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ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО СТВОРЕННЯ НА САМОСТІЙНИХ ЗАСАДАХ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСІВ ПРОЕКТУ ДТЕК 

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ: НОВА ГЕНЕРАЦІЯ»  

 

Вступ  
 
Міжрегіональні класи Проекту ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація» (далі 

Проект), що об’єднують учнів із різних областей України, уперше  створені у 2017-2018 н.р. Тоді 
учнями міжрегіональних класів стали представники трьох  закладів загальної середньої освіти 
м.Зеленодольська (Дніпропетровська область) та м.Бурштина (Івано-Франківська область). Вони 
вивчали факультативний курс «Абетка з основ житлово-комунального управління»  (далі Курс) 
та проходили онлайн-гру «Розумний будинок» (далі Гра) у першій в Україні онлайн-програмі 
дистанційного навчання (ПДН).  

Новий формат довів свою ефективність – результати навчання у міжрегіональних класах 
порівняно із звичайними класами є більш успішними, а учні з різних міст стали справжніми 
друзями. Наступного навчального року кількість таких класів збільшилася. У 2018-2019 н.р. за 
Проектом навчалися та грали  20 міжрегіональних класів.  

У цьому навчальному році організатори Проекту пропонують майбутнім його учасникам, 
які бажають проходити Курс та Гру у ПДН за форматом міжрегіональних класів,  САМОСТІЙНО 
обирати собі партнерів з інших областей.  

  

1. Мета створення міжрегіональних класів на самостійних засадах: 

- надати можливість школам самостійно згуртувати команди міжрегіональних класів,  що 
об’єднують вчителів та учнів із різних областей України для спільного проходження Курсу та Гри 
за успішної співпраці на єдиний результат.  

2. Учасники міжрегіональних класів  

У створенні міжрегіонального класу беруть участь два заклади загальної середньої освіти  
(ЗЗСО) з різних областей. Кількість міжрегіональних класів не обмежена, проте два навчальні 
заклади, які об’єднуються за міжрегіональним форматом, мають право створити лише ОДИН 
міжрегіональний клас протягом 2019/2020 навчального року.  

Міжрегіональний клас складається із двох вчителів та 16 учнів (один вчитель та вісім учнів 
з одного навчального закладу та стільки ж з іншого).Учнів можна обирати на базі одного класу 
або створити пілотну групу з учнів різних класів.  

Рекомендуємо залучати учнів із 9-их та/або 10-их класів.  

Для вивчення Курсу та проходження Гри обидві школи-партнери  реєструються на онлайн-
платформі energyschool.org.ua, обирають Курс та  підтверджують свою участь у Проекті за 
міжрегіональним форматом.   

3. Зв’язок між Курсом та Грою у форматі міжрегіонального класу  

Протягом навчання учні старшої школи опановують 10 тем Курсу та паралельно 
реєструються в онлайн-грі «Розумний будинок». Навчання за Курсом та Гра взаємопов'язані. 
Протягом перших трьох тижнів учні міжрегіонального класу вивчають теми Курсу, розв’язують 
завдання, відповідають на тестові запитання тощо. За результатами навчання учні набирають 
бали.  На четвертому тижні всі учні міжрегіонального класу реєструються у Грі. Бали, які учні 
«заробили» впродовж навчання, перетворюються у віртуальні гроші. Ними учні користуються під 
час Гри. Гра є командною: учні міжрегіонального класу стають власниками квартир і створюють 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  (ОСББ). Вони навчаються раціонально 
споживати енергоресурси, сплачувати за комунальні послуги, утримувати свій будинок та 
приймати спільні рішення в ОСББ для  підвищення енергоефективності будинку.    

Опанування Курсу уможливлює учням не тільки отримувати знання, а й використовувати 
їх на практиці вдома та у школі.  А формат міжрегіональних класів додає до навчання дух 
змагання, сприяє формуванню в учнів лідерських якостей, критичного мислення, вміння 



 

 
відстоювати свою думку та чути думки інших. 

4. Часові рамки та контакти  

Для вивчення 10 тем Курсу та проходження Гри надається один семестр, або 4 місяці.  
Протягом 2019/2020  навчального року  міжрегіональні класи можуть вибрати або перший, або 
другий семестр для участі у Проекті: 

1 семестр:  вересень -  24 грудня 2019 року;   

2 семестр:  січень – 24 квітня 2020 року. 

Якщо навчальний заклад вже зареєстрований на онлайн-платформі,  потрібно тільки 
вибрати та підтвердити свою участь у вивченні Курсу. Якщо навчальний заклад уперше бере 
участь у Проекті, необхідно спочатку зареєструвати школу на онлайн-платформі 
energyschool.org.ua, потім вибрати Курс («Абетка з основ житлово-комунального управління») та 
підтвердити свою участь.  

Інформацію про створений міжрегіональний клас із контактною інформацією вчителів 
надсилайте у письмовому вигляді Модератору онлайн-платформи на електронну адресу: 
nvlysenko@bigmir.net.   

Модератор онлайн платформи або служба технічної підтримки ПДН зв’яжеться з 
вчителями міжрегіонального класу  для надання більш детальної інформації щодо реєстрації 
міжрегіонального класу на онлайн платформі.  

Контактна особа із загальних питань: Оксана Гелімбатовська, 096-84-000-46 або 099-243-

0330; електронна адреса ogelimbatovska@ukr.net. 

Служба технічної підтримки: support@energyschool.org.ua. 

5. Оцінювання результатів та підведення підсумків 

Як вже зазначалося, курс «Абетка з основ житлово-комунального управління» 
складається із двох частин: теоретичної (вивчення 10 тем Курсу у ПДН) та практичної, пов'язаної  
з використанням отриманих знань у Грі. 

Результати кожної із частин підсумовуються окремо за однаковим алгоритмом:  сума 
балів, що набрана учнями міжрегіонального класу за вивчення тем Курсу (або впродовж Гри) 
ділиться на кількість учнів класу. Тобто результат залежить від внеску кожного учня як під час 
опанування теоретичної частини, так практичної – участі у Грі.  

Переможці (3 міжрегіональні класи) за результатами онлайн-гри «Розумний 
будинок» нагороджуються тижневою поїздкою до літнього табору у період з 10 по 20 травня 
2020 року. Літній табір розташований у мальовничому місці з чудовими краєвидами. 
Перебування в ньому передбачає низку захоплюючих змагань, енергоефективні активності,  
цікаві екскурсії, нові знайомства та незабутні враження.   

 Результати кожного семестру оцінюються окремо. Переможцями автоматично стають 
два міжрегіональні класи, які набрали більшість балів за результатами Гри у першому та другому 
семестрах. Третій міжрегіональний клас, який також поїде до літнього табору, визначається за 
більшою кількістю балів  у Грі між двома класами, які посіли друге місце у кожному семестрі.  

Підведення підсумків та оголошення результатів вивчення Курсу і проходження Гри - 
початок травня 2020 року.  

 

 

 

 

mailto:nvlysenko@bigmir.net
mailto:ogelimbatovska@ukr.net
mailto:support@energyschool.org.ua

