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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 жовтня
2016 р. за № 1358/29488, ураховуючи лист Запорізького національного
університету від 03.02.2021 № 01-01-20/204 та з метою формування знань і
умінь дослідницької, проектної діяльності в сфері екологічного менеджменту в
контексті кліматичних змін, сприяння підвищенню рівня еколого-правової
освіти студентів, розвитку екологічної культури в суспільстві
НАКАЗУЮ:
І.
Провести у березні - червні 2021 року Всеукраїнський студентський
професійний творчий конкурс проектів з екологічного менеджменту в контексті
кліматичних змін з дотриманням законодавства в частині запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Затвердити:
1) склад організаційного комітету Всеукраїнського студентського
професійного творчого конкурсу проектів з екологічного менеджменту в
контексті кліматичних змін, що додається;
2) склад журі Всеукраїнського студентського професійного творчого
конкурсу проектів з екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін,
що додається;
3) регламент проведення Всеукраїнського студентського професійного
творчого конкурсу проектів з екологічного менеджменту в контексті
кліматичних змін, що додається;
4) Запорізький національний університет базовим закладом вищої освіти
з проведення Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу
проектів з екологічного менеджменту в контексті кліматич
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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з
екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін
1. Вітренко Андрій
Олександрович

заступник Міністра освіти і науки України, голова
оргкомітету;

2. Баженков Євген
Володимирович
3. Фролов Микола
Олександрович

директор Державної наукової установи «Інститут
модернізації змісту освіти», заступник голови
оргкомітету;
ректор Запорізького національного університету,
заступник голови оргкомітету;

4. Антонюк Дмитро
Анатолійович

віцепрезидент
Запорізької
палати (за згодою);

5.

проректор
з
наукової
роботи
національного університету;

Васильчук Геннадій
Миколайович

торгово-промислової
Запорізького

7. Болдуєва Оксана
Валеріївна

завідувач кафедри підприємництва, менеджменту
організацій та логістики Запорізького національного
університету;
начальник науково-дослідної частини Запорізького
національного університету;

8. Золотарьов Гліб
Анатолійович

начальник управління з питань екологічної безпеки
Запорізької міської ради (за згодою);

9. Коломоєць Тетяна
Олександрівна

декан
юридичного
факультету
національного університету;

10. Лисенко Марина
Олександрівна

доцент кафедри підприємництва, менеджменту
організацій та логістики Запорізького національного
університету;
методист вищої категорії відділу науково-дослідної
роботи та атестації наукових кадрів Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту
освіти»;
доцент кафедри підприємництва, менеджменту
організацій та логістики Запорізького національного
університету;
доцент кафедри підприємництва, менеджменту
організацій та логістики Запорізького національного
університету;

6. Бухаріна Людмила
Михайлівна

11. Михайленко Наталія
Петрівна

12. Онищенко Оксана
Анатоліївна
13. Павлюк Тетяна
Сергіївна

Запорізького

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України

СКЛАД ЖУРІ
Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з
екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін

1. Васильчук Геннадій
Миколайович
2. Антонюк Дмитро
Анатолійович
3. Бухаріна Людмила
Михайлівна

4. Карпій Сергій
Євгенійович
5. Золотарьов Гліб
Анатолійович
6. Холіна Інна
Вікторівна
7. Вагін Андрій
Вікторович
8. Коломоєць Тетяна
Олександрівна
9. Бєлоконь Каріна
Володимирівна
10. Валінкевич Наталія
Василівна

11. Гуржій Наталія
Миколаївна

проректор з наукової діяльності Запорізького
національного університету, доктор історичних
наук, голова журі;
віце-президент Запорізької торгово-промислової
палати, доктор економічних наук, заступник голови
журі (за згодою);
завідувач кафедри підприємництва, менеджменту
організацій
та
логістики
Запорізького
національного університету, доктор економічних
наук, заступник голови журі;
в. о. директора Департаменту захисту довкілля
Запорізької обласної державної адміністрації (за
згодою);
начальник управління з питань екологічної безпеки
Запорізької міської ради (за згодою);
начальник управління охорони навколишнього
середовища ПАТ «Запоріжеталь» (за згодою);
заступник генерального директора з екології ПрАТ
«Укрграфіт» (за згодою);
декан
юридичного
факультету
Запорізького
національного університету, доктор юридичних
наук;
доцент кафедри прикладної екології та охорони
праці Запорізького національного університету,
кандидат технічних наук;
професор кафедри інноваційного підприємництва
та
інвестиційної
діяльності
Поліського
національного університету, доктор економічних
наук;
професор кафедри підприємництва, менеджменту
організацій
та
логістики
Запорізького
національного університету, доктор економічних
наук;
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РЕГЛАМЕНТ
проведення Всеукраїнського студентського професійного
творчого конкурсу проектів з екологічного менеджменту'
в контексті кліматичних змін
І. Загальні засади
1. Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс проектів з
екологічного менеджменту в контексті кліматичних змін (далі - Конкурс)
змагання студентів у формі презентації та захисту проектів з екологічного
менеджменту в контексті кліматичних змін.
2. Завдання Конкурсу:
- активізація науково-дослідної роботи студентів у сфері екологічного
менеджменту в контексті кліматичних змін;
- поширення інформації щодо екологічних і соціальних переваг
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і технологій
енергозбереження;
- популяризація екоцентричного підходу в підприємництві;
- формування екологічної культури в суспільстві.
3. Конкурс проводиться втри етапи:
I етап - до 18 квітня 2021 року у закладах вищої освіти;
II етап - до ЗО квітня 2021 року у базовому закладі вищої освіти;
III етап (фінальний) - кінець травня - початок червня 2021 року у базовому
закладі вищої освіти.
4. Офіційна мова Конкурсу: українська.
II. Порядок проведення Конкурсу
1. Під час проведення першого етапу бажаючі взяти участь у Конкурсі
заповнюють
онлайн-форму
заявки
на
участь
(додаток
1):
hitps.vyfonns.ale/4soiUxMBdMVJto 1G6 та додають стислу анотацію конкурсної
роботи (додаток 2).
2. Під час проведення другого етапу учасники надсилають до базового
закладу вищої освіти електронною поштою на е-адресу оргкомітету:
xnu.ekokonkurs2021@gmail.com конкурсну роботу - проект (PDF формат) та
відгук наукового керівника (скановану версію документа із завіреним
підписом). Проекти учасників проходять обов’язкову перевірку на авторську
унікальність з використанням програмного продукту перевірки на плагіат
Unicheck.

з
IV. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають освіту за
освітнім рівнем бакалавра, магістра та доктора філософії (далі - учасники).
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.
V. Порядок визначення та нагородження переможців
1. Переможці Конкурсу визначаються членами журі за результатами
оцінювання відповідно до набраної ними суми балів.
2. У разі рівної кількості балів перше місце присуджується учасникам, які
набрали більше балів за критерій «Придатність проекту для практичного
застосування з урахуванням контексту впливу кліматичних змін».
3. Учасники фінального етапу Конкурсу та їх наукові керівники
нагороджуються подяками та призами спонсорів.

Директор Державної наукоЕ
установи «Інститут модерні
змісту освіти»

Генеральний директор дире
вищої освіти і освіти до рос J

вр€ н/БАЖЕНКОВ

Олег ШАРОВ
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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.
3. Третій етап (фінальний) - презентація та захист проектів в онлайнформаті, визначення та нагородження переможців.
4. 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 20 травня
2021 року і розміщуються на офіційному сайті: https://wwvv.znu.edu.ua та сайті
кафедри підприємництва менеджменту організацій та логістики Запорізького
національного університету: http://www.management-znu.in.ua.
III. Критерії оцінювання проектів
1. Програма Конкурсу включає розробку та захист проектів за такими
напрямами:
- екологічний менеджмент;
- енергетичний менеджмент;
- раціональні моделі споживання і виробництва;
- організаційно - економічні заходи щодо безпечності довкілля;
- забезпечення екологічної стійкості міст;
- егоцентричний підхід в підприємництві;
- правове забезпечення екологічної безпеки.
2. Додаткова інформація щодо проведення Конкурсу та вимог до змісту й
оформлення проекту знаходиться за посиланням: https://www.znu.edu.ua/ та
http://www.management-znu.in.ua. Електронна адреса оргкомітету Конкурсу:
znu.ekokonkurs2021@gmail.com, телефон: 061 289 41 15.
3. Учасникам фінального етапу під час презентації та захисту проекту
необхідно представити:
- мету, завдання, методи дослідження;
- аналіз проблеми, що вирішується, опис отриманих результатів;
- висновки (доцільність, можливість використання, очікуваний екологоекономічний ефект з урахуванням контексту впливу кліматичних змін).
4. Захист проектів оцінюється за такими критеріями:
1) актуальність проекту;
2) творчий підхід та наукова новизна дослідження;
3) наукова обгрунтованість 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 з урахуванням
контексту впливу кліматичних змін.
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Додаток 2
до Регламенту про Всеукраїнський
студентський професійний творчий
конкурс проектів з екологічного
менеджменту в контексті
кліматичних змін
(пункт 1 розділу 2)

АНОТАЦІЯ
конкурсної роботи
(файл додається в онлайн-форму заявки на участь)

Актуальність роботи ........
Об’єкт дослідження
Мета
Завдання
Науково-практична цінність
Ключові слова: (5 - 10 слів)

