
конструктора системи, які використовують альтернативні
джерела енергії. Тут прийшла черга дивуватися
організаторам шкільного свята сталої енергії. Учні, які ще
навіть не вивчають фізику, вразили команду Проекту
своїми технічними знаннями та вмінням конструювати
електричні ланцюги.
Не залишилися осторонь і молодші діти. Команду ІМР
запросили до учнів другого класу. Їм теж було цікаво
дізнатися про реконструкцію прилеглої котельні та як
солома може обігріти їхні оселі. Особливо сподобалася
дітям техніка, що збирає солому, формує з неї великі 
тюки, піднімає їх на напівпричіп вантажівки, а також
складає запас соломи на весь опалювальний період.
Організатори свята передбачили таку зацікавленість 
дітлахів: для наймолодших школярів розробили гарні
розмальовки з технікою, що задіяна в біоенергетичному
проекті. Молодші школярі мали можливість (і велику
радість!) розфарбувати ці розмальовки.

Після уроків учні, які вийшли на шкільний двір, могли
бачити творчий процес прикрашання паркану
реконструйованої котельні роботами переможців
місцевого конкурсу графіті на тему альтернативної
енергетики. І звісно, діти не змогли бути сторонніми
спостерігачами. На прохання школярів дозволити «хоч по

одному пшику» з аерозольної фарби, місцеві графітісти
залучили їх до роботи. Це було дуже весело!

Усім учасникам святкових заходів, як дітям, так і 
вчителям, команда ІМР подарувала на згадку ручки та
блокноти з логотипом Проекту USAID «Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород». Для батьків
учні отримали набори брошур та інших інформаційних
матеріалів.
А ще школярів ще чекає цікава екскурсія на
реконструйовану котельню.
Отже, тепер і діти, і їхні батьки, і вчителі будуть впевнені,
що завдяки впровадженню Проекту USAID «Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород» їм нема чого
боятися: цієї зими мороз якщо і завітає до них, то лише у 
вигляді казкового Діда з мішком подарунків.

Команда Проекту висловлює вдячність педагогічному
колективу ЗОШ №3 за допомогу у проведенні шкільних
заходів із нагоди Днів сталої енергії у м. Миргороді.
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Місцеві альтернативні джерела енергії:
м. Миргород

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» 
(2013-2015 рр.) за підтримки Полтавської ОДА та 
Миргородської міської ради. 
За 2 роки втілення Проекту у місті побудували повну 
л о г і с т и ч н у і н ф р а с т р у к т у р у з і з б и р а н н я ,
транспортування, зберігання та постачання місцевої 
б іомаси (соломи) для потреб комунально ї
теплоенергетики. Місто отримало реконструйовану
котельню з сучасними газовими та твердопаливним 
котлом для теплозабезпечення житлового мікрорайону, 
великий склад для зберігання річного запасу соломи, 
нову спеціалізовану техніку.
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ДІТЯМ — ПРО ТЕПЛО З СОЛОМИ

День сталої енергії для учнів миргородської школи №3 
став незабутнім завдяки Проекту USAID «Місцеві 
альтернативні джерела енергії: м. Миргород». 
У гості до них завітали спеціалісти Всеукраїнської 
благодійної організації «Інститут місцевого розвитку» 
(ІМР), яка є виконавцем Проекту. Експерти ІМР разом із 
учителями організували дітям багато цікавих заходів, аби 
малеча більше дізналася про джерела чистої енергії та 
використання біопалива в системі централізованого
теплопостачання Миргорода.

Шкільний стадіон розташований упритул до території 
котельні, й учні вже давно спостерігали цікаві дійства —
демонтаж старої димової труби, встановлення нових 
газових котлів замість застарілих, а також великого 
твердопаливного котла, для занесення якого у 
приміщення довелося розбирати дах котельні. А для 
маневрів потужного підйомного крану, що пересував цей 
котел, тимчасово розібрали паркан. Тому у школярів було 
багато запитань до спеціалістів ІМР. 
У коридорі школи організували фотовиставку про етапи 
реалізації Проекту USAID «Місцеві альтернативні 
джерела енергії: м. Миргород». 
«Ось на цьому фото — котельня до реконструкції, а такою 
вона буде після введення в експлуатацію. Тут ви бачите
техніку, яка працювала на заготівлі соломи, а зберігатися
солома буде на цьому складі», — експерт із технічних 

питань, кандидат технічних наук Семен Драгнєв детально 
коментував для дітей фотографії, розповідаючи про 
інноваційний досвід використання біомаси для 
вироблення тепла та гарячої води для споживачів їхнього 
мікрорайону.
Викладачу технічних дисциплін у ВНЗ було неважко 
розповідати учням п’ятого-шостого класу про технологічно 
складний біоенергетичний проект.
Пояснити, що таке енергія та як її можна виробляти,  
допоміг спеціальний конструктор «Знавець. Альтернативні 
джерела енергії». Із його деталей зробили ліхтар, що 
живиться від сонця та вітру. Вітер із радістю імітували
школярі, дуючи на вітряк. Дітей здивувало, що енергію 
можна отримати із соку лимону та навіть із кока-коли. 

Щоб ознайомити школярів із видами біопалива, 
спеціалісти ІМР організували міні-виставку зразків
поширених видів біомаси: соломи, деревини, лушпиння та 
стебел соняшника, пелет тощо. Такий майстер-клас 
викликав неабиякий інтерес не тільки у дітей, а й у 
педагогів. 

Одна з цілей Проекту USAID «Місцеві альтернативні
джерела енергії: м. Миргород» — інформувати
громадськість та допомогти їй усвідомити проблему
заміщення викопних видів палива, зокрема природного 
газу альтернативними джерелами енергії. Інформаційно-
роз’яснювальна кампанія Проекту спрямована на різні за 
віком цільові аудиторії. День сталої енергії як

багатоцільовий просвітницький захід був розрахований на
пряме залучення учнів та педагогічного колективу школи, 
опосередковане – батьків, сусідів учнів, адже діти
зазвичай діляться своїми враженнями про свято, про
події, які відбуваються поруч. Крім того, через дітей
батьки отримали набори брошур та інших інформаційних 
матеріалів про використання альтернативних джерел
енергії в Україні та світі, у т. ч. про миргородський 
біоенергетичний проект. Сподіваємося, що заряд
позитивних емоцій проведеного свята діти також
передали своїй родині. А вчителі школи під враженням від
свята пообіцяли інтегрувати тематику альтернативних
джерел енергії, зокрема біопалива, в уроки з інших
дисциплін.

Староста п’ятого класу Павло Березовець поділився 
враженнями: «Ми навіть не уявляли, що таке сучасне 
обладнання буде працювати для обігріву нашої школи! А
таку техніку, як телескопічний навантажувач, можна 
побачити тільки в кіно! Коли чуєш про реконструкцію 
котельні, відчуваєш гордість за наш Миргород і за 
Україну!»

Після ознайомлення майже трьох десятків п’ятикласників 
із миргородським біоенергетичним Проектом на учнів 
чекала несподіванка — справжній експериментаріум, на 
якому їм запропонували самостійно скласти з деталей 

Свято відбулося саме в цьому навчальному закладі не 
випадково. Школа №3, разом із прилеглими житловими 
багатоквартирними будинками, багато років отримувала 
тепло та гарячу воду від пересічної котельні. Але після 
реконструкції котельня стала незвичайною — тепер в 
якості основного джерела енергії тут використовувати-
меться солома зернових культур, а дублюючого (у разі 
потреби) — природний газ. Такий унікальний для України 
задум здійснено в рамках Проекту USAID «Місцеві альтер-
нативні джерела енергії: м. Миргород».


