
Дорогі читачі! 
Представляємо вашій увазі другий випуск вісника проекту 
«Школа енергії 2.0», в якому можна ознайомитись із досягненнями та 
проміжними результатами проекту. 
На даний час школи проекту знаходяться в активній фазі реалізації про-
екту і на постійні основі здійснюють енергомоніторинг своїх будівель та 
готують аналітичні звіти, які по складності нагадують ті звіти, які готують 
провідні енергоменджери в міських радах. Окрім того члени енергоко-
манд активно працюють у соціальних мережах та втілюють свої креа-
тивні ідеї для популяризації проекту серед населення своїх міст. 
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Проведено другий тренінг

       Проведено другий тренінг 
15-16 лютого у Львові для вчителів з відібраних шкіл 
досвідчені тренери провели спеціальний тренінг, 
метою якого було навчити учасників проекту органі-
зовувати та проводити Шкільні дні енергії, вико-
ристовуючи сучасні підходи у залученні широкої 
громадськості.  
Досвід та навички щодо енергомоніторингу та енер-
гоменедменту, здобуті учасниками проекту в 
рамках технічного компоненту проекту, буде макси-
мально поширено серед інших шкіл, органів місце-
вої влади, їхніх родин та друзів, а також  серед широ-
кого загалу.

   Впровадження енергомоніторингу в школах 
проекту розпочато
Енергетичні команди, що були сформовані вчите-
лем та групою учнів у кожній школі, отримали мето-
дологію здійснення шкільного енергетичного мене- 

джменту та доступ до програмного продукту і 
розпочали щоденний моніторинг показників енер-
госпоживання та внесення їх у програму. 

       Енергоменеджмент в школах - відеоінструкція
У березні вийшов перший навчальний відео ролик 
проекту, в якому покроково розказується про те, як 
створити та розпочати впровадження системи 
енергоменджменту на прикладі школи №2 міста 
Конотоп. Експерт Асоціації «Енергоефективні міста 
України» - Дмитро Леськів робить огляд завдань 
спеціально розробленої методології та інструмен-
тів, які застосовуються в новому етапі проекту. 
Зокрема, знайомить із енергетичною декларацією, 
програмним забезпеченням для енергоменедж-
менту та розповідає про процес зняття даних з 
лічильників, акцентуючи на найбільш важливих 
моментах: час, періодичність збору даних і які дані 
моніторяться.
Посилання на відео: https://youtu.be/zGPkjCSotJA
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НАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ 

       Шкільні дні енергії:

       • 21-23.04 - Бердянська санаторна ЗОШ-інтернат
       • 26-27.04 - Вінницька ЗОШ №18
       • 24-28.04 - Запорізька ЗОШ №20
       • 21-27.04 - Запорізька ЗОШ-інтернат «Джерело»
       • 17-19.04 - Зміївський ліцей №1
       • 24-28.04 - Кам’янець-Подільська ЗОШ №5
       • 18-21.04 - Коломийський ліцей №9
       • 17-23.04 - Конотопська ЗОШ №2
       • 18-25.04 - Краматорська ЗОШ №16
       • 27-28.04 - Львівська ЗОШ «Надія»
       • 18-21.04 - Рівненський НВК №12
       • 21.04- Глибоцький ліцей
       • 20-27.04 - Сумська ЗОШ №5
       • 17-21.04 - Антонівська ЗОШ №21 (Херсон)
       • 18-21.04 - Черкаська ЗОШ №3

       21.04 - прес-конференція проекту у Херсоні

       31.05 - визначення шкіл-переможців

       26 -30.06 - Літній табір для енергокоманд 
проекту у Карпатах

Асоціація «Енергоефективні міста України» 
Проект «Школа Енергії» 

вул. Плетенецького 2, офіс 1 
м. Львів, 79020, Україна 
т/ф +380 322 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) 

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

КОНТАКТИ:

         Інформаційні стенди та інфографіка проекту 

Наприкінці січня у кожній з шкіл проекту з’явились 
інформаційні стенди проекту. На них міститься 
базова інформація про проект, фотографії членів 
енергокоманд, результати роботи та анонси запла-
нованих подій. Стенди розміщені таким чином, щоби 
знайомити усіх відвідувачів школи із діяльністю яку 
проводить школа у напрямку покращення енерго-
ефективності.

        Бібліотека проекту «Школа енергії»
Експерт проекту Олег Гарасевич впродовж січня 
провів ґрунтовний пошук та аналіз усіх доступних 
навчальних та інформаційних тематичних матеріалів 
та зробив підбірку кращих, які стали складовими 
Бібліотеки проекту «Школа енергії». Бібліотека має 
цікавий дизайн та стане у нагоді вчителям з шкіл 
проекту у підготовці тематичних уроків та організа-
ції екологічних ігор. 

 


