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Щодо проведення національного етапу  
та участі у Міжнародному конкурсі  
екологічних проектів INESPO -2013. 

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 
2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 27.11.2010) та Міжнародної 
науково-освітньої програми GLOBE („Глобальне вивчення і спостереження з метою 
поліпшення довкілля") Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, як координатор програми в Україні, 
оголошує про проведення національного етапу Міжнародного конкурсу екологічних 
проектів INESPO-2013 (the International Enviromental and Sustainability Olimpiad) в рамках 
програми GLOBE. 

Проект має чітко окреслювати актуальну екологічну проблему, а також розкривати її 
вирішення. 

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів, яким на час проведення Конкурсу виповниться 13-18 років включно. 
Проект може представлятися одним або двома авторами-учасниками. Правила участі та 
вимоги до робіт додаються. 

Для участі у національному етапі Конкурсу необхідно до 20 грудня 2012 року надіслати 
текст проекту (українською або англійською мовами) за електронною адресою: 
nenc@nenc.gov.ua з темою повідомлення «INESPO2013__(прізвище)». В електронному 
варіанті тези та заявка повинні бути збережені у форматі .doc (Ms Word 97-2003). Назви 
файлів повинні містити прізвище основного автора та тип документу, наприклад: 
INESPO2013_ivanov. 



Національний етап відбору відбувається у два етапи: заочний (вересень 2012 – січень 
2013) та очний (24 – 27 лютого 2013р.). 

За підсумками національного етапу три проекти (індивідуальна або командна робота) 
будуть направлені на розгляд оргкомітету Міжнародного Конкурсу екологічних проектів 
INESPO, за рішенням якого автори найкращих проектів, отримають право представляти 
Україну у фіналі Міжнародного Конкурсу екологічних проектів INESPO, що відбудеться 
2-7 червня 2013 року у місті Утрехт, Нідерланди. 

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (044) 430-02-60, 430-04-91. 

Директор НЕНЦ         В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до листа НЕНЦ 
№ 174 від 18.09.2012 р. 

Умови проведення 

Національного етапу Міжнародного конкурсу екологічних проектів INESPO та участі 
української команди у Міжнародному конкурсі екологічних проектів INESPO-2013. 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
1.1. INESPO-2013 - Міжнародний конкурс екологічних проектів (далі – Конкурс). 

Конкурс проводиться з 2010 року на міжнародному рівні у Королівстві Нідерланди. 
Організаторами виступають Фонд Cosmicus (The Cosmicus Foundation), Міжнародна 
науково-освітня програма GLOBE („Глобальне вивчення і спостереження з метою 
поліпшення довкілля"), IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, Нідерланди), а 
також Державна Адміністрація Королівства Нідерланди у рамках освітньої програми 
“Learning for Sustainable Development”. Конкурс проводиться за підтримки ряду 
університетів Нідерландів: Delft University of Technology, University of Groningen,  
Universiteit van Amsterdam, Radboud University Nijmegen, the University of Applied Sciences 
Utrecht та інші. У 2012 році учасниками Конкурсу стали 175 учнів із 42 країн світу. 

1.2.  Основна мета конкурсу - виховання учнівської молоді, об'єднання зусиль 
громадськості задля охорони навколишнього середовища. 

1.3.  Організація національного етапу Міжнародного конкурсу екологічних проектів 
INESPO покладається на Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
МОНмолодьспорту України. 

 

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 
2.1. До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів, яким на час проведення Конкурсу виповниться 
13-18 років включно   

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
3.1. Національний етап Конкурсу відбору відбувається у два етапи:  
І-й етап - заочний конкурс тез (вересень 2012 – січень 2013) 
ІІ-й етап - очний (24- 27 лютого 2013р.). 
3.2. Національний етап Конкурсу пройде у вигляді заочного конкурсу тез, протягом 

якого організаційним комітетом визначаються учасники, які будуть запрошені до участі у 
ІІ-ому етапі Конкурсу. Результати відбору щодо участі в очному етапі Конкурсі будуть 
оприлюднені до 1 лютого 2013 р. на сайті НЕНЦ: http://nenc.gov.ua. 

3.3. За підсумками національного етапу три проекти (індивідуальна або командна 
робота) будуть направлені на розгляд оргкомітету Міжнародного Конкурсу екологічних 
проектів INESPO, за рішенням якого автори найкращих проектів, отримають право 



представляти Україну у фіналі Міжнародного Конкурсу екологічних проектів INESPO, що 
відбудеться 2-7 червня 2013 року у місті Утрехт, Нідерланди. 

4. ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ 
4.1. Екологічний проект (далі – Проект), поданий для участі в Конкурсі, має бути 

виконаний учнями (13-18 років) протягом 2011-2012 років індивідуально або у складі 
команди. 

4.2.  Команда складається з 2 учнів. Один учень може брати участь лише у одному 
проекті.  

4.3. Принципова вимога наукового журі Конкурсу полягає в тому, що Проект повинен 
бути нереферативним і містити елемент новизни. Проект має чітко окреслювати, виявляти 
актуальну екологічну проблему, а також надавати можливе рішення даної проблеми. 

4.4.  Учасники, які за рекомендацією наукового журі національного етапу Конкурсу 
будуть рекомендовані до участі у очному етапі національного відбору Конкурсу 
необхідно підготувати текст Проекту, а також всі додаткові матеріали (постер, листівки, 
схеми, рисунки) англійською мовою. Достовірність перекладу та витрати, пов’язані з цим, 
покладаються на учасників. 

4.5.  Наукові дослідження, презентовані на Конкурсі, мають бути проведені 
учасниками самостійно за консультації наукового керівника - кваліфікованого фахівця в 
даній галузі (вчителя, науковця тощо). 

4.6.  Проект має відповідати наступним категоріям: 
1) Навколишнє середовище і Хімія 
2) Навколишнє середовище і Фізика 
3) Навколишнє середовище і Біологія 
4) Навколишнє середовище і Географія 
5) Навколишнє середовище і Суспільство 

4.7.  Обсяг тексту до 10 сторінок формату А4, всі поля - 2 см, шрифт Times New 
Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Рисунки і графіки додаються після тексту з 
відповідними посиланнями та підписами. У посиланнях на літературні джерела подавати 
вкінці тексту - необхідно вказати прізвище автора, рік публікації, назву 
журналу/книги/тощо, видання. 

4.8.  Проект обов’язково має включати наступні розділи: 
1) Вступ (актуальність, новизна) 
2) Матеріали 
3) Методи 
4) Основна частина 
5) Результати 
6) Обговорення результатів 
7) Висновки 
8) Список використаної літератури 

За зразком: 

Іванов І.І. 

ІНДУКЦІЯ ЕТИЛМЕТАНСУЛЬФАНАТОМ СУПРЕСОРНИХ ДО ГЕНА 



ДИСТРОФІНУ 

Середня загальноосвітня школа №2 

вул . Іванова , 4, м . Київ , 00000, Україна 

е-mail: ivanov@gmail.com 

  

Текст тез. 

  

Список використаної літератури: 

1. Ленинджер А. Основы биохимии, в 3 томах. - М.: Мир, 1985. 

  

Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. 
Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають 
тематиці Конкурсу або не оформлені згідно зазначених вимог. 

4.9.  Учасниками обов’язково надсилається анкета учасника. Анкета учасника 
заповнюється українською та англійською мовами.  

4.10.  В електронному варіанті тези та заявка повинні бути збережені у форматі .doc 
(Ms Word 97-2003). Назви файлів повинні містити прізвище основного автора та тип 
документу, наприклад: INESPO2013_ivanov.  Роботи надсилаються на електронною 
адресу: nenc@nenc.gov.ua з темою повідомлення «INESPO2013_(прізвище)». Остання дата 
подання робіт 20 грудня 2012 року. 

4.11.  Надання недостовірної інформації про учасника, порушення учасниками 
авторських прав згідно чинному законодавства може бути приводом для дискваліфікації 
учасника. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

«Міжнародний конкурс екологічних проектів INESPO-2013  
(the International Enviromental and Sustainability Olimpiad)» 

2-7 червня 2013 р., м. Утрехт, Нідерланди 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

 Заповнюється українською English version 
ПІБ учасника   

Дата народження  
(ДД-ММ-РРРР) 

  

Назва наукового проекту   
 

 Заповнюється українською English version 
Серія та номер закордонного 

паспорту 
  

Адреса проживання  
(вулиця, буд., кв., поштовий індекс, 

місто, країна) 

  

Контактний телефон   
ПІБ та контактний телефон одного з 

батьків 
  

Електронна адреса (e-mail) 
Вкажіть актуальну електронну адресу, 
оскільки у подальшому вся інформація 
буде надсилатися на вказаний Вам e-

mail  

  

Повна назва навчального закладу   
Адреса навчального закладу   

Контактний телефон   
Клас   

 
Знання англійської мови (поставте +): 

Не володію  Intermediate  
Вільна розмова на щоденні теми, знання 
граматики, можливість підготувати 
презентацію, зробити доповідь, проте низький 
рівень володіння технічними термінами та 
професійними поняттями. 

 

Beginner 
Дуже низький рівень знання мови.  

 

Advanced  
Великий словниковий запас, володіння всіма 
граматичними конструкціями та застосування їх 
як при розмові, так і при письмі; можливість 
підготовки доповіді, презентації; високий рівень 
володіння професійною лексикою, технічними 
термінами; можливість відповідати на задані 
запитання без попередньої підготовки. 

 

Elementary  
Елементарні розмовні навички та володіння 
базовими граматичними конструкціями, читання 
та переклад зі словником. 

 

 Заповнюється українською English version 
Повна назва наукової установи  

(де виконувалась наукова робота) 
  

ПІБ наукового керівника   
Наукове звання наукового 

керівника 
  

Посада наукового керівника   
 
Я підтверджую, що інформація, що міститься у даній анкеті є достовірною. Дата:  
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