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Щодо проекту «Енергоефективні 

школи: нова генерація»  
 

 Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» 

протягом останніх 5 років упроваджує в загальноосвітніх навчальних 

закладах України проект «Енергоефективні школи: нова генерація» (далі –

Проект), який націлений на підвищення обізнаності школярів, їхніх батьків і 

вчителів, місцевих громад щодо ключових питань енергоефективності та 

енергозбереження, формування активної громадської позиції і відчуття 

особистої відповідальності за свій будинок, місто, країну. 

Навчальний компонент Проекту передбачає опанування учнями 

6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Основи 

енергопостачання та енергозбереження» і учнями 9-11 класів 

факультативного курсу «Абетка з основ житлово-комунального управління». 

Обидва курси схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних 

закладах Міністерством освіти і науки України (листи № 2.1/12-Г-100 

від 04.12.2015, № 2.1/12-Г-268 від 02.06.2016). 

Досвід упровадження зазначених навчальних курсів у більш ніж 

300 школах України свідчить про те, що за рахунок зміни поведінкових 

установок і впровадження маловитратних заходів організаційного характеру 

у загальноосвітніх навчальних закладах і оселях учнів досягається 

вимірюваний ефект – зменшення споживання енергоресурсів до 10% від 

базового рівня споживання. 

Наразі інноваційна онлайн-платформа дистанційного навчання 

(energyschool.org.ua) відкривається для загального використання, і будь-яка 

школа України отримує можливість безкоштовно та самостійно 

впроваджувати зазначені  навчальні курси.  

Для учнів шкіл, які приєднаються до Проекту за допомогою онлайн- 

платформи дистанційного навчання у 2017-2018 навчальному році, 

передбачається проведення низки конкурсів і змагань, переможці яких 

отримають енергоефективні подарунки. Всеукраїнська благодійна 
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організація «Інститут місцевого розвитку» забезпечить технічну і 

консультативну підтримку всього процесу впровадження навчальних курсів. 

Для забезпечення участі шкіл Полтавської області в Проекті в 

поточному навчальному році просимо терміново розповсюдити 

інформацію про вищезазначені можливості серед шкіл 

району/міста/громади та повідомити про зацікавлені школи Всеукраїнську 

благодійну організацію «Інститут місцевого розвитку» (контактна особа з 

питань адміністративної підтримки Проекту – Ігор Романюк, 

тел.: 0501538903, електронна адреса: iromaniuk@ukr.net). Школам, які 

візьмуть участь у Проекті, необхідно зареєструватися на онлайн-платформі 

(додаток 3) та призначити відповідальних осіб для подальшої співпраці та 

впровадження навчальних курсів. 

Про проведену роботу просимо інформувати облдержадміністрацію в 

електронному вигляді (e-mail: dfert@adm-pl.gov.ua) до 18 листопада 

2017 року. 

 

 

 

Додатки (в електронному вигляді): 

1. Стислий опис навчальних курсів «Основи енергопостачання та 

енергозбереження» для учнів 6-8 класів і «Абетка з основ житлово-

комунального управління» для учнів 9-11 класів; 

2. Історія успіху впровадження проекту «Енергоефективні школи: нова 

генерація»; 

3. Опис процедури реєстрації навчального закладу в освітніх курсах 

проекту «Енергоефективні школи: нова генерація» 

 

      

 

 

      Перший заступник 

голови обласної державної  

          адміністрації           А.А. Пісоцький 
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