
Можливості Програми дистанційного 
навчання  освітньої платформи 

Еnergyschool. 
Процедура реєстрації на новий курс 

«Збережемо довкілля разом»



Навчальні матеріали інноваційного курсу «Збережемо довкілля разом»,
розміщені на спеціально розробленому модулі безкоштовної онлайн-
платформі http://energyschool.org.ua/



Навчальні курси онлайн-платформи
Освітні курси:

 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;

 курс за вибором «Збережемо 
довкілля разом» для учнів 
початкової школи.



Зміст навчального курсу
1. Вступ. Подорож у майбутнє Землі.
2. Тема 1. Клімат та екологічні загрози. Урок 1.
3. Тема 2. Довкілля. Урок 1.
4. Тема 2. Довкілля. Урок 2.
5. Тема 3. Ресурси, необхідні для 
життєдіяльності людини. Урок 1. 
6. Тема 3. Ресурси, необхідні для 
життєдіяльності людини. Урок 2. 



Зміст навчального курсу
7. Тема 4. Природні та фізичні явища, у тому числі ті, що 
виникають внаслідок людської діяльності. Урок 1. 
8. Тема 4. Природні та фізичні явища, у тому  числі ті, що 
виникають внаслідок людської діяльності. Урок 2. 
9. Тема 5. Природоохоронна діяльність. Урок 1. 

10. Тема 5. Природоохоронна діяльність. Урок 2. 
11. Тема 5. Природоохоронна діяльність. Урок 3. 
12. Тема 6. Основи ресурсозбереження. Урок 1. 
13. Тема 6. Основи ресурсозбереження. Урок 2. 
14. Тема 6. Основи ресурсозбереження. Урок 3. 



Зміст навчального курсу
15. Тема 7. Екологічна культура. Формування 
ціннісного ставлення до природи та людини. 
Урок 1. 
16. Тема 7. Екологічна культура. Формування 
ціннісного ставлення до природи та людини. 
Урок 2.  
17. Тема 8. Глобальні ініціативи для 
збереження довкілля. Урок 1. 
18. Тема 8. Глобальні ініціативи для 
збереження довкілля. Урок 2. 



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.
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»



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



Починаємо навчання!



Реєстрація - Індивідуальний формат
У 2020-2021 навчальному році Проект відкрив нові можливості для учнів 
українських шкіл – відтепер кожен може самостійно зареєструватися у 
Проекті 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 Проекту. Для реєстрації у 
Програмі дистанційного навчання Проекту «Енергоефективні школи: нова 
генерація» необхідно перейти за посиланням:                                        
http://energyschool.org.ua/



Індивідуальне навчання
Натисніть на банери «Реєстрація» та «Учень»



Індивідуальне навчання
Учні можуть зареєструватися самостійно або їх реєструють батьки, 

обов'язково потрібно мати електронну поштову скриньку



Починаємо навчання!
Для кожного з учасників курсів є свій вхід в кабінет, перепусткою 

туди є логін і пароль, які були отримані при реєстрації



Кабінет адміністратора, вчителя
У кабінеті адміністратора-вчитель, може створити класи, заповнити їх учнями, 

управляти і спостерігати за навчанням за допомогою журналу оцінок, 
календарного плану, змінювати дані користувачів, за допомогою їх логіна і 
пароля навіть заходити на курси. Аадміністратор бачить усі класи, вчитель 

працює тільки зі своїми учнями.



Навчання учня
Курс представлений у Програмі як інтерактивна гра-блукавка, проходячи її, 

учень вивчає теми, вирішує завдання, грає в ігри.



Навчання учня
В учня є кабінет, де він може бачити свої оцінки, після проходження теми 

він має свободу вибору, відразу вирішувати тести і завдання або відкласти 
їх, повторити урок ще раз. 



Навчання учня



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

Viber, Telegram:  +380505860980

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


Дякуємо за увагу!

energyschool.org.ua

Запрошуємо школи долучитися до 
Проекту у 2021/2022 навчальному році 
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