
Підсумки 

Днів Сталої Енергії у місті Рівному  

(8 - 9 листопада 2019 року) 
 

Дні Сталої Енергії – це комплекс заходів, спрямований на 

популяризацію енергозбереження, який дозволить звернути увагу мешканців 

міста на необхідність ощадливого ставлення до енергоресурсів та виховати 

свідомого споживача енергії, особливо серед молоді та дітей. 

У 2019 році Дні Сталої Енергії в місті Рівному проводились  відповідно 

до розпорядження міського голови від 01.11.2019 № 1079-р «Про проведення 

Днів Сталої Енергії у м. Рівному» в рамках Форуму «Велике Рівне. 

Енергоефективність 2019», який проходив 8 та 9 листопада на базі Центру 

Енергоефективності міста (7-й корпус Національного університету водного 

господарства та природокористування, який розташований на вул. Миколи 

Карнаухова, 53-А.). 

Організаторами Форуму 

виступили Рівненська міська рада, 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, Міжнародна 

Фінансова Корпорація (IFC), 

Програма розвитку ООН (UNDP) та 

ГО «Ресурсний Центр Підтримки 

ОСББ Рівненщини». 

Головний акцент цьогорічного 

форуму - старт роботи Фонду 

енергоефективності в Україні, а 

також популяризація 

енергоефективності та енергозбереження в громадах.  

На Форумі зібралися 

представники влади та 

бізнесу, керівники компаній, 

голови ОСББ Рівного, 

представники обласних 

центрів, міст та об’єднаних 

територіальних громад, а 

також чимало фахівців у 

галузі енергозбереження, які 

поділилися досвідом та 

обговорити нові, сучасні 

шляхи для подальшої 

енергоефективності міст та 

регіонів.  
http://nuwm.edu.ua/university/news/nov201911121628?fbclid=IwAR270rXaTkwUlfH4cf2Uqid9yE2A_NxXhi_

MLW3yeYVmatMjKeqQYJnUDxM 

https://radiotrek.rv.ua/news/homko_i_forum_242023.html 

http://nuwm.edu.ua/university/news/nov201911121628?fbclid=IwAR270rXaTkwUlfH4cf2Uqid9yE2A_NxXhi_MLW3yeYVmatMjKeqQYJnUDxM
http://nuwm.edu.ua/university/news/nov201911121628?fbclid=IwAR270rXaTkwUlfH4cf2Uqid9yE2A_NxXhi_MLW3yeYVmatMjKeqQYJnUDxM
https://radiotrek.rv.ua/news/homko_i_forum_242023.html


https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/rivne-znovu-vyperedylo-vsikh-prezentuvavshy-pershymy-v-

ukraini-sviy-enerhodim/ 
 

Разом з тим, з метою пропаганди збереження енергоресурсів та чистоти 

навколишнього середовища серед дітей, в рамках Днів Сталої Енергії, в 

навчальних закладах та закладах позашкільної освіти проводились: 

- виховні години, години спілкування, екоуроки, бесіди, вікторини 

«Мій внесок у збереження енергії та відновлення енергоносіїв»; 

- творчий конкурс «Мій ЕКОдім» та «Друге життя побутових відходів» 

серед учнів загальноосвітніх шкіл; 

- конкурс «Стильна торба» та екологічна гра - змагання з популяризації 

практичних прийомів побутового енергозбереження «Енергетичний рух» в 

Екологічному центрі Рівненського міського Палацу дітей та молоді; 

- години спілкування, круглі столи, екоуроки «Споживай енергію 

розумно» та «Українці за енергоефективність», а також конкурс малюнку на 

асфальті «Екомістечко» в підліткових клубах. 

Так, Екологічним центром 

Рівненського міського Палацу дітей 

та молоді було проведено заходи для 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

У грі-змаганні «Енергетичний 

рух» взяли участь команди учнів 8 

класів 15 загальноосвітніх закладів 

міста. Гра-змагання передбачала 

виконання командами завдань у 

п’яти тематичних турах різних за 

своєю формою: вікторина, 

відеокартинки, асоціації, 

розрахунки. У такий спосіб намагались привернути увагу дітей до 

необхідності збереження природних 

ресурсів та енергії, які ми щодня 

використовуємо.  

Команди ЗОШ № 25 та НВК № 17 

отримали перше місце, команди НВК 

№ 12 «Школа-ліцей», ЗОШ № 22, ЗОШ 

№ 24 та ПМЛ «Елітар»  посіли друге 

місце. На третьому місці - ЗОШ № 9, 

ЗОШ № 11, НВК № 14.  

Кожна команда отримала грамоти 

за активну участь або перемогу у 

конкурсі, а учасники команди-

переможниці отримали в якості призу енергозберігаючі LED-лампи від 

управління економіки міста. 

https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/rivne-znovu-vyperedylo-vsikh-prezentuvavshy-pershymy-v-ukraini-sviy-enerhodim/
https://7dniv.rv.ua/suspilstvo/rivne-znovu-vyperedylo-vsikh-prezentuvavshy-pershymy-v-ukraini-sviy-enerhodim/


Ще один цікавий захід, який провів Екологічний центр – конкурс 

екологічних сумок «Стильна торба» серед учнів 1-11 класів шкіл міста. Мета 

конкурсу - 

привертання уваги 

учнів до необхідності 

збереження енергії та 

природних ресурсів, 

зменшення кількості 

побутового сміття 

через використання 

екологічних торб на 

заміну пластиковим 

пакетам, формування 

екологічного стилю 

життя. 

У конкурсі взяли участь 62 учні із 18 навчальних закладів міста (ЗОШ № 5, 

10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 28, СпШ № 15, НВК № 1, 12, 17, 26, РГГ, РНРЦ 

«Особлива дитина», Екологічний центр ПДМ). Найактивнішими були учні 

Рівненської гуманітарної гімназії (11 сумок), ЗОШ № 10 (9 сумок),  РНРЦ 

«Особлива дитина» (8 сумок), Екологічний центр ПДМ (6 сумок), ЗОШ № 10 

та НВК № 12 (по 5 сумок). Сумки були виконані з натуральної тканини – 

льон, бавовна, віскоза, шовк тощо. Оздоблені сумки були вишивками, 

аплікаціями, мереживом тощо.  

Переможці конкурсу «Стильна торба», що посіли І та ІІ місця також 

отримали в подарунок енергозберігаючі LED-лампи. 

 

В підлітковому клубі «Мрія» проведено тематичний конкурс малюнку 

на асфальті «Чиста енергія – чисте майбутнє», а в підлітковому клубі 

«Олімпія» конкурс малюнку 

«Українці за енергоефективність. 

В підлітковому клубі 

«Самоцвіт» проведено годину 

спілкування «Збереження енергії в 

побуті», в підлітковому клубі 

«Романтик» проведено екоурок 

«Мій внесок у збереження енергії», 

в підлітковому клубі «Сучасник» 

проведено круглий стіл «Споживай 

енергію розумно», а в 

підлітковому клубі «Гроно» 

проведено бесіду на тему «Як зберегти електроенергію». 

На відповідних тематичних заходах дітки розв’язували кросворди, 

розгадували загадки, за допомоги  бібліотекарів дитячої центральної 

бібліотеки проводили бесіди і огляд тематичної літератури, проводились 

різноманітні конкурси малюнків, вікторини, діти розв’язували ребуси та 

дебатували між собою.  



Також, серед підліткових 

клубів був проведений конкурс на 

кращу організацію та проведення 

Днів Сталої Енергії. Критеріями 

оцінки стали актуальність теми 

заходу, кількість задіяних 

вихованців та практична 

значимість отриманих знань. 

Переможцем став підлітковий клуб 

«Мрія», який отримав в подарунок 

магнітно-маркерну дошку 

(фліпчарт). 

З метою популяризації енергозбереження, виховання в учнів 

бережливого ставлення до використання ресурсів та згідно з розпорядженням 

міського голови від 01.11.2019 

№ 1079-р «Про проведення Днів 

Сталої Енергії у м. Рівному» 

впродовж 8-9 листопада 2019 

року у закладах освіти міста 

проведені Дні Сталої Енергії. 

Учні навчальних закладів 

залучалися до творчого 

конкурсу «Мій ЕКОдім» (фото, 

малюнок, аплікація, виріб), 

виготовлення виробів «Друге 

життя побутових відходів».  

http://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/5424 
За креативний підхід до пропагування 

охорони навколишнього середовища та 

енергозбереження 29 листопада 2019 року в 

сесійній залі міської ради відбулося 

нагородження переможців творчого конкурсу 

«Друге життя побутових відходів».  

Із заключним словом та підведенням 

підсумків проведення Днів Сталої Енергії у 

місті Рівному у 2019 році виступив заступник 

міського голови Сергій Васильчук, який 

вручив переможцям конкурсу подяки від 

міської влади та цікаві подарунки 

(термокружки, книги на екологічну та 

природоохоронну тематику, екоградусники та 

інші приємні сувеніри), які були підготовлені 

міською владою. 

http://rivnerada.gov.ua/portal/view-content/5424

