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Положення про конкурс проектних пропозицій  

з підвищення енергоефективності та/або покращення теплового комфорту 

 шкільного приміщення 

 

1. Мета конкурсу: формування у підростаючого покоління бережливого та економного 

ставлення до енергоресурсів.  

Досягнення мети досягається шляхом активізації дослідницької діяльності учнів у галузі 

енергозбереження, залучення до розробки енергозберігаючих проектів, упровадження яких  

дозволить скоротити споживання енергії та покращити умови теплового комфорту у 

приміщеннях школи. 

 

2. Порядок проведення конкурсу. 

Конкурс може проводитися у два етапи. 

Перший етап – внутрішньо шкільний. В кожній школі організуються групи учнів, що 

проводять тепловий аудит приміщень школи, за результатами якого складають звіти. На основі 

звітів учні розробляють проектні пропозиції з підвищення енергоефективності та/або 

покращення теплового комфорту обраних приміщень. По закінченню розробки проектних 

пропозицій проводиться шкільний конкурс та визначається проект-переможець, який буде 

представлено на міжшкільному конкурсі. Критерії вибору проекту-переможця, склад конкурсної 

комісії, процес оформлення рішення тощо визначаються адміністрацією школи на власний 

розсуд. 

За бажанням, школа може не проводити внутрішньо шкільний конкурс проектних 

пропозицій, а за результатами звітів про тепловий аудит обрати конкретне приміщення та 

розробляти проектну пропозицію з підвищення його енергоефективності та/або покращення 

теплового комфорту, яку буде подано на міжшкільний конкурс.  

Другий етап – міжшкільний конкурс. Кожна школа-учасник представляє конкурсній 

комісії проектну пропозицію, оформлену належним чином (згідно з вимогами  табл. та додатків 

1-3) у визначений термін до заключної конференції та презентує у вигляді доповіді на заключній 

конференції (вимоги до презентації наведено у додатку 4). 

Розроблені проектні пропозиції можуть увійти до переліку енергоефективних проектів, 

що будуть реалізовані у пілотних навчальних закладах компанією ДТЕК, яка фінансує Проект 

«Енергоефективні школи». 

 

3. Учасники конкурсу.   

Учасниками конкурсу є представники ЗНЗ міста, що є учасниками Проекту 

«Енергоефективні школи». 

 

4. Термін проведення конкурсу.  
Конкурс проводитиметься у квітні 2013 р. 

 

5. Порядок проведення конкурсу.  

Пілотні ЗОШ надають розроблені проектні пропозиції конкурсній комісії в електронному 

вигляді та у вигляді твердої копії до «30» квітня 2013 р.  

Конкурсна комісія оцінює надані навчальними закладами матеріали за критеріями, 

визначеними у табл.  

Після презентацій проектних пропозицій на заключній конференції члени конкурсної 

комісії оцінюють проектні пропозиції ЗНЗ за останнім критерієм табл. – «Якість презентації 

проектної пропозиції» та визначають переможців конкурсу. 

Результати конкурсу, оформлені Протоколом з підписами всіх членів конкурсної комісії, 

оголошуються наприкінці заключної конференції.  



Таблиця – Критерії оцінювання та бальна оцінка результатів міжшкільного конкурсу 

проектних пропозицій з підвищення енергоефективності та/або покращення теплового 

комфорту шкільних приміщень 

 

№ 

з/п 
Критерій оцінки 

Максимальн

а кількість 

балів за 

критерієм 

Джерела та засоби верифікації та оцінки 

1 Обґрунтованість 

актуальності 

проблеми 

проектної 

пропозиції для 

школи 

10 Визначається протоколом конкурсної комісії на 

основі показників: 

1. Обґрунтованість проблеми підвищення 

енергоефективності та/або покращення теплового 

комфорту обраного приміщення – максимум 5 

балів. 

2. Чітке викладення очікувань від реалізації 

запропонованої пропозиції – максимум 5 балів. 

2 Повнота та якість 

результатів 

теплового аудиту, 

за якими обрано 

найбільш 

енерговитратне 

та/або найбільш 

некомфортне з 

точки зору 

теплового режиму 

приміщення 

школи. 

10 Звіти про тепловий аудит окремих шкільних 

приміщень розробляються за форматом, наведеним 

у посібниках для учнів та для вчителя. Тепловий 

аудит проводиться переважно у приміщеннях 

загального користування (актовий зал, спортзал, 

бібліотека, вестибюль, кабінет лікаря тощо). 

Учні розробляють рекомендації з підвищення 

енергоефективності та/або покращення теплового 

комфорту обраних приміщень (приклад 

рекомендацій також наведений у посібниках).  

На основі аналізу звітів про тепловий аудит 

шкільних приміщень розробляється узагальнений 

звіт про проведення у школі теплового аудиту, за 

висновками якого обирається найбільш 

енерговитратне та/або найбільш некомфортне з 

точки зору теплового режиму приміщення школи, 

для підвищення енергоефективності та/або 

покращення теплового комфорту якого 

розроблятиметься проектна пропозиція.   

Максимум – 10 балів. 

3 Грамотність та 

реалістичність 

запропонованих у 

проектній 

пропозиції 

технічних та 

організаційних  

рішень з 

підвищення 

енергоефективнос

ті та/або 

покращення 

теплового 

комфорту 

10 Визначається за матеріалами, що подаються 

школами до конкурсної комісії. 

Грамотність запропонованих рішень – максимум 5 

балів. 

Реалістичність запропонованих рішень – максимум 

5 балів. 



№ 

з/п 
Критерій оцінки 

Максимальн

а кількість 

балів за 

критерієм 

Джерела та засоби верифікації та оцінки 

4 Значення 

отриманого 

практичного 

результату, 

обґрунтованість 

висновків і 

рекомендацій. 

10 Визначається за матеріалами, що подаються 

школами до конкурсної комісії на основі 

показників: 

1. Обґрунтування економічної (соціальної) 

ефективності проекту – максимум 5 балів. 

2. Розрахунок орієнтовної вартості реалізації 

проекту – максимум 5 балів. 

5 Рівень складності 

і самостійності 

розробки. 

10 Визначається за матеріалами, що подаються 

школами до конкурсної комісії. 

Максимум – 10 балів. 

6 Якість 

оформлення 

проектної 

пропозиції. 

20 Визначається за матеріалами, що подаються 

школами до конкурсної комісії, на основі 

показників: 

1. Дотримання технічних вимог до оформлення 

матеріалів, термінів подання документів – 

максимум 5 балів. 

2. Відповідність структури та наповнення розділів 

– максимум 5 балів. 

3. Оригінальність оформлення – максимум 2 бали. 

4. Логіка та стиль викладення матеріалу – 

максимум 5 балів.  

5. Наявність додатків, ілюстрацій, графічних 

пояснень та їх якість – максимум 3 бали. 

7 Якість презентації 

проектної 

пропозиції. 

25 1. Відповідність технічним вимогам до 

представлення результатів – максимум 3 бали. 

2. Дотримання визначеного часу виступу (додаток 

4)  – максимум 3 бали 

3. Самостійність та знання матеріалу учнями – 

максимум 10 балів. 

4. Оригінальність і творчий підхід до презентації – 

максимум 4 бали. 

5. Участь у презентації адміністрації школи, як 

гаранта реалізації проектної пропозиції – 

максимум 5 балів. 

РАЗОМ 95 Максимальна кількість балів - 95 

 

 

 



Додаток 1 

Вимоги  

до оформлення пакету проектних пропозицій з підвищення 

енергоефективності/покращення теплового комфорту шкільного приміщення 

 

Пакет проектної пропозиції, що надається кожною школою-учасником на розгляд 

конкурсної комісії, складається з таких документів: 

- узагальнений звіт про проведення теплового аудиту приміщень школи з відповідними 

висновками та обґрунтуванням вибору приміщення для розробки заходів із підвищення 

енергоефективності – загальний обсяг до 5 стор. (титульний лист звіту наведений у додатку 2). 

Структура узагальненого звіту: 

 вступ (коли, ким і з якою метою проводився тепловий аудит); 

 перелік досліджуваних приміщень із стислими результатами теплового аудиту 

кожного приміщення. Вибір найбільш енерговитратного та/або найбільш 

некомфортного з точки зору теплового режиму приміщення; 

 характеристика обраного приміщення (призначення, розташування щодо сторін 

горизонту, матеріали огороджувальних конструкцій, їх стан тощо); 

 план приміщення; 

 результати теплового  аудиту приміщення та висновки; 

 рекомендації щодо підвищення енергоефективності та/або теплового комфорту 

приміщення;  

- проектна пропозиція з підвищення енергоефективності та/або покращення теплового 

комфорту приміщення (титульний лист пропозиції наведено у додатку 3)  обсягом до 10 стор., 

що включає розділи: 

 опис проблеми, у тому числі обґрунтування її актуальності; 

 мета (цілі) проекту; 

 суть рішення; 

 запропоновані методи та інструменти реалізації; 

 результат (як упровадження проектної пропозиції вплине на зменшення 

енергоспоживання та/або покращення теплового комфорту у приміщенні); 

 орієнтовна вартісна оцінка й економічна та/або соціальна доцільність 

запропонованого проекту. 

Текстовий матеріал має бути організований як документ Word, з використанням 

стандартних шрифтів 12 розміру, з ілюстраціями, графіками та таблицями. Загальний обсяг 

текстової частини роботи – не більше 15 сторінок.  

Матеріали подаються до конкурсної комісії на електронних носіях та у паперовому 

вигляді не пізніше 30 квітня 2013 року. 

 



Додаток 2 

Титульний лист  

узагальненого звіту про проведення теплового аудиту  
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Додаток 3 

 

Титульний лист проектної пропозиції 

 

 

 

Проект «Енергоефективні школи»  

у загальноосвітніх навчальних закладах України 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ  

З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

ТА/АБО ПОКРАЩЕННЯ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ  

ШКІЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ 

____________________________________________________________ 

(назва загальноосвітнього навчального закладу) 

 

 

 

Розробники: 

 

 

Консультанти: 

  

 

 

 

 

 

Київ 

2013 

 

 

 



Додаток 4 

Вимоги  

до презентації проектних пропозицій з підвищення енергоефективності та/або покращення 

теплового комфорту шкільного приміщення під час заключної конференції 

 

Представлені на розгляд конкурсної комісії матеріали демонструються у вигляді доповіді 

представниками ЗНЗ на заключній конференції у травні 2013 року.  

Обов’язковою є участь у доповіді учнів-розробників проектної пропозиції (з 

представників пілотного класу). Допускається допомога вчителя або представника адміністрації 

школи. 

Представлення результатів має бути побудоване з використанням  презентації у форматі 

MS Power Point. Під час доповіді можуть демонструватися відеоролики (1-2 хвилини) у форматах 

WMV, DiVX і MPEG. 

Тривалість доповіді однією школою-учасником - до 10 хвилин. 

У презентації потрібно відтворити наступні відомості про запропоновану пропозицію:  

- обґрунтованість вибору приміщення та його характеристика (тип, матеріали 

огороджувальних конструкцій, їх стан, температура  в приміщенні тощо); 

- мета проекту; 

- суть рішення та методи/інструменти реалізації; 

- очікуваний результат від реалізації пропозиції (зниження енергоспоживання, 

негативного впливу на довкілля, поліпшення мікроклімату у приміщенні); 

- орієнтовна вартісна оцінка та економічна і/або соціальна доцільність проекту. 

 

 


