
Тема проекту  

«Енергозбереження – крок до майбутнього» 
 

Коротке резюме проекту 

Енергія – це тепло і рух від Землі людям. Можливості нашої планети не 

безмежні, природа дарує блага тільки заощадливим. Сьогодні багато слів 

звучить з екранів телевізорів про необхідність енергозбереження. Це 

зрозуміло, адже Україна лише на 25% забезпечує себе енергоресурсами, 75% 

імпортує. За рівнем енергозбереження на побутовому рівні Україна 

знаходиться на місці Європи у 70-80-х роках. Людина використовує енергію 

всюди, у всіх сферах свого життя: керує машиною, дивиться телевізор. П’є 

каву… Неефективне використання енергетичних ресурсів, споживання та 

експорт легкодоступної нафти, неекономне використання електроенергії 

підприємствами чи домогосподарствами змушують серйозно замислитись 

над проблемою енергозбереження у країні. 

Енергетичний сектор економіки України потребує особливої уваги як з 

боку держави, так й індивідів. Важливим є використання альтернативних 

джерел енергії, пошук нових шляхів, способів постачання її державі. 

Закони України «Про енергозбереження», «Про енергетику» та «Про 

енергопостачання», законодавчі акти Верховної ради України, хоча і 

порушують проблему енергетики, проте на практиці особливих позитивних 

зрушень не виявляють. Це пов’язане з тим що відсутній основний елемент – 

мотивація. 

Використання енергії пов’язане з двома проблемами. По-перше, запаси 

невідновлюваних джерел енергії: нафти, газу, вугілля, деревини – 

вичерпуються. По-друге, сучасні способи виробництва енергії завдають 

непоправної шкоди довкіллю та людині внаслідок шкідливих викидів. Тому 

необхідно заощаджувати енергію. Економити енергію значно легше й 

дешевше, ніж виробляти її й постачати споживачам. Привчатися економити 

енергію потрібно змалку. Економія енергії, якнайменше витрачання її для 

виконання будь-якої роботи – запорука забезпечення найкращих умов життя 

громадян. Але поки що нам є над чим працювати. 

Енергозбереження – це сукупність трьох основних видів заходів: 

  моніторинг вжитку енергоресурсів; 

  регулювання витрати теплоносіїв, електроенергії і води; 

 підвищення мотивації учасників. 

Лише використання всіх 3-х елементів одночасно дає ефект. 

 

Мета проекту 

- Формування екологічного світогляду, екологічної свідомості та 

відповідної поведінки, що якнайкраще досягається при впровадженні 

проектної діяльності. Цей метод дозволяє об'єднати навчання з 

активною діяльністю, сприяє свідомому ставленню до проблем 

суспільства, формуванню активної громадської позиції. 



- Спрямування на залучення євроклубівців до активної участі в процесі 

енергозбереження, використання набутих теоретичних знань у 

реальних умовах, підвищення соціальної активності, виховання 

особистості громадянина України. 

- Удосконалення системи роботи з питань інтеграції енергозбереження в 

діяльність Євроклубу та придбання необхідного рівня побутових знань 

з енергозбереження для формування нового світогляду на проблему 

енергозбереження. 

- Виявлення  здатності  учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією, 

до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, 

уміння вести діалог, виступати перед колективом. 

 

Виконавці проекту:  Євроклуб «12 зірок».  

 

Заплановані результати 
 Соціалізація особистості 

 Підвищення екологічної правосвідомості 

 Отримання знань про економію енергоресурсів 

 Предметні вміння роботи з презентаціями  

 Ораторські навички 

 

План проведення проекту 

 

І етап.  

Підготовчий. Визначення цілі, завдань,  методів. Планування 

командної роботи. 

ІІ етап.  

Мотиваційний. Учасники проекту проводять  просвітницьку роботу 

серед учнів, мешканців мікрорайонів м.Житомира, поширюють знання про 

можливості енергозбереження та можливість участі кожного у збереженні 

природних ресурсів України. Презентують досвід Євросоюзу у сфері 

енергозбереження. 

ІІІ етап  

Практичний. Проведення акцій, флеш-мобів, уроків з елементами гри, 

створення та демонстрація презентацій для школярів,  

ІІІ етап.  

Підсумковий. Оформлення отриманих даних та визначення 

рекомендацій по енергозбереженню. 

 

Сутність проекту 

Проект зорієнтований на інтеграцію в систему роботи Євроклубу 

питань енергозбереження та залучення підростаючого покоління до 

навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання 

енергоресурсів як одного з напрямків євроінтеграційної політики в Україні. 

 



Завдання проекту 

 Активізація участі в процесі енергозбереження. 

 Формування цілісної картини взаємодії людини й навколишнього 

середовища. 

 Розвиток стійкого пізнавального інтересу. 

 Формування знань про екологічні проблеми регіону. 

 Формування вміння самостійно оцінювати екологічну ситуацію та 

приймати правильне рішення. 

 Виявлення здатностей учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією. 

 Формування комунікативних здатностей, уміння працювати у групах і 

парах змінного складу. 

 Розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до 

чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом. 

 Підвищення рівня інформованості учасників проекту в галузі 

енергозберігаючих технологій. 

 Усвідомлення глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем 

навколишнього середовища. 

 Виховання свідомої особистості громадянина України, яка дбайливо 

ставиться до природних ресурсів. 

 

Тривалість проекту  1 рік 

 

Заходи по впровадженню проекта  

«Енергозбереження-крок до майбутнього» 

Зміст Термін 

виконання 

Примітка 

Поширення серед колегіантів інформації 

про державну програму з 

енергозбереження та її актуальність серед 

українців загалом та серед кожного з нас 

зокрема. 

 

Червень - 

вересень 2016 

Залучення 

мешканців 

міста, 

батьківської 

громади учнів 

ЗНЗ, 

громадських 

діячів 

Залучення колегіантів до акції «Збережи 

ліс» 

Вересень-

листопад 2016 

Залучення 

мешканців 

мікрорайонів 

міста, школярів 

Проведення заходів до Всесвітньої 

години Землі. 

Приєднання до світового святкування. 

Жовтень 2016  

Проведення інформаційних повідомлень 

«Шляхи економії електроенергії» 

Листопад – 

грудень 2016 

Залучення 

студентів ЖДУ 

ім.І.Франка 



Проведення опитування на тему 

«Раціональне використання природних 

ресурсів» 

Січень 2017 Учні ЖМК і 

ЖНВК№25 

Проведення виставки малюнків «Будь 

свідомим користувачем природних 

ресурсів» 

Січень 2017  

Проведення конференції з учнями та 

педагогами Житомирського міського 

колегіуму «Шляхи енергозбереження» 

Лютий 2017  

Проведення уроків для молодших 

колегіантів «Давайте збережемо нашу 

планету» 

Березень-

квітень 2017 

Учні ЖМК і 

ЖНВК№25 

Створення колективного малюнка 

«Школа майбутнього» 

Квітень 2017 Залучені батьки 

учнів колегіуму 

Тиждень благоустрою. Квітень 2017 Залучені учні 

ЖМК 

Виготовлення інформаційних листівок 

«Бережіть енергію ” 

Травень 2017  

Проведення засідання Євроклубів 

Житомирського міського колегіуму, ЗОШ 

№26, ЗОШ №25 з питання 

енергозбереження 

Травень 2017 На базі 

Житомирського 

міського 

колегіуму 

Створення комп’ютерної презентації: 

«Енергозбереження – крок до 

майбутнього». 

Травень 2017  

Проведення акції «Кришечки від 

пластикових пляшок – на протези воїнам 

АТО» 

Протягом року  

Проведення акції «Батарейки, 

здавайтеся» 

Протягом року  

Заключний етап: презентація проекта 

«Енергозбереження – крок до 

майбутнього» учням ЗНЗ, вчителям та 

батьківській громадськості. 

Травень 2017  

 

Висновки конференції «Шляхи енергозбереження» 

Ми дійшли висновку, що економія енергії має дуже велике значення  

для нас і економити електроенергію, тепло та воду можна таким чином. 

1. Вікна. Перед початком опалювального сезону обов’язково потрібно 

утеплити. 

2. Стежити, щоб у кабінетах не було протягів. 

3. Провітрювати приміщення в осінній та зимовий період швидко та 

ефективно протягом кількох хвилин. 

4. Вимикати світло в кабінетах на перервах. 



5. Замінити електролампи потужність 100 Вт на енергозберігаючі лампи. 

6. Економно використовувати  водні ресурси. 

7. ктивно долучатися до енергазберігаючих акцій «Збережемо ліс», 

«Батарейки, здавайтесь», «Кришечки від пластикових пляшок – на 

протези воїнам АТО». 

8. Поширювати корисну інформацію про економію природніх ресурсів 

серед знайомих та друзів. 

 

 

 

 


