
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ: 
НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» 

Навчаємо енергетичній грамоті та виховуємо 
екологічно свідомих громадян



Про нас
– Унікальний в Україні шкільний освітній проєкт з

авторською онлайн-програмою дистанційного
навчання

– Три освітні курси для учнів ЗЗСО від 3 до 11
класу

– Індивідуальний, шкільний та міжрегіональний
формати навчання

– Низка захопливих конкурсів енергоощадливого
та екологічного спрямування

– Сприяння впровадженню екологічних стартапів

– Постійна двостороння комунікація з
учасниками, контроль навчального процесу

– Заохочувальні подарунки найкращим учням



Як ми починали і розвивали проєкт
2012 рік – початок впровадження проєкту та
вивчення курсу «Основи енергопостачання та
енергозбереження» у 11 школах м. Києва

2013 рік – початок вивчення курсу «Абетка з основ
житлово-комунального управління», розширення
географії проєкту на 4 області та залучення 55
ЗЗСО

2014 рік – навчальні курси реалізовано у 50 школах
14 міст. Проєкт «Енергоефективні школи»
отримав Гран-прі конкурсу кращих соціальних
проєктів в Україні

2016 рік – створено онлайн-програму
дистанційного навчання, яка не має аналогів в
Україні. Курси «Основи енергопостачання та
енергозбереження» та «Абетка з основ житлово-
комунального управління» отримали гриф МОНУ

2017 рік – вихід на національний рівень.
Безкоштовний доступ до освітньої онлайн-
платформи розширив кількість учасників до 858
шкіл з 23 областей України. Збільшилася
кількість сільських шкіл (понад 30%). Початок
впровадження міжрегіонального формату
навчання



Як ми охопили цілу країну
2018 рік – до проєкту долучилися вже майже 1300 шкіл із 450
населених пунктів України. Онлайн-програма дистанційного
навчання отримала гриф МОН. Проєкт «Енергоефективні
школи: нова генерація» став переможцем конкурсу
Partnership for Sustainability Award 2018 у категорії
«Планета»

2019 рік – у проєкті навчаються учні 1595 ЗЗСО, розпочато
впровадження індивідуального формату навчання учнів. У
рамках Форуму ЕКОтрансформація-2019 проєкт здобув
«зеленого» Оскара

2020 рік – кількість учасників проєкту впевнено перетнула
позначку у півмільйона (зараз майже 630 тисяч осіб), з нами
навчаються 1994 школи. Запроваджено всеукраїнський
конкурс екологічних ініціатив «Екомрія». Відкрито доступ до
освітнього курсу «Мій енергоефективний будинок»



Чому ми можемо навчити?
Освітній компонент проєкту складається з трьох онлайн-курсів, які мають гриф
МОН та схвалені для використання у ЗЗСО.

Реєстрація навчальних закладів та окремих учнів у самостійному форматі на
платформі проєкту є відкритою та безкоштовною, тобто підключитися та
навчатися можна з будь-якого куточка України.

Для учнів різних вікових категорій проєкт пропонує такі курси:

«Мій енергоефективний будинок» для учнів 3-4 класу

«Основи енергопостачання та енергозбереження» для учнів 6-8 класів

«Абетка з основ житлово-комунального управління» для учнів 9-11 класів



Курс «Мій енергоефективний будинок»
Створений для 3 - 4 класу, метою якого є
формування житлово-комунальної та
екологічної грамотності учнів початкової
школи.

З-поміж іншого, діти дізнаються про те, як у
будинках з’являються вода, тепло та світло,
чому потрібно берегти енергоресурси, як
управляти своїм будинком через створення
ОСББ, які права та обов’язки мають
співвласники тощо.

Новими знаннями вони діляться зі своїм
оточенням, насамперед із батьками.



Курс «Основи енергопостачання та енергозбереження»

Розроблений для 6-8 класів, головною метою
якого є виховання свідомого та відповідального
майбутнього споживача енергоресурсів, котрий
розуміє проблеми енергопостачальних
підприємств та підтримує їх своїми діями:
раціонально використовує тепло й
електроенергію та своєчасно сплачує за
отримані послуги.

Може вивчатися індивідуально, без
залучення вчителів та реєстрації
навчального закладу.



Курс «Абетка з основ житлово-комунального управління»
Створений для 9-11 класів, формує
навички ресурозбереження та
раціонального споживання житлово-
комунальних послуг.

Практичний його компонент побудований у
формі ділової гри «Розумний будинок» –
віртуального багатоквартирного будинку,
де кожен учень має своє житло і виконує
роль співвласника у ОСББ.

Курс сприяє командній роботі та
формуванню свідомого власника житла,
набуттю старшокласниками навичок
управління будинком, командної роботи,
розвитку лідерства.

Може вивчатися індивідуально, без
залучення вчителів та реєстрації
навчального закладу.



Навчальні курси Проекту 
Освітні курси, схвалені Міністерством 
освіти і науки України:  

курс за вибором «Абетка з основ 
житлово-комунального управління» 
для здобувачів освіти 9-11 класів. 
курс за вибором «Основи 
енергопостачання та 
енергозбереження» для здобувачів 
освіти 6-8 класів; 
курс за вибором «Мій 
енергоефективний будинок» для учнів 
початкової школи .



Навчально-методичні комплекти



Навчальний курс «Абетка з основ житлово-
комунального управління»

Схвалено для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
комісією з економіки Науково-методичної 
ради з питань освіти Міністерства освіти і 
науки України (лист № №22.1/12-Г-730 від 
19.08.2020 р.)
Практичний компонент курсу спрямований на 
досягнення економії енергоресурсів у секторі 
житлових та громадських будівель за рахунок 
реалізації енергоефективних заходів та 
ефективного управління                      
енергоресурсами на рівні будинку. 



Зміст навчального курсу
Тема 1.  Я – власник: мій будинок, моя 
квартира, мій двір
Тема 2. Хто управляє моїм будинком: 
власники, ОСББ, управитель
Тема 3. Я – замовник житлово-
комунальних послуг. Права та обов’язки 
учасників житлово-комунальних відносин
Тема 4. Я – замовник житлово-
комунальних послуг. За що і скільки я 
сплачую?
Тема 5. Я – споживач. Звідки береться і 
куди зникає вода в моєму будинку?



Зміст навчального курсу
Тема 6. Я – споживач. Звідки беруться газ, 
тепло та світло в моєму будинку
Тема 7. Я – споживач. Як з’являється і куди 
зникає побутове сміття?
Тема 8. Що потрібно робити, щоб менше 
сплачувати за житлово-комунальні 
послуги та/або поліпшити комфорт 
проживання?
Тема 9. Я – сусід. Добросусідство в 
будинку
Тема 10. Що я повинен знати про безпеку 
проживання? 



Онлайн-гра «Розумний будинок»
На час гри учні пілотного класу 
стають співвласниками 
багатоквартирного будинку.
Метою гравця - є максимізація 
свого рейтингу і рейтингу 
будинку через прийняття та 
реалізацію правильних і 
узгоджених співвласниками 
рішень щодо підвищення
енергоефективності та 
комфорту проживання в 
будинку.



Онлайн-гра «Розумний будинок»
Гра передбачає: 
щотижневі обов'язкові платежі (за комунальні 
послуги та енергоресурси); 
прямий взаємозв'язок між ступенем залучення 
школяра в ігровий курс і сумою зароблених 
ігрових грошей; 
зменшення щотижневих платежів за комунальні 
послуги та енергоресурси в результаті реалізації 
ресурсозберігаючих заходів; 
необхідність приймати рішення, розставляти 
пріоритети, складати бюджети й фінансові плани; 
необхідність об'єднувати ресурси, працювати в 
команді для досягнення кращого результату.



Онлайн-гра «Розумний будинок»
Засвоюючи курс «Абетка з основ 
житлово-комунального управління» та 
беручи участь у виконанні практичних 
завдань за допомогою програми 
дистанційного онлайн-навчання, учні 
заробляють ігрові гроші, які можуть 
накопичувати й витрачати на оплату 
комунальних послуг у своїх 
віртуальних квартирах і будинках  та 
на реалізацію енергоефективних 
заходів. 



Навчальний курс «Основи енергопостачання та 
енергосбереження»



Зміст навчального курсу
Тема 1.  Енергія та енергокористування
Тема 2.  Альтернативні джерела енергії
Тема 3.  Тепло та температура
Тема 4.  Електрика
Тема 5.  Як виробляється та подається тепло
Тема 6.  Як виробляється та подається електрика
Тема 7.  Технічні проблеми енергопостачання
Тема 8.  Фінансові проблеми енергопостачальних 
підприємств
Тема 9.  Проблеми споживачів тепла та електрики
Тема 10. Чому потрібно зберігати тепло та 
електрику



Зміст навчального курсу
Тема 11.  Як зберегти та раціонально 
використовувати тепло
Тема 12.  Як зберегти та раціонально 
використовувати електричну енергію
Тема 13.  Як зменшити витрати на оплату 
послуг теплопостачання
Тема 14.  Як зменшити витрати на оплату 
послуг електропостачання
Тема 15.  Енергетичний аудит удома
Тема 16.  Енергетичний аудит у школі та 
розробка проектних пропозицій з підвищення 
енергоефективності шкільних приміщень



Енергетичний аудит



Навчальний курс «Мій енергоефективний 
будинок»

Схвалено для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах комісією з педагогіки та
методики початкового навчання Науково-
методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України (лист № 22.1/12-Г-486 від 
27.06.2019 р.)
Мета курсу: формування в учнів ціннісного
ставлення до житлового середовища людини,
водних та енергетичних ресурсів задля
забезпечення якісних і комфортних умов
проживання; переходу на альтернативні джерела
енергії для захисту довкілля та життя на Землі.



Зміст навчального курсу
Тема 1. Знайомство з нашими героями та їх 
казковими друзями
Тема 2. Домовичок розповідає Тарасику та Катрусі 
про історію житла
Тема 3. Тарасик та  Катруся дізнаються від 
Домовичка, які бувають будинки та кому вони 
належать
Тема 4. Домовичок проводить екскурсію: з чого 
складається будинок
Тема 5. Домовичок допомагає розібратися, як 
можна управляти будинком
Тема 6. Тарасик і Катруся дізнаються від 
Домовичка, чому треба створювати ОСББ



Зміст навчального курсу

Тема 7. Домовичок роз’яснює, хто такі виконавці та 
споживачі житлово-комунальних послуг і які вони мають 
права та обов’язки
Тема 8. Як вода з’являється у кранах та куди зникає: 
розповідь Краплинки
Тема 9.  Як економити воду: поради від Краплинки
Тема 10. Щоб у нашому будинку тепло й затишно було: 
знайомство з Теплинкою
Тема 11. Як зменшити витрати тепла у квартирі та 
будинку: поради від Теплинки
Тема 12. Звідки береться електрика у квартирі та будинку: 
знайомство з Енергійком



Зміст навчального курсу
Тема 13. Як економити електрику: поради 
від Енергійка
Тема 14. Як створюється та куди дівається 
сміття знає Домовичок
Тема 15. Навіщо берегти енергоресурси та 
використовувати альтернативні джерела 
енергії, знають Теплинка та Енергійко
Тема 16. Дружні сусіди – доглянутий 
будинок і задоволений Домовичок
Тема 17. Безпека у нашому будинку: 
правила та поради від Домовичка



Міні-ігри
Секрети будинку та асоціації

З метою більш якісного засвоєння 
учнями навчального матеріалу 
Пропонуються використати різні 
форми та методи навчання. Зокрема, 
у навчальний курс інтегровані ігри 
для школярів, за допомогою яких 
стимулюється інтерес та активність 
учнів.



Переваги інноваційного Проекту 
Інноваційний Проект ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація», 
завдяки ПДН, забезпечує необмежене покриття через дистанційний 
формат навчання, тому ми запрошуємо приєднатися школи будь-якого 
міста, селища або села, аби в учнів був доступ до Інтернету. 
Цілодобовий абсолютно безкоштовний доступ до ПДН уможливлює 
навчання у будь-який зручний для користувачів час. 
ПДН містить актуальні інформаційні матеріали, які систематично 
оновлюватимуться відповідно до змін у законодавстві, державній політиці 
тощо. ПДН пропонує різні форми навчальних занять (презентації та 
відеопрезентації, кейсові завдання, тестування ), авторську онлайн-гру 
«Розумний будинок», яка не має аналогів в Україні. 
Під час навчання учні та їхні родини матимуть можливість брати участь у 
низці цікавих творчих конкурсів та отримувати енергоефективні подарунки.



Реєстрація
Опис процедури реєстрації навчальних закладів

Для реєстрації у Програмі дистанційного навчання Проекту 
«Енергоефективні школи: нова генерація» необхідно перейти за 

посиланням
http://energyschool.org.ua/

Натисніть на банери «Реєстрація» та «Навчальний заклад»



Реєстрація
Далі потрібно заповнити поля анкети.  Ознайомитися з правилами та 

умовами публічного договору і дати свою згоду! Натиснути кнопку 
«Зареєструватись». Після цього Ви отримаєте лист-повідомлення на 

вказаний Вами e-mail, в якому потрібно перейти за посиланням                                       
«Підтвердити адресу». 



Реєстрація
У Особистому кабінеті адміністратора, натиснувши на кнопку «Додати 
курс», можна обрати з переліку один або декілька навчальних курсів.



Починаємо навчання!



Робочий кабінет
Адміністратор школи при першому відвідуванні свого електронного
кабінету, створює класи, профілі вчителів, створює або змінює
календарний план навчання кожного класу. Вчитель також може
робити ці дії, але тільки в класі де він призначений. Головна функція
вчителів-зареєструвати учнів в класи, передати їм логіни паролі і
стежити за їх навчанням.



Робочий кабінет



Управління ОСББ



Реєстрація
У 2020-2021 навчальному році проєкт відкрив нові можливості для учнів 

українських шкіл – відтепер кожен може самостійно зареєструватися у проєкті 
та вивчати пропоновані освітні курси без необхідності обов’язкової реєстрації 

адміністрації навчального закладу.
Учасником навчання в індивідуальному форматі може стати кожен учень 

загальноосвітніх навчальних закладів України. Допомога чи участь вчителів та 
директорів у процесі реєстрації та проходження курсів за даним форматом 

навчання не передбачена.
Для реєстрації у Програмі дистанційного навчання проєкту 

«Енергоефективні школи: нова генерація» необхідно перейти за 
посиланням:

https://energyschool.org.ua/

https://energyschool.org.ua/


Реєстрація
Натисніть на банери «Реєстрація» та «Учень».

Для проходження навчальних курсів та гри «Розумний будинок» 
– використовуються логін і пароль отримані при реєстрації.



Як учням почати навчання?
Щоб розпочати навчання, учні повинні перейти за посиланням в листі або

meh.energyschool.org.ua
ees.energyschool.org.ua
ng.energyschool.org.ua

для учнів 3-4 класу 
для учнів 6-8 класів 
для учнів 9-11 класів

Посилання, для учнів, які оберуть самостійне навчання (без керівництва вчителя)

meh.energyschool.org.ua 
ees2.energyschool.org.ua

ng2.energyschool.org.ua

курс «Мій енергоефективний будинок»
курс «Про енергопостачання та енергозбереження

для майбутнього споживача»
курс «Абетка житлово-комунального управління»



Як учням почати навчання?
Зайти на курси, можна через головну сторінку Проєкту

https://energyschool.org.ua/



Рейтинг успішності самостійних учнів



Допомога
Перелік найбільш поширених запитань та відповіді на них

http://reg.energyschool.org.ua/articles/9
Відео-допомога щодо роботи у особистому кабінеті

https://www.youtube.com/channel/UC5xJfryvS7cWdAOAqOEB3hg/videos
Інструкції для кожного типу користувача 

(адміністратор, вчитель, учень)
доступні у особистому кабінеті після реєстрації

Служба технічної підтримки
E-mail: support@gs.energyschool.org.ua

+380931415080
+380956263980

https://www.youtube.com/channel/UC5xJfryvS7cWdAOAqOEB3hg/videos


Допомога



Дякуємо за увагу!

energyschool.org.ua

Запрошуємо школи долучитися до Проекту у 
2021/2022 навчальному році 
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