
Дорогі читачі!
Ми раді представити Вам черговий випуск Вісника 
нашого проекту «Школа Енергії 2.0» із актуальною 
інформацією про його діяльність і досягнення. 
Впродовж квітня – травня поточного року в українських 
школах відбулись Шкільні дні енергії, а вже у червні 
більше 100 випускників «Школи енергії 2.0», як 
винагороду за активну роботу у реалізації проекту 
отримали нагоду не просто відпочити, а й закріпити в 
ігровій формі отримані навички з енергоменеджменту у 
спеціально організованому для них енергетичному 
таборі у Карпатах. 
  Команда проекту
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Підсумки Шкільних 
днів енергії

Енергетичний табір у 
Карпатах

 Підсумки Шкільних днів енергії
Шкільні дні енергії є основним 
інформаційним заходом проекту «Школа 
Енергії 2.0». Проект  «Школа Енергії 2.0» 
спрямований на те, аби поширити корис-
ні знання про систему енергетичного 
менеджменту по всій Україні. 
Під час заходів допитливі школярі навчали 
своїх батьків, друзів та дітей з інших шкіл 
міста принципам енергозбереження і 
розумного енергоспоживання, а також 
ділились результатами проекту через 
презентації, семінари, інтерактивні та 
мотиваційні завдання, квести та інші 
освітньо-розважальні заходи. 

Вони на власному прикладі проде-
монстрували значний прогрес у питаннях 
енергоефективності і довели що це реально 
досягнути.

Шкільні дні енергії відбулись у 15 школах-
учасниках проекту. На заходах побували 
представники Асоціації «Енергоефективні 
міста України», технічні експерти проекту, 
представники секторів екології, енер-
гоменеджменту, енергетики, відділів освіти 
міських рад, гості, вчителі та учні з інших 
навчальних закладів міст.
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Шкільні дні енергії у Львові

Шкільні дні енергії у Коломиї



Учасникам Енергетичного табору дуже поталанило, адже організатори подбали про 
підйом на крісельній дорозі на вершину гори Захар Беркут. Не секрет, що серед юних 
учасників були і такі, хто мав перше знайомство з Карпатами. Щасливі і засмаглі юні 
учасники помилувалися неймовірними карпатськими краєвидами та зарядилися їх 
енергією.

Не обійшлося і без творчої частини. Надихнувшись красою і енергією мальовничих Карпат, 
діти виклали це на своїх полотнах, а допомагав їм місцевий художник Ярослав Ціко. Ми 
переконані, що такі моменти школярі запам’ятають на все своє життя. 

Кожен день у таборі супроводжувався екологічними іграми, розважальними заходами, 
спортивними змаганнями, купанням в басейні та вечерею на свіжому повітрі.

На вершині гори Захар Беркут у Славську

Енергетичний табір у Карпатах

З 26 по 30 червня у затишний і комфортний Пансіонат «Славський», який розташований у 
однойменному курортному містечку Славсько, що на Львівщині на Енергетичний табір 

з’їхались понад 100 учасників проекту «Школа 
енергії 2.0», а також технічні експерти, 
таборові науковці, виховники та організатори. 
До табору долучились консультант проекту 
Кіліан Шуберт та координатор від проекту 
«Створення енергетичних агентств в Україні» 
Тетяна Пилипчук. 

У перший день учасники мали можливість 
прослухати вступні лекції на тему генерації 
енергії сонця, виготовлення сонячних панелей 
та принципів функціонування «розумного 
будинку», після чого зайнялися виготовленням 
навчально-демонстраційних макетів «розум-
ного будинку», та автономної фото-

електричної установки, які є цікавим наглядним матеріалом. Під керівництвом таборових 
науковців, технічних експертів та вчителів, діти власними руками створили ці макети, що 
додало кращого розуміння роботи даних систем на практиці.

Виготовлення навчально-демонстраційних макетів



Завершенням табору було оголошення результатів та нагородження переможців ІІ етапу 
проекту. Головними переможцями стали 3 найактивніші українські школи з міст Львова, 
Запоріжжя і Коломиї, зокрема, Львівська спеціалізована школа «Надія», Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» та Коломийській НВК №9 
"Школа-природничо-математичний ліцей". Впродовж усього проекту вчителі Мар’яна 
Боднар, Олександр Жук та Тетяна Гуцуляк і їхні вихованці незмінно дивували членів журі 
професійним виконанням завдань проекту, своїми ідеями, креативними та творчими 
підходами до реалізації проекту та залученням широкого кола своїх друзів, партнерів та 
громади міст до Шкільних днів енергії. Інші учасники проекту були не менш активними та 
продемонстрували свою виняткову компетентність у окремих категоріях конкурсу. 

Як нагороду, організатори отримали величезне задоволення від того, що вдалося 
зреалізувати все задумане і щасливі учасники, заряджені енергією Карпат, роз’їхались по 
своїх домівках. Але на цьому наш проект не завершився, учні і надалі під наглядом вчителів 
проводитимуть енергомоніторинг, виконуватимуть первинний аналіз його результатів, 
братимуть участь у шкільних подіях та поширюватимуть досвід та навички, здобуті у 
проекті, серед інших шкіл, органів місцевої влади, їхніх родин, друзів, а також серед 
широкого загалу.

                                                  До нових зустрічей!

Асоціація «Енергоефективні міста України»
Проект «Школа Енергії 2.0»

вул. Плетенецького 2, офіс 1
м. Львів, 79020, Україна
т/ф +380 322 45 52 62
office@enefcities.org.ua, 
www.enefcities.org.ua/diyalnist/shkola-energi/

Приєднуйтесь до нас у Facebook
Association Energy Efficient Cities of Ukraine

Наш канал на YouTube 
https://www.youtube.com/user/enefcities

КОНТАКТИ:

Спортивні розваги для учасників Енергетичного табору

Майстер-клас з малювання 


