
«Абетка енергоспоживача» 
на сторожі екології Новограда-
Волинського 

Весна – найпрекрасніша пора 
року. З її приходом оживає природа, 
повертаються з далеких країв птахи, 
бринять струмки, розквітають перші 
квіти, зігріті теплом сонячного 
проміння, мрійливо співають 
пташки. Прийшла весна, а разом з 
нею Міжнародний жіночий день. 
Свято половини людства – 
найчарівнішої, наймилішої, 
найзагадковішої, найпрекраснішої, 
доброї, ніжної, турботливої, одним 
словом – жінок! 

Жінка – охоронниця 
домашнього вогнища, берегиня роду 
людського. Завдяки їй з’являється на 
світ маленька людина. Вона виховує 
дітей, передаючи від покоління до 
покоління традиції високої 
духовності, культури, 
працьовитості. Щедрість жіночої 
душі зігріває, сила духу — захоплює, 
а краса — вселяє віру в майбутнє. 

І тому ми вирішили 
розповісти про одну з таких 
видатних і прекрасних жінок, як 
Анжеліка Адамівна Савченко. 
Завдяки їй, а також роботі творчого 
колективу ЗОШ №5, з’явився 
посібник, який допомагає зберегти 
планету. 

Фінал Всеукраїнського 
конкурсу молодіжних проектів з 
енергоефективності «Енергія і 
середовище» під гаслом «Збережемо 
енергію – збережемо Планету» 
відбувся в Національному еколого-
натуралістичному центрі учнівської 
молоді у місті Київ, і тривав 16-17 
лютого 2017 року. 

Серед робіт, які потрапили на 
конкурс і робота творчого колективу 
учнів та вчителів Новоград-
Волинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5. 
Називається вона «Абетка 
енергоспоживача» і була 
представлена у номінації 
«Інформування 
суспільства/пропаганда 
енергоефективності». Це 
надзвичайна гордість для жителів 
міста, тому що «Абетку…» відібрали 
з більш як 200 робіт, надісланих на 
конкурс. На фінальному етапі роботу 
представляли учениці 9 класу 
Валерія Вознюк та Анастасія 
Савченко, керівник –Анжеліка 
Адамівна Савченко. 

Ми вирішили поспілкуватися 
з керівником даного проекту і 
дізнатися якомога більше. 

 Доброго дня, пані 
Анжеліко. Для початку хотілося б 
дізнатись, як вдалося таким юним 
дівчатам прославити місто? 

 Справа в тому, що 
це робота не суто цих дівчат. 
Дівчатка лише її представляли. 
Робота, яку ми відіслали на конкурс, 
була представлена в двох 
номінаціях. І ми взагалі-то 
розраховували на іншу номінацію, 
але вона не пройшла, нажаль. А 
пройшла робота в номінації 
«Пропаганда». Дівчата представляли 
роботу творчої групи. Причому, це 
вже багаторічна праця. Декілька 
років тому ми розробили посібник, 
який називається «Абетка 
енергоспоживача». Ми створили її 
для власного користування. 
Представляли на міському конкурсі з 
енергозбереження. У нас цей 
посібник роздрукований і 
розміщений в спеціальному 
«Куточку з енергозбереження». А 
тут вирішили його використати, 
якраз трапилась така нагода. 
Відіслали посібник на конкурс, і 
більш як із 200 робіт пройшла саме 
ця робота.  

 На скільки відомо, 
цей проект – робота творчої групи. 
Хто і скільки працював над нею? 

 Так, дійсно, цілий 
колектив працював над нею в різні 
роки, нас було багато. Цього року ми 
його трішки переробили і 
доповнили, тому що деякі поради 
стали неактуальними. Технології 
постійно змінюються та 
вдосконалюються. Так, дійсно, 
зокрема ці дівчатка брали участь. 
Але коли ця робота саме починалась, 
то вони були ще маленькими. А ті, 
хто починав цю роботу, вже є 
випускниками школи та й навіть 
вищих навчальних закладів.  

 Як виникла така 
ідея?  

 Взагалі, школа 
неодноразово бере участь у 
різноманітних заходах з 
енергозбереження. Постало питання 
про поширення нашого досвіду, і 
потрібно було залучити дітей, тому 
що саме вони повинні 
усвідомлювати дану проблему і 
прагнути до її вирішення, тому що 

діти – наше майбутнє. І саме їм жити 
в цьому світі й надалі. Але ідейним 
натхненником у нас є директор, 
Лариса Анатолівна Капчинська. 

Декілька років тому ми 
впровадили курс з енергозбереження 
і уроки сталого розвитку. Саме ці 
діти формували такий курс. Але це 
творча група і дітей, і вчителів. Цим 
проектом, звісно, керували дорослі. 
Але діти робили фотографії самі, 
підбирали цікаві матеріали. 

 Ви реалізуєте цей 
проект тільки в своїй школі? Яким 
чином ви його використовуєте?  

 На уроках 
використовуємо. Коли є тематичні 
чи виховні години, чи теми, які 
стосуються енергозбереження. 
Справа в тому, що зараз порад з 
енергозбереження дуже багато. 
Деякі з них є незрозумілими і, навіть, 
не зовсім корисними. Тому ми 
прагнули в якомога доступнішій 
формі донести дітям та дорослим, що 
потрібно робити для того, щоб 
зберегти енергію. В посібнику ми 
використали форму української 
абетки, тобто кожна порада 
починається з певної літери 
українського алфавіту. Вони 
спрямовані не лише на щось 
конкретне. Це навіть поради для 
життя, які викладені у 
гумористичній та дотепній формі.  

Також у нас був «рейд» по 
садочкам. Говорили щодо 
ефективного використання 
електроенергії, тепла, води в побуті. 
Буклети наголошують на тому, що 
елементарні правила не лише 
допомагають економити кошти, а й 
зменшують негативний вплив на 
клімат планети. Один із наших 
буклетів, який називається «Кожна 
краплина має значення», був 
розтиражований і розданий по 
дитячих садочках. Видавали його за 
кошти програми ООН.  

Також ми створили посібник 
«Малятам про енергозбереження». 
Він призначений для наймолодших. 
Його можна використовувати як в 
дитячому садочку, так і для учнів 
початкових класів. В ньому – поради 
для дітей. Прості, зрозумілі, 
викладені в цікавій формі. 
Оформлений він у вигляді віршиків, 
які склала Ольга Анатолівна 
Захарова, заступник з виховної 
роботи. А ще використали одну 



цікавинку: роздали дітям ці віршики, 
щоб вони написали своєю ручкою їх 
на листочку в косу лінію. І віршики 
у книжці наче написані малечею від 
руки. Ідея для написання порад у 
такому цікавому форматі виникла 
виходячи з того, що буклет 
призначений для найменших.  

Безумовно, що представлена 
робота не переверне світ і не 
зупинить глобальне потепління. Та 
сподіваємося, що наші зусилля хоч 
якоюсь мірою привернуть увагу 
громадян – дорослих і маленьких – 
до проблем екології планети, а 
представлений досвід стане 
корисним іншим навчальним 
закладам не лише Новограда-
Волинського, а й країни. 

 Щиро вдячна Вам, 
Анжеліко Адамівно, за таку цікаву 
розмову. Маємо надію, що проект 
дійсно стане корисним для всіх, хто 
цінує та береже навколишнє 
середовище. Успіхів Вам, натхнення 
та творчих здобутків. 


