
Структура 
Програми дистанційного

навчання



ВБО Інститут місцевого розвитку
Створений у 2004 р. групою 
провідних спеціалістів у сфері 
житлово-комунального 
господарства та соціально-
економічного розвитку міст і 
регіонів.  
Здійснює благодійну діяльність в 
інтересах суспільства через 
всебічну підтримку місцевого 
розвитку та соціально-
економічного реформування 
житлово-комунального 
господарства в Україні. 



Навчальні курси проєкту 
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.



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 енергозбереження»



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 проєктних 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 проєкту 
Інноваційний проєкт «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 проєкту 
«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.



Посилання для перегляду курсів

http://ees.energyschool.org.ua «Про енергопостачання та енергозбереження для 
майбутнього споживача».

Логін:     Demo
Пароль:    123456

http://ng.energyschool.org.ua/ «Абетка житлово-комунального управління»
Логін:     Demo_NG

Пароль:    123456

http://meh.energyschool.org.ua/ «Мій енергоефективний будинок»
Логін:  Guest

Пароль:   1111



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.
Реєстрація та вивчення курсів в індивідуальному форматі допускається 

незалежно від того, чи бере освітній заклад, у якому навчається учень, участь 
в інших форматах навчання в рамках проєкту.

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/



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/vid
eos

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


Дякуємо за увагу!

energyschool.org.ua

Запрошуємо школи долучитися 
до проєкту у 2021/2022 

навчальному році 
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