
 
У К Р А Ї Н А 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ,  84121, е-mail: mandonetsk@ukr.net 

_________________________________________________________________ 

 

Від  22.02.2017    №  13                               На № _________ від _____________ 

Керівникам методичних служб 

департаменту, управлінь 

(відділів)                                                                            

освіти міських рад та                                                  

райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних 

громад 

 

Про проведення Всеукраїнської 

олімпіади «Зелена енергетика» 

 

 

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна 

Мала академія наук учнівської молоді» скеровує лист Національного центру 

«Мала академія наук України» від 14.02.2017 № 172/1/3.2-95 «Про проведення 

Всеукраїнської олімпіади «Зелена енергетика»» (додається) до відома та 

активного залучення учнів до участі у олімпіаді. 

Просимо проінформувати заклади освіти та повідомити про можливу 

участь учнів  у заході на електрону адресу mandonetsk@ukr.net. 

 

Додаток на 5 арк. 

 

 

В. о. директора                                                                            О.В. Євдокімова 

 

 

 

 

 
Грибанова А.О. 

0958383959 

mailto:mandonetsk@ukr.net


Додаток 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

від 22.02.2017 № 13 

 
 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Наказ Національного центру  

«Мала академія наук України» 

від   03.02.2017   № 9 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Всеукраїнської олімпіади «Зелена енергетика» 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської 

олімпіади «Зелена енергетика» (далі - Олімпіада). 

 

2. Олімпіада проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритою для учнів  

10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів (слухачів) професійно-технічних 

навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів та 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації відповідного віку. 

 

3. Олімпіада «Зелена енергетика» має дві складові: 

- тестування рівня знань з фізики за розділами «Електричне поле», «Електричний 

струм» і «Магнітне поле»; 

- написання міні-роздуму, у якому слід розкрити своє бачення сучасного поняття 

«Зелена енергетика» у межах 1000 символів. 

 

4. Метою проведення Олімпіади є виявлення і підтримка обдарованої учнівської 

молоді, залучення школярів до поглибленого вивчення фізики; підвищення їх рівня знань 

у сфері енергоефективності та енергозбереження. 

 

5. Основними завданнями Олімпіади є: 

поглиблення знань учнів із природничих дисциплін; 

розвиток пізнавальних інтересів учнів; 

сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді; 

залучення школярів до навчально-практичної діяльності з проблем раціонального 

використання та збереження енергії. 

 

6. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснюють 

Національний центр «Мала академія наук України» (далі –  

НЦ «МАНУ») та Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (далі - ІЕЕ). 

 

7. Інформація про проведення Олімпіади розміщується на офіційному сайті  

НЦ «МАНУ» www.man.gov.ua не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення. 

 

8. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних учасників здійснюється 

http://www.man.gov.ua/


з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

ІІ. Учасники Олімпіади 

 

1. Участь у Олімпіаді беруть учні (вихованці) 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, учні (слухачі) професійно-технічних навчальних закладів, вихованці (учні, 

слухачі) позашкільних навчальних закладів та студенти вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації відповідного віку (далі – учасники). 

 

2. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, порядку проведення 

відповідного етапу Олімпіади, норм поведінки та правил техніки безпеки. 

 

3. Кількість учасників, які можуть брати участь у І етапі Олімпіади, не обмежується. 

 

4. У ІІ етапі Олімпіади беруть участь учасники, які набрали вищі рейтинги за 

підсумками І етапу Олімпіади. 

 

ІІІ. Організаційний комітет Олімпіади 

 

1. Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційний комітет, 

персональний склад якого затверджується наказом НЦ «МАНУ» за поданням ІЕЕ. 

 

2. До складу організаційного комітету входять представники НЦ «МАНУ» та ІЕЕ. 

 

3. Очолює організаційний комітет голова. 

Голова організаційного комітету: 

визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 

керує роботою з організації та проведення Олімпіади. 

 

4. Члени організаційного комітету: 

здійснюють роботу щодо організації Олімпіади; 

забезпечують порядок проведення Олімпіади. 

 

5. Секретар організаційного комітету: 

оформляє документацію щодо проведення Олімпіади та підведення підсумків; 

забезпечує зберігання документів і матеріалів щодо проведення Олімпіади; 

сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації. 

 

ІV. Журі Олімпіади 

 

1. Журі Олімпіади формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання 

відповідей учасників, підведення підсумків Олімпіади та визначення переможців і призерів. 

 

2. Журі формується із педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників 

позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ (за згодою). 

Персональний склад журі затверджується наказом НЦ «МАНУ» за поданням ІЕЕ. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

3. До складу журі входять: голова журі, члени журі та секретар.  

Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників 

Олімпіади. 

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників 

Олімпіади. 

 

4. Голова журі: 

організовує роботу членів журі; 

проводить засідання журі; 

бере участь у визначенні переможців і призерів Олімпіади; 

затверджує список переможців і призерів Олімпіади; 

підписує оціночні протоколи відповідного етапу Олімпіади. 

 

5. Члени журі: 

забезпечують об’єктивність оцінювання відповідей учасників під час проведення 

відповідного етапу Олімпіади; 

заповнюють протоколи відповідного етапу Олімпіади;  

підводять підсумки Олімпіади та визначають переможців і призерів. 

 

6. Секретар журі оформляє документи і матеріали, систематизує та зберігає їх. 

 

V. Порядок і строки проведення Олімпіади 

 

1. Олімпіада проводиться у два етапи: 

І етап – відбірний (заочний у формі тестування) - 01-04 березня 2017 р.; 

ІІ етап – фінальний (всеукраїнський, очний) – у квітні ц.р. у м. Київ. 

 

2. Терміни та місце проведення Олімпіади визначають організатори щороку, про що 

повідомляють органи управління освітою обласних та Київської міської державних 

адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до початку Олімпіади. 

 

3. Для участі у І етапі Олімпіади необхідно за посиланням 

https://yadi.sk/d/KkYQojpa3DY9h8 заповнити реєстраційну форму, що включатиме надання 

інформації про учасника, виконання тестових завдань з фізики та написання міні-роздуму 

на тему «Зелена енергетика». Тест з фізики включатиме завдання за розділами «Електричне 

поле», «Електричний струм» і «Магнітне поле». Тривалість заповнення реєстраційної 

форми – 30 хвилин. 

За результатами проведення І етапу буде визначено учасників ІІ етапу Олімпіади. 

 

4. Журі Олімпіади: 

забезпечує об’єктивність оцінювання відповідей та творчих робіт учасників під час 

проведення відповідного етапу Олімпіади;  

визначає учасників ІІ етапу.  

Список учасників, запрошених для участі у ІІ етапі Олімпіади (згідно з рейтингом), 

буде оприлюднено на офіційному сайті НЦ «МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до 

https://yadi.sk/d/KkYQojpa3DY9h8


початку проведення відповідного етапу Олімпіади. 

 

5. До місця проведення ІІ етапу Олімпіади учасники прибувають організовано у 

супроводі керівника, призначеного з числа педагогічних працівників загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів або територіального відділення МАНУ. 

Керівник забезпечує збереження життя та здоров’я учасників, своєчасне оформлення 

документів щодо участі в Олімпіаді. 

 

6. У разі незгоди учасника із результатами Олімпіади він має право подати 

апеляційну заяву у письмовій формі на ім’я голови журі Олімпіади протягом однієї години 

після оголошення результатів оцінювання досягнень учнів. 

В апеляційній заяві має бути зазначена причина подання апеляції. 

Після прийому апеляційної заяви секретар повідомляє учаснику час і місце її 

розгляду. 

Апеляційна заява розглядається головою та членами журі у присутності учасника та 

секретаря Олімпіади. Присутність інших осіб на засідання щодо розгляду апеляційної заяви 

не допускається. 

Засідання веде голова журі або секретар відповідного етапу Олімпіади. 

 

VІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Олімпіади 

 

1. Переможці та призери Олімпіади нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ 

ступенів. 

 

2. Переможці та призери Олімпіади визначаються на спільному засіданні 

оргкомітету та журі.  

 

3. Переможці та призери Олімпіади розподіляють у такому співвідношенні: 

переможець – 2 учасники; 

призери, які посіли ІІ місця – 4 учасники; 

призери, які посіли ІІІ місця – 6 учасників. 

 

4. Учасники Олімпіади нагороджуються дипломами учасника та можуть бути 

відзначені заохочувальними призами. 

 

5. Результати проведення Олімпіади затверджуються наказом НЦ «МАНУ» та 

оприлюднюються на сайті www.man.gov.ua не пізніше ніж через 15 днів після його 

завершення. 

 

VІІ. Фінансові умови 

 

Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за рахунок коштів, не 

заборонених законодавством України. 

 

 

http://www.man.gov.ua/

