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Положення  

про проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з 

питань енергозбереження 

 

1. Передумови 

Заняття та інші заходи навчально-виховного процесу з питань енергозбереження в 

рамках Проекту «Енергоефективні школи», фінансованого компанією ДТЕК, проводяться 

з учнями  6-8 класів 11 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) м. Києва. Тривалість 

занять становить 1 семестр (10 тем розглядаються упродовж 17 уроків).  

Методичним забезпеченням упровадження навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження є  навчально-методичний комплект у складі робочої програми 

факультативного курсу «Основи теплопостачання та теплозбереження», посібника для 

учнів 6-8 класів «Про теплопостачання та теплозбереження для майбутнього споживача» 

та посібника для вчителя однойменної назви.  

Навчально-методичний комплект схвалено Міністерством освіти і науки України 

для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №3 засідання комісії 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 1 

червня 2010 р.).  

Матеріально-технічним забезпеченням навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження є набори приладів для проведення теплового аудиту приміщень школи 

(пірометр, мультіметр, термометри, рулетка. пісковий годинник, компас тощо).  

 

2. Мета занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження Проекту «Енергоефективні школи» - виховання в учнів енергетично та 

екологічно грамотної поведінки та стилю життя, актуалізація проблеми раціонального 

використання енергетичних та інших ресурсів, залучення учнів до дій, спрямованих на 

зниження споживання  ресурсів. 

 

3. Очікувані результати.   

Проведення занять та інших заходів  навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження Проекту «Енергоефективні школи»» залучає до питань 

енергозбереження не лише школярів, але й їхніх батьків, знайомих, сусідів, представників 

влади, жителів міста.   Дорослі родичі, члени сімей, сусіди залучаються до вимірювань 

енергоспоживання у будинку, в обговорення результатів, в пошуки шляхів економії тепла 

і гарячої води.  Діти діляться з дорослими знаннями, отриманими завдяки програмі, –  як 

зберегти тепло в квартирі, як краще утеплювати вікна і двері, як економити воду під час 

миття тощо.  При цьому учні відчувають свою значущість, важливість інформації, яку 

вони отримали, працюючи у програмі, а дорослі починають замислюватися над 

проблемами, які раніше не здавалися їм важливими та поступово змінюють свої звички 

ресурсоспоживання на енергозаощадні. 

 

4. Звітність за проведенням занять та інших заходів   навчально-виховного 

процесу з питань енергозбереження. Відповідно до розробленого графіку звітності пілотні 



школи мають надсилати організаторам Проекту звіти про перебіг навчально-виховного 

процесу з питань енергозбереження.  

Формат звіту має такий вигляд (приклад). 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Учасники 

(якісний та 

кількісний 

склад) 

Стислий опис заходу 

(результат) 

1.  Заняття №1 Тепло 

та температура  

17.01.13 Пілотний 7-

А клас,  

24 учні  

Розглянуто поняття теплоти, 

способи передачі теплоти. 

Проведено дослід із смугастою 

склянкою.  

2.  Конкурс 

малюнків 

14.02.13 1-11 класи, 

137 учнів 

З найкращих робіт організовано 

виставку, яка розміщена в фойє 

школи   

3.  … … … … 

  

До звітів шкіл необхідно додавати матеріали, розроблені для проведення занять та 

інших заходів начально-виховного процесу з питань енергозбереження: презентації, 

методичні розробки, творчі розробки учнів, фото (до 5 фотографій за кожним звітом) та 

відеоматеріали тощо. Матеріали шкіл викладатимуться на сайті ВБО «ІМР» із 

врахуванням технічних можливостей сайту.   

Аналіз наданих школами матеріалів відбуватиметься під час оцінювання 

результатів проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження.  

 

5.  Авторське право на розроблені пілотними школами продукти. 

Авторське право на створені у рамках навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження Проекту «Енергоефективні школи» презентації, методичні розробки ло 

занять та інші продукти, розроблені школами, зберігається за їх авторами.  

Проект «Енергоефективні школи» залишає за собою право використання розробок 

пілотних шкіл (цілком або частково) у своїх освітніх і наукових цілях.  

 

6. Оцінювання проведення занять та інших заходів навчально-виховного 

процесу з питань енергозбереження проекту «Енергоефективні школи» 

 Оцінку проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження будуть здійснюють члени конкурсної комісії Проекту відповідно до 

Положення про конкурсну комісію 

Бальну оцінку запуску члени конкурсної комісії виконують за нижченаведеною 

таблицею. 

Оцінка проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань 

енергозбереження є складовою загальної  оцінки участі пілотних закладів у Проекті 

«Енергоефективні школи».   

 

 

 

 



Таблиця  – Критерії оцінювання та бальна оцінка проведення занять та інших 

заходів навчально-виховного процесу з питань енергозбереження 

 

№ 

з/п 
Критерій оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

за критерієм 

Джерела і засоби верифікації та оцінки 

Обов’язкова  частина 

1 Проведення занять 

навчально-виховного 

процесу з питань 

енергозбереження для 
учнів пілотного класу 

34 Звіти про заняття (фото-, відео- звіти). 

Проведене 1 заняття – 1 бал.  

Наявність навчального пакету до кожного заняття (презентація, 

задачі, творчі завдання тощо) – 1 бал.   
Максимальна кількість балів за 17 заняттями – 34 бали. 

Зміст навчального пакету може оцінюватися членами конкурсної 

комісії додатковими балами.  

2 Участь в екскурсії на 

міське  підприємство 

теплопостачання 

6 Звіт про захід, фото  

Участь у заході – 6 балів 

3 Звітність за результатами 

аудитів приміщень 

школи 

10 

 

Звіти за результатами аудитів шкільних приміщень.   

За результатами теплового аудиту складаються звіти за формою, 

що наведена у посібнику «Про теплопостачання та 

теплозбереження для майбутнього споживача». 

Аудиту, в першу чергу, мають підлягати місця загального 

користування (актовий зал, спортивний зал, вестибюль, 

бібліотека, їдальня, медичний кабінет тощо).   
Експертна оцінка звітів.   

Максимальна кількість балів – 10. 

Разом обов’язкова частина 50 Максимальна кількість балів – 5+0 

Додаткова частина 

4 Проведення занять для 

учнів інших класів 

(інтегровані уроки тощо) 

10 Звіт про захід.  

У звіті вказати, яка тема з питань енергозбереження була 

інтегрована в конкретну дисципліну навчально-виховного 

процесу, в якій формі та скільки часу це зайняло.    

Експертна оцінка проведених занять. 

Максимальна кількість балів  – 10. 

5 
Проведення конкурсів, 

виставок творчих робіт, 

акцій тощо 

10 Звіт про захід.  
Експертна оцінка проведених заходів  

Максимальна кількість балів - 10 балів. 

 

6 Проведення позакласних 

заходів (батьківські 

збори, збори органу 

шкільного само-
врядування, виховні 

години  тощо)  

10 Звіт про захід.  

Експертна оцінка проведених заходів  

Максимальна кількість балів - 10 балів. 

 

7 Кількість творчих робіт 

учнів школи на тему 

енергозбереження та 

енергоефективності  

5 Звіт про захід. 

Творчі роботи можуть виконуватися у вигляді малюнків, 

плакатів, творів, девізів, логотипів тощо, тематика яких має 

висвітлювати необхідність  енергозбереження, дбайливого 
ставлення до екології, нагадувати про відповідальність за 

природу перед нащадками тощо.  

Пропонуються теми творчих робіт: 

«Якби я був директором ТЕЦ». 

 «Що я можу зробити для зменшення енергоспоживання у 

школі». 

«Чому треба берегти енергію». 

«Скільки коштує бути в теплі?»  

«Енергія - це дорого: реальність нашого сьогодення та 

майбутнього». 

  

«Прості поради з енергозбереження» тощо. 



№ 

з/п 
Критерій оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

за критерієм 

Джерела і засоби верифікації та оцінки 

Кількість балів визначається за відсотковим співвідношенням  

кількості робіт до кількості учнів школи. 

До 10% – 0,5 балів. До 20% - 1 бал. Максимум – 5 балів 

8 Кількість оприлюднених 

матеріалів у ЗМІ та 

інших інформаційних 

ресурсах про участь 

школи у Проекті 

15 Посилання на інформаційні ресурси, де висвітлено інформацію 

(посилання на сайт, фото-копія статті тощо).  

Кожне оприлюднення матеріалів у ЗМІ  оцінюється в 1 бал. 

Публікація на сайті школи оцінюються в 0,5 бала.   

Якщо кількість інформаційних повідомлень у ЗМІ (не 

включаючи публікації на сайті школи) перевищуватиме 10, то 

школа отримує максимальну кількість балів – 15. 

Разом додаткова частина  50 Максимальна кількість балів – 50 

РАЗОМ 100  Максимальна кількість балів –100 

 


