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АНОТАЦІЯ 

 

Науково – виховний захід «Енергетичний марафон» 

спрямований на поглиблення, узагальнення й закріплення знань 

студентів з питань енергозбереження. Проведення заходів  з 

енергозбереження виховує свідому любов і гордість до професії, 

професіоналізм, відповідальність,  зацікавленість та формує 

навички колективної праці в поєднанні з індивідуальною, надає 

вмінь аналізувати матеріал і робити самостійні висновки, 

розвиває комунікативні здібності студентів 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Енергозбереження – це дії людини, направлені на 

збереження і раціональну витрату електроенергії. Оскільки 

енергетичні ресурси є обмеженими, важливим є впровадження 

політики енергозбереження на державному рівні. 

Енергозберігаюча політика повинна мати пріоритети у 

своєму розвитку. Основна частка електроенергії 

використовується для промислових потреб, сільського 

господарства, транспорту, де є значні її витрати. Економія 

всього 1% енергоресурсів забезпечить господарство країни 

енергією для виплавки сталі в електропечах протягом 10 місяців, 

вироблення целюлози, паперу, картону – протягом одного року,  

міський електротранспорт працюватиме 2 роки. Сьогодні 

заклики до дбайливого, господарського використання 

енергоресурсів часто залишаються «голосом волаючого в 

пустелі». Лише тоді, коли ці заклики будуть почуті і втілені в 

життя, ми з гордістю будемо говорити не тільки «мій дім – моя 

фортеця», а й «моя держава – моя фортеця», яку потрібно 

оберігати і шанувати. 

Проблеми енергозбереження, використання нетрадиційних 

джерел енергії вирішувати молоді. Випускникам 

Новокаховського політехнічного фахового коледжу під силу 

знаходити відповіді на  важливі питання щодо впровадження 

новітніх енергозберігаючих технологій у економіку нашої 

держави. У нашому навчальному закладі введено викладання 

навчальної дисципліни «Енергозбереження танетрадиційні 

джерела енергії». Питання економії енергії обов’язково 

враховуються  при виконанні курсових і дипломних проектів. 

Тому для випускників відкрита широка дорога в розробці і 

втіленні питань енергозбереження. 

Традиційним стало проведення у коледжі «Тижня 

енергоефективності» впродовж  якого проводиться  цілий ряд 

цікавих заходів. 
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1 МЕТА 

 

Поглибити,узагальнити й закріпити знання студентів з 

питань енергозбереження. Виховувати свідому любов і гордість 

до професії, професіоналізм, відповідальність, зацікавленість, до 

наставників і товаришів по навчанню. 

Формувати навички колективної праці в поєднанні з 

індивідуальною, вмінь аналізувати матеріал й робити  самостійні 

висновки, розвивати комунікативні здібностістудентів. 
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2 «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МАРАФОН » (СЦЕНАРІЙ ЗАХОДУ) 

 

1В    

У нашій державі гостро стоять проблеми економії та збереження 

теплової і електричної енергій,які пов’язані між собою. 

 

2В       

Завдяки електричній енергії ми отримуємо теплоту і світло 

наших приміщень, дивимось телевізор, працюємо за 

комп’ютером, їдемо потягом, піднімаємось ліфтом, шиємо одяг,  

печемо хліб, працюємо на підприємствах. 

 

1В        

З метою пошуку альтернативних джерел енергії, ефективних 

носіїв проводяться різноманітні дослідження і заходи щодо їх 

збереження та економічного використання. 

 

1В     

 Щоб енергія не зникла , 

Її треба зберігати, 

Бо без енергіїу світі  

Неможливо існувати. 

 

2В     Поміркуємо, любі друзі, 

Щоби трапилось тоді , 

Якби ми не турбувались 

Та ніщо не берегли. 

 

1В  

Проявимо своє уміння, 

Закони поясним сумлінно: 

Експеременти проведемо 

І переможців ми знайдемо 
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2В  

Хай кипить робота 

Проводятьсязмагання, 

Знайдем ми переможця, 

Що має добре знання 

 

1В       

Ми починаємо наш марафон! 

Привітаємо команди! 

 

 

1 команда ____________________________ 

 

2 команда_____________________________  

 

3 команда_____________________________ 

 

2В  

Для проведення енергетичного марафону необхідне авторитетне 

журі: 

Просимо привітати журі: 

 

1В   

Перший етап:  «Візитна картка команди» 

( назва, девіз, емблема , зовнішній вигляд) 

Оцінюється конкурс у 3 бала.   

 

КОНКУРС «ВІЗИТНА КАРТКА КОМАНДИ» 

 

2В 

До привітання запрошуються команди 

 

      1_______________________________ 

      2_______________________________ 

      3_______________________________ 
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1В  

Дякуємо командам за візитні картки 

Просимо членів журі оголосити результати конкурсу. 

 

2В  

Другий етап нашого марафону називається «Логічний ланцжок» 

Командам видаються завдання.Треба розставити джерела енергії 

в хронологічному порядку.Конкурс оцінюється у 5 балів. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНКУРСУ «ЛОГІЧНИЙ ЛАНЦЮЖОК» 

 

      -ядернаенергія; 

      -мускульнаенергія робочихтварин; 

      -нафта; 

      - енергія вітру; 

      -мускульнаенергія людини; 

      -вуголь; 

               -енергія падаючої води; 

               - сонячна  енергія. 

 

1В    

 Команди готові ?  

 Хто скоріш та правильно розв’яже завдання? 

 

2В  

Просимо журі оголосити результати другого конкурсу? 

 

1В  

Третій етап називається «Знання потрібні, щоб «Казку зробити 

бувальщиною»» 

Правильні відповіді оцінюються  у 5 балів. 

 

2В    

Команди за текстами казок повинні відгадати і назвати сучасні 
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прилади, що відповідають прототипам  в казках. 

 

1В      

Роздає  завдання у конвертах . На роздуми до 10 хвилин. 

 

ТЕКСТИ  КАЗОК ДЛЯ КОНКУРСУ   «ЗНАННЯ ПОТРІБНІ, 

ЩОБ   «КАЗКУ ЗРОБИТИ БУВАЛЬЩИНОЮ»» 

 

Вітер вдарив ізборів, 

Вітеркрила закрутив — 

І посипалась мука 

Уприполи їжака; 

І на радощах їжак — 

Руки в боки — і в гопак[1] 

 

Жив собі у світлійхаті край села Хлопчик. А на горбі за 

селом стояв Старий Вітряк. Хлопчик зі своїми товаришами 

ходив до нього гратися. Колись Вітряк не був таким самотнім, 

бо на тому горбі стояло аж сім вітряків. Коли звіювався свіжий 

вітер, вони пружно махали крилами і мололи хліб. Вітряки 

зосталися без роботи, коли в село почали завозити готовий 

печений хліб. Ще більше забули про них, як на третьому селі 

збудували великий млин, що працював на електричній 

енергії.[2]. 

 

Ведучий 

Що це за казки? Про прототип якого пристрою йдеться мова ? 

 

Відповіді:  

Вітрогенератор, вітроелектричні станції для отримання 

електричної енергії. 

Початком розвитку вітроенергетики можна вважати 1890 рік, 

коли датчанин Ла Кур побудував перший вітрогенератор - 

з'єднав вітряк з електрогенератором. 
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Се килим-самольот чудесний, 

 За Хмеля виткався царя, 

Літа під облака небесні,  

До місяця і де зоря.[3, с. 84-85] 

. 

Ведучий:  

Який сучасний авіазасіб за технічними характеристиками 

близький йому? 

 

Відвовіді:  

Літак , ракета. 

 

А се сап'янці-самоходи, 

Що в них ходив іще Адам; 

В старинниї пошиті годи, 

Не знаю, як достались нам.[3, с. 84-85] 

 

Ведучий:  

Який сучасний транспортний засіб описуюється в даному 

уривку? 

 

Відвовіді:  

Автомобіль , мопед. 

 

“Ось скатерть шльонськая нешпетна, 

Її у Липську добули;  

Найбільше в тім вона прикметна, 

На стіл як тілько настели 

І загадай якої страви, 

То всякі вродяться потрави, 

Які на світі тілько єсть: 

Пивце, винце, медок, горілка, 

Рушник, ніж, ложка і тарілка”[3, с. 84-85] 
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Ведучий:  

У цих рядках автор описав весь технологічний процес роботи 

сучасних приладів. 

Що це за прилади? 

Відповіді:  

Мультиварка, мікрохвильова піч 

2В     

А для вболівальників пропонуємо конкурс загадок 

 

ЗАГАДКИ ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ 

 

1 В синім небі путь моя, 

Швидше всіх літаю я, 

Маю крила, хоч не птах. 

Люди звуть мене … (Літак)[4] 

 

2 Без ніг біжить 

Без голосу кричить, 

Очі — мов коло, 

Та не бачитьнічого....(Автомобіль).[5] 

 

3 Цей кінь не їсть вівса. 

Замість ніг – два колеса. 

Сядь верхи і мчись на нім,  

Тільки краще керуй ним…(Велосипед).[6] 

 

4 Біля вуха — завитуха, 

А в середку— балачки. 

(Радіонавушники)[6] 

 

1В  

Просимо команди звітувати про готовність відповіді. А журі 

оцінити конкурс     
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2В  

Переходимо до етапу «Таємниця у мішку». Командам 

виноситься чорний мішок, в якому знаходяться різні елементи 

електричних кіл. Їх треба описати за функціями та призначенням 

(вимикач, вимірювальний трансформатор струму, запобіжник, 

електромагнітне реле, лампа розжарювання, аварійна кнопка). 

 

КОНКУРС «ТАЄМНИЦЯ У МІШКУ» 
 

 

Починаємо конкурс. Кожна вірна відповідь 2 бали.  
 

1В      

Журі будьте уважні, справедливі 

(оголошення балів) 

2В      

Наступний етап майстер – клас «Робота над помилками». 

Кожній команді надається текст з енергетичними помилками. 

Треба їх знайти, виправити. Конкурс оцінюється в 5 балів. 
 

ТЕКСТ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 
 

Речовини, що не перешкоджають руху заряджених 

частинок називаються ізоляторами. 

Сонце, електродвигун, батарея є джерелом струму. У 

батареї три полюси: нейтральний, позитивний, і негативний. 

Протони мають негативний заряд. Першу батарею створив А. 

Ампер, використавши для цього папір, кислоту і стеаринову 

свічку. 

Він був першим вченим,що  наочно довів, що електричний 

струм реальність, і що нам під силу керувати його рухом. 

Одиниця виміру напруги була названа в честь цього видатного 

вченого (Ампер). 

Сила батареї що приводить у рух заряджені частинки 

називається Е.Р.С., що розшифровується «Це реально 
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спрацювує».  Напруга вимірюється приладом «Спідометр», який 

включається послідовно і показує результат в «Амперах». 

Електричне коло - це кількість електричних приладів 

пов'язаних між собою ланками з шпагату, пеньки, тасьми. 

 

1В    

 Команди готові? Час пішов. 
 

2В   

     команда справилася першою. Молодці ! Надаємо роботи на  

оцінювання до журі. 

1В     

Журі, ваше слово про роботу над помилками. 

(надається слово журі) 

 

2В     

Команди до уваги. Пропонується практичний етап «Зроби 

електричне коло» 

Конкурс оцінюється в 5 балів 

 

КОНКУРС «ЗРОБИ ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО» 
 

1В   

Сидячи за столом, з ваших рук і ніг утворіть електричне коло. 

(Приклад показати з 2 чоловік) 

а) з 3 і 5 чоловік 

б) єдине коло з 8 чоловік 

в) єдине коло з усіх команд. 
 

 

2В  

Яка ж команда впоралась із завданням скоріше?  

Це ______________ 

 

Молодці : Оплески всім гравцям.  
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2В   

Назва наступного етапу марафону називається «Пазли». Кожній 

команді треба скласти технічний малюнок у вигляді пазлів і 

розповісти, що зображено на малюнку (пропонується 

електричний двигун, автомобіль, електричнийгенератор) 
 

 

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНКУРСУ «ПАЗЛИ» 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Приклад завдань для конкурса «Пазли» 

 

Оцінка за конкурс 5 балів 

1В  

На цьому етапі перемога дісталась команді 

_______________.Молодці! 
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2В  Журі, будь ласка, оцініть конкурс. 

 

1В   

Настав час завершального етапу енергетичного марафону 

«Гімнастика для розуму». Це конкурс капітанів. Їм пропонують 

відповісти на запитання. Кожна правильна відповідь 2 бали.   

 

2В  

Капітани команд, будьте уважні. 

Від ваших знань залежить перемога команди. Готові? Можна 

розпочинати. 

 

КОНКУРС КАПІТАНІВ «ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ». 

 
Таблиця 1- Питання для капитанів команд 

Перша команда  Друга команда Третя команда 

1 «Батько» 

асинхронного 

двигуна? (Доливо - 

Добровольский) 

 

 

 

 

 

2 Одиниця виміру 

відстані,що 

використовується у 

туристів та в обмотці 

електричної машини? 

(крок) 

1 Чому електричні 

лампи 

розжарювання 

найчастіше 

перегорають у 

момент вмикання? 

(малий опір) 

 

 

2 Яка електрична 

лампа має більший 

опір нитки 

розжарювання – 

лампа малої 

потужності чи 

великої? 

(малої потужності) 

 

1 Яка шина більше 

нагрівається під 

час руху 

автомобіля - з 

камерою  чи без 

неї? ( з камерою, 

бо камера треться 

об шину) 

2 З якою метою до 

корпусу 

автобензовоза 

кріплять 

металевий ланцюг, 

що, рухаючись, 

торкається до 

землі? 

( розрядження - 

заземлення) 
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Якщо капітан не може відповісти , звертається за допомогою до 

команди 

 

ЗАГАДКИ ДЛЯ КАПІТАНІВ 

 

- Здійснивши масовий марафонський забіг по провіднику 

,електрони відчули, що їм весь час хтось чинить перешкоди , 

заважає. Як називається це неподобство? 

Відповідь : Це неподобство у фізиці називається 

електричним опором. 

- Розгублений Амперметр бігав вздовж нерозгалуженого 

кола і ніяк не міг вирішити, де йому краще зупинитися. 

Порадьте йому щось змістовне. 

Відповідь: Амперметр вмикається послідовно у будь якому 

місці електричного кола. 

- Електрону важко було визначитися в питанні з двома 

абсолютно однаковими лампочками. Як їх слід з’єднати – 

послідовно чи паралельно, для того щоб вони зазнавали 

однакової напруги ? 

Відповідь :Лампочки треба з’єднати паралельно. 

1В  

Дякуємо капітанам команд. Журі підраховує результати. 

Висловлює думки, оголошує загальний підсумок кожної 

команди. 

 

За підсумками нагородження, поздоровлення команд 

 
Таблиця 2-Таблиця виставлення балів 

Конкурси – 

етапи  

Мах. 

Кількість 

балів 

Перша 

команда 

 

Друга 

команда 

Третя 

команда 

1 Візитна картка 

(девіз, емблема, 

зовнішній 

вигляд)  

3 
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2 Логічний 

ланцюжок 

5    

3 « Казку 

зробити 

бувальщиною» 

(до 10 хвилин)  

5 

   

4 «Таємниця у 

мішку» 

По 3 елементу 

3х2б.= 6 балів  

2 

2 

2 

   

5 Робота над 

помилками  

(до 10 хвилин) 

5 

   

6 «Зроби 

електричне 

коло» 

5 

   

7  «Пазли» 5    

8 Конкурс 

капітанів 

( 2 запитання х2 

бали-4 бали) 

2 

2 

   

Підсумок 38    
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3 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1 Електронний ресурс «В їжаковому вітряку». Михайло 

Стельмах :URL:hhtps//www.ukrlib.com. ua (дата звернення: 

10.10.2020). 

2 Електронний ресурс Пісні старого Вітряка” Микола 

Зінчук:URL:http://proridne.org/МиколаЗінчук(дата звернення: 

10.10.2020). 

3 Котляревський І.П. Вибране. Енеїда.: поема.І.П. 

Котляревський К.: Веселка 1981.-215 с. 

4 Електроннийресурс Загадки.URL 

:http://zagadki1.ru/ua/zagadka/v-synim-nebi-put-moya.htm(дата 

звернення: 10.10.2020). 

5  Електронний ресурс Загадки про автомобіль – МегаЗнайка. 

ЗагадкиURL: hhtps//megaznaika.com.ua/.../zbirnyk-zahadok-pro-

avtomobil/(дата звернення: 10.10.2020). 

6 Електронний ресурс Корисно знати URL:http://korusno-

znatu.in.ua/inshe/zagadky/zagadky-pro-velosyped/(дата звернення: 

10.10.2020). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proridne.org/%20Микола%20Зінчу
http://zagadki1.ru/ua/zagadka/v-synim-nebi-put-moya.htm
http://megaznaika.com.ua/zagadku/zbirnyk-zahadok-pro-avtomobil/
http://megaznaika.com.ua/zagadku/zbirnyk-zahadok-pro-avtomobil/
http://megaznaika.com.ua/zagadku/zbirnyk-zahadok-pro-avtomobil/
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