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15 українських шкіл  

Що таке проект «ШКОЛА ЕНЕРГІЇ 2.0»?

Покращення енергоефективності та енергозбереження в школах проекту 
шляхом запровадження енергомоніторингу та енергоменеджменту; 
підняття рівня обізнаності школярів, а також передача їм технічних знань 
щодо процесу енергоспоживання і поширення набутого досвіду в 
місцевій громаді та в інших навчальних і освітньо-виховних закладах. 

Проект «Створення енергетичних агентств в Україні», що впроваджується 
компанією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 
ГмбХ» за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони 
природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB) 

Асоціація «Енергоефективні міста України» 

Бердянськ, Вінниця, смт. Глибока, Запоріжжя, Зміїв, 
Кам’янець-Подільський, Коломия, Конотоп, Краматорськ, 
Львів, Рівне, Суми, Херсон, Черкаси 

Яку підтримку отримують учасники проекту? 
Учасникам проекту надається технічна та консультаційна підтримка. Спершу для вчителів з 
відібраних шкіл та енергоменеджерів міст експертами було проведено спеціальний тренінг, під 
час якого учасники опанували базові елементи енергетичного менеджменту та ознайомилися із 
завданнями і заходами проекту. Кожна школа отримала також комплект навчальних матеріалів 
разом із методологією впровадження шкільного енергетичного менеджменту та доступ до 
програмного продукту для здійснення щоденного моніторингу показників енергоспоживання та 
внесення їх у програму.  

Основні проектні заходи: 
 тренінг на тему впровадження системи енергетичного менеджменту в школах проекту (Львів, 

7-8 грудня 2016 року);
 візити технічних експертів до шкіл для підтримки енергетичних команд у запроваджені 

системи енергетичного менеджменту;
 тренінг на тему використання сучасних підходів у залученні широкої громадськості до 

проведення «Шкільних днів енергії» (Львів, 15-16 лютого 2017 року); 
 «Шкільні енергетичні дні» - центральні події в школах проекту, де учні та вчителі представлять 

результати своєї роботи впродовж всього начального року;
 конкурс учнівських фотографій;

МЕДІА – МАТРИЦЯ 
ДЛЯ СПІВПРАЦІ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ ЗІ ЗМІ



Які цілі реалізації проекту?
• підвищити рівень обізнаності вчителів та учнів у питаннях енергетичного моніторингу та 

енергетичного менеджменту; 
• підвищити рівень свідомості учнів шкіл з питань енергозбереження, енергоефективності та 

охорони довкілля, мотивувати їх до громадської активності у цьому напрямку і до поширення 
отриманих знань серед молоді; 

• започаткувати співпрацю місцевих енергоменеджерів та технічних експертів з учнями шкіл у 
сфері енергоспоживання шкіл. 

Які заплановані результати проекту?
• 15 вчителів отримають підготовку з енергетичного моніторингу та енергетичного 

менеджменту (зокрема, навички роботи зі спеціальним програмним забезпеченням); 
• 15 енергоменеджерів міст отримають підготовку з питань надання підтримки школам та 

започаткують тісну співпрацю зі школами проекту; 
• щонайменше 200 школярів отримають звання «Молодих енергоменеджерів», здійснюючи 

щоденний моніторинг енергетичних показників своєї школи та аналізуючи отримані дані; 
• 15 українських шкіл впровадять щоденний енергетичний моніторинг (електроенергія, 

опалення, вода, газ) та започаткують енергетичний менеджмент; 
• 15 енергетичних команд підготують аналітичні звіти з енергетичного моніторингу з 

відповідними рекомендаціями для впровадження у своїх школах; 
• 15 вчителів пройдуть підготовку з використання сучасних підходів у залученні широкої 

громадськості при проведенні просвітницької роботи з питань енергозбереження та 
енергоефективності; 

• з метою розповсюдження знань та досвіду буде проведено 15 «Шкільних енергетичних днів», 
які є основним інформаційним заходом у кожній школі, що бере участь у проекті; 

• до «Шкільних енергетичних днів» буде залучено щонайменше 100 шкіл, для них, зокрема, 
будуть проведені інтерактивні заходи та тренінги, за допомогою яких ці школи зможуть 
розпочати аналогічну діяльність.

Цей документ підготовлений з метою ефективної взаємодії учасників проекту зі ЗМІ для 
висвітлення усіх заходів проекту та поширення результатів його реалізації, про які зможе 
довідатися більше коло зацікавлених осіб, що сприятиме покращенню енергоефективності та 
енергозбереження в українських школах, розширюватиме мережу Шкіл Енергії в Україні та 
підвищуватиме свідомість учнівської молоді із зазначених питань.

Зберігайте постійну увагу преси та використовуйте мережу Інтернет (шкільні сайти, сайт 
міської ради, сторінка Асоціації «Енергоефективні міста України» та відкрита група «Школа 
енергії 2.0» у фейсбуці! 

За більш детальною інформацією звертайтесь 
в офіс Асоціації «Енергоефективні міста України» 

Олена Вітрак
+380322 45 52 62, o�ce@enefcities.org.ua, 

www.enefcities.org.ua/diyalnist/shkola-energi/
приєднуйтесь до нас у Facebook (Association Energy E�cient Cities of Ukraine)


