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Положення  

про конкурс між навчальними закладами Проекту «Енергоефективні школи»  

на зменшення споживання електроенергії 

 

1. Мета конкурсу: залучення учнів до практичних кроків зі скорочення 

споживання електричної енергії за рахунок дбайливого, свідомого її використання, 

пропаганди енергетично та екологічно нейтрального стилю життя, поширення серед 

учнів, вчителів та обслуговуючого персоналу знань про необхідність збереження ресурсів.  

2. Очікувані результати. Результатами проведення конкурсу, який має 

супроводжуватись активною інформаційною кампанією з енергозбереження, мають бути 

такі: 

 скорочення витрат електричної енергії у пілотних школах; 

 формування енергоефективної поведінки та зміна звичок колективу школи на 

більш енергоощадні. 

3. Учасники конкурсу. 

Учасниками конкурсу є учні, які навчаються у пілотних ЗНЗ Проекту 

«Енергоефективні школи», вчителі та обслуговуючий персонал.  

4. Терміни проведення конкурсу. 

Конкурс проводиться з 15 лютого по 15 квітня 2013 р. 

 5. Порядок проведення конкурсу. 

5.1 Конкурс проводиться шляхом порівняння реальних показників витрат 

електричної енергії протягом 13 лютого (понеділок) – 13 квітня (п’ятниця) 2012 та 

15 лютого (п’ятниця) – 15 квітня (понеділок) 2013 року. Ці дати обрано тому, що зняття та 

передача показань лічильників пілотними ЗНЗ відбуваються щопонеділка та щоп’ятниці. 

Порівняння проводиться в ідентичних умовах експлуатації шкіл у минулому та поточному 

роках. 

 5.2 Для того, щоб конкурс проводився у рівних умовах, порівняння 

відбуватиметься на основі питомих показників витрат електроенергії (в розрахунку на 1 

учня).  

 5.3 На початку конкурсу (15 лютого цього року з 9-ої до 10-ої години ранку) 

відповідальні за ведення обліку споживання ресурсів особи пілотних шкіл (завідувачі 

господарчою частиною, заступники директорів з адміністративно-господарської роботи 

тощо) фіксують показання лічильників електроенергії та записують ці показання у 

відповідний журнал. Цього ж дня до 17 год. кожна школа надсилає лист із зафіксованими 

даними за підписом директора та відповідальної за ведення обліку особи організаторам 

Проекту або факсом (за номером 428-76-12), або сканований електронною поштою (форма 

листа у додатку 1). Початкові показання лічильників 11 шкіл оприлюднюються на сайті 

ВБО «ІМР».  

Щопонеділка та щоп’ятниці з 9 до 10 години ранку школи фіксують споживання 

електроенергії і до 17 год. передають електронною поштою показання лічильників для 

проведення онлайн-моніторингу на сайті ВБО «ІМР».  

15 квітня 2013 р. відповідальні за облік ресурсів особи знову знімають показання 

лічильників. Щоби кількість днів базового та конкурсного періоду співпадала, показання 

лічильників 15 квітня треба буде зняти 2 рази: перший раз – зранку (як звичайно, для 

передачі в управління освіти та запису у журнал), а другий раз – наприкінці робочого дня 

– з 17 до 18 год. Ці дані також треба буде записати в журнал із відміткою про час зняття та 

надіслати 16.04.13 до 17 год. відповідним листом організаторам Проекту (додаток 2). 

Кінцеві показання електроспоживання кожної школи також оприлюднюються на сайті 

ВБО «ІМР». 
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5.4 З метою визначення ситуації з обліком споживання електроенергії у пілотних 

ЗНЗ шляхом проведення аналізу витрат електроенергії для різних споживачів (внутрішнє 

та зовнішнє освітлення, спортзал, обладнання кухні, комп’ютерних класів, орендарів 

тощо) учасники конкурсу надають організаторам Проекту заповнений опитувальний лист 

«Таблиця характеристик електроспоживаючого обладнання» станом на 2013 та 2012 р. 

(додаток 3) відповідно.  

5.5 Розрахунки зменшення витрат електричної енергії у пілотних школах 

здійснюються консультантами ВБО «ІМР» за методикою, викладеною у п. 6 даного 

Положення. Результати розрахунків надаються конкурсній комісії у вигляді таблиць, 

наведених у п. 7 (по кожній школі), 8 та 9 даного Положення.  

5.6 Якість звітності за конкурсом (точність і своєчасність надання даних щодо 

споживання електроенергії, характеристики електроспоживаючого обладнання тощо 

організаторам Проекту), своєчасність реагування на запити, вмотивованість та розуміння 

керівництвом шкіл суті енергоменеджменту у ЗНЗ тощо оцінюються конкурсною 

комісією згідно з критеріями таблиці 1. 

5.7 Упродовж усього періоду дії конкурсу школи проводять інформаційну 

компанію з економного використання електроенергії у приміщеннях школи. Пілотні ЗНЗ 

надають конкурсній комісії звіти про проведену інформаційну кампанію не пізніше як за 3 

дні по закінченню конкурсу. Звіт має містити стислий опис заходів та акцій, які проведено 

у школах за період конкурсу із підтверджуючими фотографіями, відео, публікаціями та 

іншими інформаційними матеріалами (у додатках до звіту). Обсяг звіту – до 3 стор. 

5.8 Рівень обладнання приміщень ЗНЗ інформацією щодо правил економного 

використання електроенергії має підтверджуватися переліком приміщень, у яких 

розміщено інформацію (потрібно надати також дані щодо загальної кількості приміщень у 

школі). 

5.9 Рівень висвітлення нових ідей щодо збереження енергії шляхом викладення на 

інформаційних ресурсах має підтверджуватися посиланнями на інформаційне джерело 

(сайт). Якщо інформацію щодо нових ідей розміщено в друкованих джерелах (газета, 

журнал тощо), школами мають бути надані фотокопії чи скановані зображення матеріалів. 

 5.10 Конкурсна комісія оцінює надані навчальними закладами матеріали, 

результати розрахунків тощо згідно з критеріями табл.1.  
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Таблиця 1 – Критерії оцінювання та бальна оцінка результатів міжшкільного 

конкурсу на зменшення споживання електроенергії 

 

№ 

з/п 
Критерій оцінки 

Максимальна 

кількість балів 

за критерієм 

Джерела та засоби верифікації та 

оцінки 

1 Рівень зменшення питомих 

витрат електроенергії (за 

період конкурсу порівняно з 

базовим періодом) 

 

11 Листи зі шкіл за підписами директорів 

та відповідальних осіб із даними 

показань лічильників  на початок та 

кінець конкурсного та базового 

періодів. Надані школами проміжні 

показання лічильників.  

Рівень зменшення питомих витрат 

електроенергії розраховується за 

формулою: 

Kел. = [(еп. - ек.)/еп.] *100%, де: 

еп. – питомі витрати електроенергії за 

базовий період 2012 р.; 

ек – питомі витрати електроенергії за 

конкурсний період 2013 р.; 

Максимальна кількість балів – 11. 
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Ступінь ознайомленості 

адміністрації з 

електроспоживаючим 

обладнанням, яке 

експлуатується у закладі; 

підготовленість, 

вмотивованість і розуміння суті 

робіт з енергомоніторингу і 

енергоменеджменту в закладах 

освіти 

7 Коректність і точність заповнення 

опитувальних листів (таблиць 

характеристик електроспоживаючого 

обладнання).  

Експертна оцінка. 

Максимальна кількість балів –7.  

3 Якість (повнота, точність 

оформлення) та своєчасність 

реагування на запити 

організаторів Проекту 

7 Результати роботи адміністрації закладів 

під час проведення конкурсу. Якість 

оформлення та своєчасність реагування 

на запити щодо надання показань 

лічильників та інших даних до конкурсу. 

Експертна оцінка. 

Максимальна кількість балів – 7 

4 Рівень обладнання систем 

освітлення енергоощадними 

лампами на початок 

проведення конкурсу 

10 Таблиці характеристик 

електроспоживаючого обладнання в 

навчальних закладах.  

Показник відносної кількості 

енергоощадних ламп  

Kен.л. = (N ен.л./Nзаг.)*100%.  

До 10% - 1 бал, до 20% - 2 бали і т.д/ 

Максимальна кількість балів –10.  

Рівень ефективності інформаційної кампанії Кеф.інф. = Какт. + Ккр. + Кправ.+ Кн.ід.  

5 Рівень активності та 

креативності інформаційної 

компанії зі зменшення 

споживання електроенергії 

7 Фото-звіт школи.  

Експертна оцінка: 

Високий рівень активності Какт. 

інформаційної кампанії (проведено 
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(проведення конкурсів, акцій, 

змагань між класами, 

виготовлення листівок тощо) 

понад 10 різних заходів) – 5 балів; 

середній (від 5 до 10 заходів) – 3 балів, 

низький (до 5 заходів) – 1 бал.  

Високий рівень Ккр. креативності 

(різноманітність та оригінальність 

заходів) – 2 бали, середня – 1 бал, 

низька – 0 балів. 

Максимум балів за критерієм – 7 

(високий рівень активності – 5 балів, 

високий рівень креативності – 2 бали).  

6 Рівень обладнання приміщень 

школи інформацією про 

правила економного 

використання  

електроенергії  

10 Звіт про захід. Кількість балів 

визначається у відсотковому 

співвідношенні від загальної кількості 

приміщень школи (до 10% –1 бал; до 

20% – 2 бали, до 30% – 3 бали і т.д.). 

Максимум 10 балів. 

Якщо у приміщеннях школи відсутня 

інформація про правила економного 

використання електроенергії – 0 балів.  

7 Рівень висвітлення нових ідей 

щодо збереження енергії 

шляхом викладення на 

інформаційних ресурсах (сайт 

школи, шкільна газета тощо) 

8 Фото-звіт школи. 

Експертна оцінка (інформації багато – 

Кн.ід. = 8 балів; інформації  достатньо – 5 

бали; інформації недостатньо – 2 бали; 

інформація відсутня – 0 балів).  

РАЗОМ 60 Максимальна кількість балів – 60 

 

 5.11 Результати конкурсу оформлюються Протоколом з підписами всіх членів 

конкурсної комісії та оприлюднюються після підведення підсумків за результатами участі 

пілотних шкіл у Проекті  

6 Методика визначення результатів конкурсу. 

6.1 Рівень зменшення питомих витрат споживання електроенергії Кел. за період 

конкурсу (з 15.02. -15.04. 2013 р.) порівняно з базовим періодом (13.02.-13.04. 2012 р.) 

розраховується згідно із залежністю: 

Кел. = [(еп. – ек.)/еп.]*100%,                                            

де: 

ек., еп. – величини питомих витрат електричної енергії (на одного учня) за період 

проведення конкурсу і початкова за такий же період минулого року, е = Е/N, 

кВт∙год/учень; 

Ек. та Еп. – витрати спожитої електричної енергії згідно з показаннями електричних 

лічильників за період проведення конкурсу і аналогічний час базового періоду (минулого 

року), кВт∙год; 

Nк. та Nп. – кількість учнів школи у 2013 р. та у 2012 р.  

За отриманим показником рівня зменшення питомих витрат електричної енергії 

визначається бальна оцінка шкіл-учасників. Максимальна оцінка – 11 балів.  

6.2 Ступінь ознайомленості адміністрації з електроспоживаючим обладнанням, яке 

експлуатується у закладі; підготовленість, вмотивованість і розуміння суті робіт з 

енергомоніторингу і енергоменеджменту в закладах освіти визначається експертною 

оцінкою на основі аналізу опитувальних листів (коректності та точності заповнення 

таблиць характеристик електроспоживання), наданих школами. Максимальна кількість 

балів – 7. 
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6.3 Якість (повнота, точність оформлення) та своєчасність реагування на запити 

організаторів Проекту) оцінюється експертами, що надавали запити до пілотних ЗНЗ. 

Максимальна оцінка – 7 балів. 

6.4 Рівень обладнання систем освітлення енергоощадними лампами на початок 

проведення конкурсу визначається на основі аналізу наданих школами таблиць 

характеристик електроспоживаючого обладнання (розраховується % енергоощадних ламп 

у школі від загальної кількості ламп). Цей показник свідчить про розуміння 

адміністрацією школи необхідності енергозбереження під час освітлення та прикладені 

зусилля із залучення спонсорських коштів для заміни ламп розжарювання на 

енергозберігаючі. Максимальна кількість балів – 10. 

6.5 Рівень ефективності інформаційної кампанії визначатиметься конкурсною 

комісією на основі представлених звітів. 

6.6 Рівень ефективності інформаційної кампанії оцінюється за такими критеріями:  

- рівень Какт. активності та рівень Ккр. креативності інформаційної кампанії. 

Рівень активності визначається кількістю проведених публічних заходів у 

школі з метою впливу на поведінку учнів, вчителів, батьків, обслуговуючого 

персоналу для зменшення споживання електроенергії. Максимум – 5 балів. 

Рівень креативності проведених заходів (оригінальність, адресність, 

авторський підхід тощо) визначається за експертними оцінками. Максимум – 

2 бали. Максимальна оцінка рівня активності та креативності інформаційної 

кампанії – 7 балів (див. табл. 1); 

- рівень Кправ. обладнання приміщень школи  інформацією про правила 

економного використання електроенергії. Оцінюється за відсотковим 

співвідношенням кількості приміщень, де є зазначена інформація, до загальної 

кількості приміщень школи. Максимальна оцінка – 10 балів (табл. 1); 

- рівень Кн.ід. висвітлення нових ідей щодо збереження енергії шляхом 

викладення на інформаційних ресурсах (сайт школи, шкільна газета тощо). 

Визначається за експертними оцінками. Максимум – 8 балів.  

Рівень ефективності інформаційної кампанії Кеф.інф. = Как. + Ккр. + Кправ.+ Кн.ід. 

  

 Учасники конкурсу посідають відповідні місця за сумою балів, розрахованих 

відповідно до табл. 1. Максимальна сума балів за результатами конкурсу - 60.  
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5. Протокол визначення показань вузлів обліку 

у рамках проведення конкурсу на зменшення споживання електроенергії пілотними ЗНЗ 

Проекту «Енергоефективні школи» 

 

Школа №_____  

 
№ 

з/п 

Система обліку Об’єкт обліку 

    

1 Тип (марка) лічильника      

Номер лічильника     

2  Початкові показання 

лічильника, кВт∙год,  

15.02.2013 р. 

    

3 Кінцеві показання лічильника 

кВт∙год, 

15.04.2013 р. 

    

4 Коефіцієнт трансформації 

лічильника 

    

5 Витрати електричної енергії за 

період конкурсу, кВт∙год 

    

6 Витрати електричної енергії за 

базовий період 2012 р. (згідно з 

даними журналу), кВт∙год 

    

7 Кількість учнів у ЗНЗ (2012 р.)  

8 Кількість учнів у ЗНЗ  (2013 р.)  
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6. Рівень питомих витрат електроенергії  

у пілотних навчальних закладах (базовий та конкурсний періоди) 

 

№ 

з/п 
Показник 

Пілотні навчальні заклади 

Ліцей  

№ 21 

Ліцей 

№ 51 

СЗШ 

№53 

СШ 

№96 

СЗШ 

№134 

СЗШ 

№170 

Гімназія 

№178 

СЗШ 

№201 

СЗШ 

№242 

СЗШ 

№270 

Гімназія 

№290 

1 Рівень питомих витрат електричної 

енергії за період конкурсу, 

кВт∙год/учень 

           

2 Рівень питомих витрат електричної 

енергії за базовий період (згідно з 

даними журналу обліку використання 

ресурсів за 2012 р.), кВт∙год/учень 
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7. Оцінювання результатів конкурсу та визначення переможців 

 

Базовий період 13.02.2012 - 13.04.2012  

Конкурсний період 15.02.2013 - 15.04.2013 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 
Позначення 

Од. 

виміру 

Пілотні ЗНЗ 

Ліцей 

№ 21 

Ліцей   

№ 51 

СЗШ 

№53 

СШ  

№96 

СЗШ 

№134 

СЗШ 

№170 

Гімназія 

№178 

СЗШ 

№201 

СЗШ 

№242 

СЗШ 

№270 

Гімназія 

№290 

1 

Обсяг спожитої 

електроенергії: 

- базовий період (2012 р.) 

Еп. 

кВт∙год 

           

- період проведення конкурсу 

(2013 р.) 
Ек.            

2 

Рівень питомих витрат 

електроенергії: 

- базовий період 

еп. кВт∙год/ 

учень 

           

- період проведення конкурсу ек.            

3 

Рівень зменшення питомих 

витрат електроенергії за 

конкурсний період порівняно 

з базовим  
Кел. 

% 

 
           

4 Бальна оцінка балів            

5 

Ступінь ознайомленості 

адміністрації з електро-

споживаючим обладнанням 

закладу, вмотивованість і 

розуміння суті робіт з 

енергомоніторингу і 

енергоменеджменту  

Експертна оцінка 

Максимальна кількість 

балів -7 

           

6 

Якість (повнота, точність 

оформлення) та своєчасність 

реагування на запити 

організаторів Проекту  

Експертна оцінка 

Максимальна кількість 

балів -7 

           

7 

Рівень обладнання систем 

освітлення енергоощадними 

лампами на початок 

проведення конкурсу, % 
Кен.л. 

%            

8 Бальна оцінка балів            
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№ 

з/п 

Найменування 

показника 
Позначення 

Од. 

виміру 

Ліцей 

№ 21 

Ліцей 

№ 51 

СЗШ 

№53 

СШ 

№96 

СЗШ 

№134 

СЗШ 

№170 

Гімназія 

№178 

СЗШ 

№201 

СЗШ 

№242 

СЗШ 

№270 

Гімназія 

№290 

Рівень ефективності інформаційної кампанії Кеф.інф. = Как. + Ккр. + Кправ.+ Кн.ід. 

9 
Рівень активності інформаційної 

кампанії 
Как. балів            

10 
Рівень креативності 

інформаційної кампанії 
Ккр балів            

11 

Рівень обладнання приміщень 

школи інформацією про правила 

економного використання 

електроенергії 
Кправ. 

%            

12 Бальна оцінка балів            

13 

Рівень висвітлення нових ідей з 

енергозбереження в 

інформаційних ресурсах  

Кн. ід.. балів            

14 РАЗОМ 
∑ 4-6, 8-10, 12, 

13 
балів            
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Додаток 1 

Лист  

щодо зняття показань лічильників на початку конкурсу 

 

 

 

 

 

 

Бланк ЗНЗ 

 

Дата, № листа 

 

Керівнику Проекту «Енергоефективні школи» 

Виконавчому директору ВБО «ІМР» 

Р.Ю. Тормосову 

 

Надсилаємо показання лічильників електроенергії на 15.02.2013 р.  

Час зняття показань – з 9 до 10 год.  

 

 

№ з/п Номер лічильника Показання,  

кВт∙год 

Коефіцієнт 

трансформації 

лічильника 

    

    

    

    

 

 

 

 

 Відповідальна особа                                                                               ПІБ 

 

 Директор                                                                                                  ПІБ 

 

                                         Печатка 
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Додаток 2 

Лист  

щодо зняття показань лічильників наприкінці конкурсу 

 

 

 

 

 

 

Бланк ЗНЗ 

 

Дата, № листа 

 

Керівнику Проекту «Енергоефективні школи» 

Виконавчому директору ВБО «ІМР» 

Р.Ю. Тормосову 

 

Надсилаємо показання лічильників електроенергії на 15.04.2013 р.  

Час зняття показань – з 17 до 18 год.  

 

 

№ з/п Номер лічильника Показання,  

кВт∙год 

Коефіцієнт 

трансформації 

лічильника 

Примітка* 

 

     

     

     

 

 

 

 

 Відповідальна особа                                                                               ПІБ 

 

 Директор                                                                                                  ПІБ 

 

                                         Печатка 
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Додаток 3 

 

Таблиця - Характеристика електроспоживаючого обладнання школи №____ м. Києва 

№ Назва споживача 

електричної енергії 

Характеристика споживача електричної енергії 

Кількість та тип  

споживачів електроенергії 

Наявність 

відокремленого лічильника 

електроенергії 

(так, ні). 

Тип лічильника 

(одно-, дво- або тризонний) 

Номер лічильника 

Електрична 

потужність 

обладнання, загальна, 

кВт 

Тривалість 

роботи,  

год. за рік 

Лампи 

розжарювання 

Люмінесцентні  

та інші 

1.   Внутрішнє освітлення 

приміщень школи 

     

2 Зовнішнє освітлення 

прибудинкової і шкільної 

території 

     

3 Приготування гарячої води 

на кухні і кімнаті лікаря 

Кількість бойлерів    

4 Електричні системи 

опалення 

Кількість і тип котлів або 

нагрівачів 

 

   

5.  Інші споживачі 

електричної енергії  

(вказати)  

 

Кількість і тип 

 

 

   

6 Обладнання орендарів, які 

використовують 

електричну енергію 

    

 


