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2014-2015 рр. 3-я хвиля в 10 ЗНЗ Києва, 10 ЗНЗ Дніпра. 17 ЗНЗ 
Дніпропетр.обл. та Енергодару, 3 ЗНЗ Бурштина (разом 50 +94 Київ)  

2013-2014 рр. 2-а хвиля в 11 ЗНЗ м. Києва, 11 м. Дніпра та 33 ЗНЗ міст 
присутності компанії ДТЕК  за її фінансування (разом 55) 

 
2013 р. ─ в 11 ЗНЗ  м. Києва, Проект «Енергоефективні школи»  

за фінансування  компанії  ДТЕК  (1-а хвиля) 
 
 

2012 р. ─ у 5 ЗНЗм. Черкаси  у рамках Проекту Європейського Союзу 
«SPIN Енергоефективність та планування міського розвитку», 

«Освітня програма з енергоефективності» 
 
 

2009-2011 рр. ─ у 24 ЗНЗ 8 міст-партнерів Проекту РМТ (Вінниця, 
Євпаторія, Краматорськ, Курахове, Луцьк, Львів, Полтава, 

Хмельницький) 

 

  Коли і ким створено: Програма «Енергоефективні школи та 

університетські містечка» створена ВБО «Інститут місцевого розвитку» в 

рамках Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» 
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ВБО “ІМР” 

2016-2017 рр. Четверта хвиля 

Історія Проекту 



Концепція Проекту 
«Енергоефективні школи» 
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• Виховання 
енергетично та 
екологічно 
обізнаної 
особистості, 
відповідального і 
свідомого 
майбутнього 
споживача 
енергоресурсів.  

Мета 

• Вироблення в учнів 
розуміння того, що 
енергія  є   цінним 
ресурсом,  товаром, за 
який потрібно платити.  

• Сприяння 
усвідомленню  дітьми 
необхідності 
заощадження 
енергоресурсів для 
збереження клімату та 
життя на Землі.  

Завдання 

• Підвищення рівня 
поінформованості щодо 
шляхів енергозбереження. 

• Отримання особистого 
досвіду та вмінь з 
реалізації практичних дій, 
спрямованих на 
енергозбереження та 
зменшення впливу на 
довкілля.  

• Формування звичок 
енергоощадної поведінки. 

• Зменшення споживання 
теплової та електричної 
енергії в школі та вдома. 

Результати 



Навчально-методичне забезпечення 
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Проект розрахований на учнів 6-8 класів   загальноосвітньої школи.   

У рамках Проекту проводиться 17 або 34 заняття  та екскурсія  на міське   
енергопостачальне  підприємство.   

Навчально-методичне забезпечення Проекту: 

Робоча програма курсу «Основи теплопостачання та 

теплозбереження». 

Посібник для вчителя.  Посібник для учнів 6-8 класів 

Збірник додаткових матеріалів (2014 р.).  

Посібник для учнів.  
 

 

Приладне  забезпечення Проекту: 

Комплект приладів та матеріалів для проведення занять   

та енергоаудиту шкільних приміщень 

Набори для лаб. робіт з АДЕ та електрики (2014 р.) 
 

Міністерством освіти та науки України навчально-

методичний комплект  «схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол №3 від 

01.06.2010 р.).  



Зміст посібника для учнів 
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 Вступ. 

 Тема 1.  Тепло та температура. Заняття 1-2.   

 Тема 2.  Як виробляється та подається тепло. Заняття 3-4.   

 Тема 3.  Технічні проблеми теплопостачання. Заняття 5-6.  

 Тема 4.  Фінансові проблеми теплопостачання. Заняття 7-8 

 Тема 5.  Проблеми споживачів тепла. Заняття 9-10. 

 Тема 6.  Чому необхідно зберігати тепло. Заняття 11. 

 Тема 7.  Як зберегти та раціонально використовувати тепло. Заняття 12. 

 Тема 8.  Як зменшити витрати на оплату послуг теплопостачання. 

Заняття 13. 

 Тема 9.  Тепловий аудит удома. Заняття 14. 

 Тема 10. Тепловий аудит у школі. Заняття 15-16. 

 Підсумкове заняття. Заняття 17. 

 Словник термінів. 

 Додатки.  

   .   



Зміст додаткових матеріалів 
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Тема 12. Що таке електрика і звідки вона береться в наших оселях? 

Виробництво та споживання електроенергії. 

Тема 13. Альтернативні джерела енергії. Чиста енергія. 

Тема 4 Фінансові проблеми теплопостачання (оновлена). 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами 

«Електрика» та «Альтернативні джерела енергії». 

Методичні рекомендації з виконання розрахунків у ході проведення 

енергетичного аудиту і розроблення проектних пропозицій з підвищення 

енергоефективності та/або покращення  теплового комфорту шкільних 

приміщень. 



Основні заходи Проекту 
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1. Установчий семінар з методики впровадження навчального курсу   та 
планування роботи за Проектом. Домашнє завдання з підготовки запуску. 

2. Урочисті запуски Проекту у пілотних школах. 

3. Заняття, екскурсії, творчі розробки вчителів та учнів (презентації, 

вірші, казки, малюнки тощо). 

4. Міжшкільний конкурс на зменшення споживання електроенергії.  

5. Учнівський тепловий аудит приміщень школи з метою вибору найбільш 
енерговитратного та/або  некомфортного з точки зору теплового режиму 

6. Конкурс проектних пропозицій з підвищення енергоефективності та/або 
покращення теплового комфорту обраного приміщення школи. 

7. Оцінка та моніторинг Проекту. 

8. Підсумкова конференція. 



Хто така Теплинка? 
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Щоб більше зацікавити дітей Проектом, був придуманий 

казковий персонаж – дівчинка Теплинка.  

Теплинка живе у країні Тепландії і супроводжує учнів у 

подорожі країною під час уроків,  ставить їм запитання та 

задає домашні завдання.  

Щоб стати друзями Теплинки, дітям треба навчитися  

берегти та раціонально використовувати енергію, 

вносячи свій невеликий, але дуже важливий внесок у 

зменшення енергозалежності нашої держави та 

шкідливого впливу на довкілля.  

 



Від чого залежить успіх? 
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1. Зацікавленість керівництва школи, у першу чергу, директора, 

та педагогічного колективу. 

2. Командна робота.  

3. Зацікавленість учнів. 

4. Участь батьків. 

5. Підтримка міської влади/управління освіти.  

6. Підтримка енергопостачального підприємства (екскурсія, 

заняття, отримання даних).  

7. Плідна співпраця  вчителя та куратора. 

8. Можливість впровадження розроблених учнями проектних 

пропозицій  з підвищення енергоефективності.  



Кроки Проекту: семінар для вчителів 
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Кроки Проекту: запуски 
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Кроки Проекту: тепловий аудит 
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Кроки Проекту: заняття 
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Кроки Проекту: екскурсії на ТЕЦ 
та теплопункти шкіл 
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Кроки Проекту: інформаційна 
кампанія конкурсу ЕЕ 
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Выключаю лампочки – 

Экономлю ватты. 

Бережливой дочери 

Папа с мамой рады! 

 



Кроки Проекту: акції у мікрорайоні 
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Анкетування 

мешканців щодо 

ставлення до 

проблеми 

енергозбереження  

Агітація жителів 

мікрорайону за 

збереження 

енергоресурсів 



Кроки Проекту: моніторинг 
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Які зміни звичок енерго - та ресурсоспоживання відбулись у Вашій сім’ї завдяки  

участі у Проекті «Енергоефективні школи»? (можна відмічати кілька варіантів 

відповіді) 

Учні Батьки 



Підсумкова конференція 
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Переваги Проекту (2012-2015 рр.) 
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Слабкі сторони Проекту (2012-2015 рр.) 
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Цілі інноваційного Проекту (2016-2017 рр.) 
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1. Пропаганда дбайливого ставлення до енергоресурсів, особистої 
відповідальності за тепло та комфорт у своїх помешканнях, формування 
свідомого екологічно орієнтованого споживача ЖКП за допомогою 
спеціальних телепрограм й Інтернету (інформаційний компонент, прямий 
вплив) й освітніх шкільних практичних курсів (освітній компонент, 
опосередкований вплив через дітей)  Економія до 10%. 

 

2. Сприяння розширенню можливостей зацікавлених сторін інвестувати в 
енергоощадні проекти в секторі житлових та громадських будівель. Ефект 
від зміни звичок обмежений фізичними законами. Істотне зниження 
енергоспоживання потребує реалізації енергоефективних заходів.  

 

3. Забезпечення сталості проекту та попиту на його розширення в 
майбутньому шляхом поширення ефекту від освітнього компоненту на 
максимально велику аудиторію ‒ формування «запиту знизу» на 
енергоефективність. 



Інновації в освітньому компоненті 
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Інновація – застосування програми дистанційного навчання  



Навчальний курс «Абетка з основ 
житлово-комунального управління 
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»  Мета навчального курсу: сприяти усвідомленню 
учнями того, що не тільки дорослі, а й кожен із них є:  

власником, господарем  – тому треба дбайливо 
й відповідально ставитися до своєї квартири, 
будинку, двору;  

споживачем ЖКП – тому треба економно й 
раціонально споживати воду, світло, газ, тепло                       
та інші комунальні послуги;  

замовником ЖКП – тому їм потрібно знати           
права й обов'язки учасників житлово-               
комунальних правовідносин.  

В основу курсу «Абетка з основ житлово-
комунального управління» покладена гра 
«Розумний будинок», яка дозволяє моделювати 
в навчальному класі реальні проблемні житлово-
комунальні ситуації, що виникають у 
багатоквартирному будинку, спільно шукати і 
знаходити шляхи вирішення цих проблем.  



Результати 
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Компонент Проекту: підвищення потенціалу 
стейкхолдерів енергоощадності  

Мета:  
забезпечити максимальну ефективність інвестицій, які місцева 
влада виділяє з бюджету на енергозбереження в бюджетному 
секторі; 
сприяти залученню зовнішніх інвестицій в енергозбереження       
в секторі бюджетних і житлових будівель. 
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Фінансування міжнародними кредитними організаціями 
(ЄБРР, Світовий Банк, NEFCO, КfW, ЄІБ)  

Кредитне фінансування комерційними банками 

Використання механізмів енергосервісу (ЕСКО) 

Використання схем Demand-Side-Management (впровадження 
енергоефективних проектів у споживачів) 

Інші види фінансування (Публічно-Приватне Партнерство, 
гранти) 

Місцеві бюджети та кошти комунальних підприємств 

Кошти населення 

 

Джерела фінансування проектів 

Навіть за наявності фінансових ресурсів необхідна 
ретельна підготовка проектів 
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Допомога Проекту в рамках реалізації 
компоненту 
Ідентифікація проектів 

Визначення пріоритетів ‒ планування 

Оцінка технічних рішень та фінансових можливостей 

Визначення оптимальних джерел фінансування 

Розробка Цільової міської програми підвищення 
енергоефективності в секторі громадських будівель/ 
співфінансування енергоефективних заходів у житловому секторі 

Підготовка бізнес планів, інвестиційних пропозицій для МФО та 
банків 

Сприяння залученню кредитних коштів  

Допомога у розробці та впровадженні проектів за механізмами 
ЕСКО, ДПП 

Підтримка впровадження проектів 

Допомога у формуванні призового фонду 
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Допомога у формуванні призового 
фонду 
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Інформаційний компонент Проекту 

  
НАВІЩО ЗАЙМАТИСЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ? 

 Для розуміння жителями України необхідності 

підвищення енергоефективності своїх будинків 

(тобто подолання інертності мислення населення 

України й упевненості, що всі питання, пов'язані з 

експлуатацією житла, має вирішити держава), 

усвідомлення власної відповідальності за своє 

житло і якість життя в ньому. 

ЩО САМЕ РОБИТИ?  Отримати актуальні знання у сфері управління 

спільною власністю в багатоквартирному будинку 

та впровадження енергоефективних 

ресурсоощадних заходів, що дозволяють 

економити енергію та кошти. 

ДЕ ВЗЯТИ КОШТИ ДЛЯ 

ЦЬОГО? 

 Завдяки доступу до свіжої інформації про 

можливості залучити співфінансування за 

державними, регіональним, місцевими 

програмами підтримки енергоефективності в 

житловому секторі, розумінню механізмів 

використання зовнішніх інвестицій (наприклад, 

«теплі кредити» або «енергосервісні контракти») 

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ? 

 Розвинути вміння організації процесу 

впровадження енергоефективних заходів 

відповідно до вимог Державно-будівельних норм і 

законодавства України 
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Інформаційний компонент Проекту 

  

НАВІЩО ЗАЙМАТИСЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ? 

 Для розуміння жителями України необхідності 

підвищення енергоефективності своїх будинків 

(тобто подолання інертності мислення населення 

України й упевненості, що всі питання, пов'язані з 

експлуатацією житла, має вирішити держава), 

усвідомлення власної відповідальності за своє 

житло і якість життя в ньому. 

ЩО САМЕ РОБИТИ?  Отримати актуальні знання у сфері управління 

спільною власністю в багатоквартирному будинку 

та впровадження енергоефективних 

ресурсоощадних заходів, що дозволяють 

економити енергію та кошти. 

ДЕ ВЗЯТИ КОШТИ ДЛЯ 

ЦЬОГО? 

 Завдяки доступу до свіжої інформації про 

можливості залучити співфінансування за 

державними, регіональним, місцевими 

програмами підтримки енергоефективності в 

житловому секторі, розумінню механізмів 

використання зовнішніх інвестицій (наприклад, 

«теплі кредити» або «енергосервісні контракти») 

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ? 

 Розвинути вміння організації процесу 

впровадження енергоефективних заходів 

відповідно до вимог Державно-будівельних норм і 

законодавства України 
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Четверта хвиля Проекту ЕЕШ:НГ 

          Очікувана економія у школах 1300 тис. кВт·год електроенергії (у 4,2 рази   більше ніж за 

всі роки існування Проекту. 
+ 
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Четверта хвиля Проекту ЕЕШ:НГ 

  



Дякую за увагу! 
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