодія та об’єднання 

зусиль між владою, громадськістю та молоддю у вирішенні актуальних питань, 

інші питання енергозбереження та енергоефективності. 

2.10. Конкурсні роботи оцінюються конкурсною комісією (експертною 

радою) сформованою із представників Дорадчого комітету з питань сталого 

енергетичного розвитку міста Коростень, керівників громадських організацій 

та підприємств міста. 

2.11. Кожен критерій, зазначений в п.п. 2.6. оцінюється балом                         

від 0 до 5.  

2.12. Результат Конкурсу оформлюється протоколом. 

3. Нагородження 

3.1. Усі учасники Конкурсу та координатори (керівники) учнівських 

колективів нагороджуються дипломами та подяками міського голови, а також 

спонсорськими подарунками.  

3.2. Члени конкурсної комісії (експертної ради) залишають за собою 

право за власний рахунок нагородити учасників Конкурсу на свій розсуд.  

4. Фінансування Конкурсу 

4.1. Джерелами фінансування проведення Конкурсу та нагородження 

учасників є кошти, передбачені загальноміською «Програмою 

енергоефективності Коростенської міської територіальної громади                          

на 2020-2024 роки», а також інші кошти не заборонені законодавством України.  

 

 
 

 

 

 

 


