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На № ВІДу
Начальникам відділів освіти 
райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад, 
керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування, 
директорам професійної
(професійно-технічної) освіти, 
керівникам закладів фахової 
передвищої освіти

Про міжнародний конкурс «8іосккоІт Ліпіог ]¥аїег Ргіге»
(«Стокгольмський юнацький водний приз»)

До Управління освіти і науки надійшов лист Громадської організації 
«Всеукраїнське водне товариство «ВотерНет» щодо організації національного 
етапу міжнародного конкурсу «8іоскЬо1т Іипіог \¥а1ег Ргіге» ( « С т о к г о л ь м с ь к и й  

юнацький водний приз»), який щорічно проводиться серед здобувачів освіти 
від 15 до 20 років як конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз» (далі 
Конкурс).

Просимо інформацію про Конкурс довести до відома керівників, 
педагогічних, учнівських та студентських колективів закладів освіти області.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник начальника Управління О.Ю. Соронович

Кропта Н.В. (04622)3-13-11



Додаток
до листа Управління освіти і науки

Конкурс «8їоскЬо1т іипіог \¥аїег Ргіге» проходить щорічно в рамках 
Всесвітнього водного тижня («\¥оііс1 \¥аїег ^ еек » ). Це найпрестижніший 
міжнародний конкурс у галузі збереження водного середовища і єдиний у світі, 
який відбувається під патронатом і за безпосередньої участі королівської 
родини.

Основна мета конкурсу -  залучення молоді до вирішення проблем 
збереження та раціонального використання водних ресурсів.

Люди, яким не байдужий стан довкілля -  це понад 1200 учасників з більш 
як 100 країн світу (Міністри закордонних справ, охорони довкілля, водних 
ресурсів, президенти водних та природоохоронних асоціацій, провідні вчені, 
фахівці науково-дослідних установ та інституцій) збираються в Стокгольмі для 
пошуку шляхів більш ефективного використання водних ресурсів. Саме в 
Стокгольмі вручаються нагороди: «Стокгольмський Водний Приз» (8іоск1іо1т 
\¥аїег РгІ2е) -  за найкращу наукову розробку, «Стокгольмський Юнацький 
Водний Приз» (8іоскЬо1т іипіог \¥а1ег Ргіге) -  за найкращий молодіжний 
проект та «Стокгольмська Промислова Водна Нагорода» (8іоскЬо1т Іпсішігу 
’У/аїег А\*/агсі) -  за найефективніше використання води в промисловості.

Із 2003 року учасником цього конкурсу є Україна. Національний етап 
Міжнародного конкурсу «8іоскИо1т іипіог \¥а1ег РгІ2е» під назвою 
«Всеукраїнський юнацький водний приз» проводить Громадська організація 
«Всеукраїнське водне товариство «ВотерНет» у співпраці з Національним 
технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», Національним еколого-натуралістичним центром, ПАТ 
«АК «Київводоканал».

«Всеукраїнський юнацький водний приз-2018» відбудеться 17-20 квітня 
2018 року в м. Київ.

Конкурс відкритий для всіх проектів, які торкаються водної тематики. 
Основні критерії визначення переможця -  самостійність виконання, глибина 
досліджень і новизна прийнятого технічного рішення.

Участь у конкурсі можуть брати учні середніх шкіл, ліцеїв, коледжів -  
молодь від 15 до 20 років. До участі допускаються проекти, які вже брали або 
беруть участь в інших конкурсах. Робота може бути представлена одним 
автором або групою авторів до 3 осіб.

Учасники конкурсу мають можливість не тільки познайомитись зі своїми 
однодумцями з усіх куточків України, а й захищати свої роботи перед



провідними науковцями України. Для них також організовується цікава 
культурна та пізнавальна програма.

Фінал конкурсу проходить в Києві на базі хіміко-технологічного 
факультету НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Урочисте нагородження переможців Гран-Прі та 2-го і 3-го місць 
проходить в Посольстві Швеції в Україні. Гран-Прі конкурсу -  скляну краплю 
«Медіум» вручає Надзвичайний та Повноважений Посол Ш веції в Україні. 
Основна ж нагорода переможцю Гран-Прі -  поїздка у Швецію для участі у 
ВїоскЬоїт Іипіог \УаІег Ргіге.

Для участі у конкурсі «Всеукраїнський юнацький водний приз» апліканту 
необхідно заповнити та надіслати необхідні документи в електронному вигляді 
або звичайною поштою не пізніше 16 лютого 2018 року.

Детальна інформація про умови конкурсу (Положення), поради з 
підготовки конкурсних робіт/проектів на веб-сторінках:

Ьпр ://шаІегпеІ. иа/ик/сопїезі/ аЬоиі/ 
ЬЦр://\у\ууу.5Іууі.от/ргІ2Є5/5ІоскЬо1тіипіог\уа1:ефгі2Є


