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Тривалість 

5 років (Липень 2020 – Червень 2025) 

Бенефіціар 

Міністерство розвитку громад та територій України 

Партнери 

Забезпечення кращих умов для підвищення 

енергоефективності 

• Верховна Рада України  

• Кабінет Міністрів України  

• Міністерство енергетики України 

• Міністерство освіти і науки України  

• Державне агентство з енергоефективності  та енергозбереження України 

• Міністерство економіки України 

• Державний центр зайнятості (ДЦЗ) 

• 43 муніципалітети 

• 3 університети 

• 16 закладів ПТО з 10 областей України 

• 4 центри ПТО ДЦЗ 

Компоненти 

• Реформи в секторі енергоефективності 

• Енергоефективність у муніципалітетах  

• Кваліфікації у секторі енергоефективності 

• Енергоефективність в компаніях 

Мета 



Успіх 

приходить з 

людьми! 
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Наша мета 

Задоволення потреб 
сектору 
енергоефективності в 
кваліфікованих 
працівниках 
 

Можливість для молоді 
побудувати успішну 
кар’єру в 
енергоефективності 
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Як ми це робимо 

Створюємо осередки нових знань 

Розбудовуємо потенціал навчальних закладів 

Підвищуємо кваліфікацію викладацьких кадрів 

Популяризуємо професії в секторі 
енергоефективності 

Популяризуємо професійну освіту та професії  
в енергоефективності серед жінок та дівчат 

1 

2 

3 

4 

5 
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Партнери 

Стор. 6 

Університети  

Міністерство освіти і 
науки України 

Неурядові  

організації 

Заклади професійно-
технічної освіти 

Школи  

Приватний 
сектор 

Професійні 
асоціації 

Міністерство розвитку 
громад та територій 
України  

Обласні та міські 
адміністрації 

Національне агентство 
кваліфікацій України 

Державний Центр  Зайнятості 

 України 

Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження 
України 

24.12.2021 



Навчальні продукти 

• 4 курсів для ЗП(Т)О та короткострокових сертифікатних 
програм «Термоізоляція труб», «Встановлення 
енергоефективних вікон», «Утеплення фасадів», 
«Утеплення дахів». 
 

• Навчальний курс для технічних університетів «Контроль 
якості в будівництві енергоефективних будівель» 
 

• Навчальна цифрова платформа із розміщеними 
навчальними матеріалами  
 

• Навчальний курс для школярів «Енергоефективність та 
енергозбереження» 
 

• Демонстраційна гра «Green Park» 
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• Курс для викладачів курсу «Контроль якості у 

будівництві енергоефективних будівель» 9 технічних 
університетів України 

 
• Курс для викладачів та майстрів із 16 закладів 

професійної освіти за курсами 
 

• Курси підвищення кваліфікації для викладачів із 4 
ЦПТО ДЦЗ 

Підвищення кваліфікації викладачів 
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• Навчальний курс для технічних 
університетів «Контроль якості в 
будівництві енергоефективних будівель» 
включений до магістерських програм у 3 
партнерських університетах 
 

• Навчальні курси включено в освітні 
програми у 16 закладах П(Т)О та 4 
ЦПТО ДЦЗ 
 

• Пройшли пілотне навчання слухачів у 
біля 300 студентів та дорослих 

Упровадження навчальних програм та курсів у 
партнерських закладах освіти 
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• Концепція Національної кампанії із 

популяризації професій  
• в секторі енергоефективності 
 
• Заходи із популяризації для молоді: конкурси, 

Ярмарок вакансій, Дні Енергії 
 
• Участь у Фіналі міжнародного конкурсу історій 

успіху «Навички для «зеленого» переходу» від 
Європейського Фонду Освіти (ЄФО) 
 

Популяризація професій та освіти в сфері 
енергоефективності 
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https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/finalists-green-skills-award
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/finalists-green-skills-award


Комунікації 

Освіта 
Демонстрація 

технологій  
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Університет 

Заклади 

ПТО 
Школи 

Приватний 

сектор 

ХАБ 

 
Енерго-Інноваційні Хаби 
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• Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова 
 

• Придніпровська державна академія будівництва та  архітектури 
 

• в Чернівцях Хаб є синергією факультету архітектури та будівництва ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича та бізнес-Хабу «Конструктор» 
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Енерго-Інноваційні Хаби  

 
O.O. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

(matterport.com) 
Prydniprovska Academy of Construction and Architecture in Dnipro 

(matterport.com) 

Energy-Innovation Hub “Dnipro”(pgasa.dp.ua)  
24.12.2021 

https://my.matterport.com/show/?m=GHiGyUnmDx6&fbclid=IwAR1CIZX5QzyZdxJJ1TbCumzjt8RyZn3Phw3sloyvx069hc9ClbUv0HoED94
https://my.matterport.com/show/?m=GHiGyUnmDx6&fbclid=IwAR1CIZX5QzyZdxJJ1TbCumzjt8RyZn3Phw3sloyvx069hc9ClbUv0HoED94
https://my.matterport.com/show/?m=GHiGyUnmDx6&fbclid=IwAR1CIZX5QzyZdxJJ1TbCumzjt8RyZn3Phw3sloyvx069hc9ClbUv0HoED94
https://my.matterport.com/show/?m=GHiGyUnmDx6&fbclid=IwAR1CIZX5QzyZdxJJ1TbCumzjt8RyZn3Phw3sloyvx069hc9ClbUv0HoED94
https://my.matterport.com/show/?m=GHiGyUnmDx6&fbclid=IwAR1CIZX5QzyZdxJJ1TbCumzjt8RyZn3Phw3sloyvx069hc9ClbUv0HoED94
https://my.matterport.com/show/?m=GHiGyUnmDx6&fbclid=IwAR1CIZX5QzyZdxJJ1TbCumzjt8RyZn3Phw3sloyvx069hc9ClbUv0HoED94
https://my.matterport.com/show/?m=GHiGyUnmDx6&fbclid=IwAR1CIZX5QzyZdxJJ1TbCumzjt8RyZn3Phw3sloyvx069hc9ClbUv0HoED94
https://my.matterport.com/show/?m=RPoBNQxHXYw&fbclid=IwAR1tsyw3Q7UIRxFJOHSkY6TwsALd9dlsGKFx1Z8o1mhnzcbjE_5ObuxUeCI
https://my.matterport.com/show/?m=RPoBNQxHXYw&fbclid=IwAR1tsyw3Q7UIRxFJOHSkY6TwsALd9dlsGKFx1Z8o1mhnzcbjE_5ObuxUeCI
https://my.matterport.com/show/?m=RPoBNQxHXYw&fbclid=IwAR1tsyw3Q7UIRxFJOHSkY6TwsALd9dlsGKFx1Z8o1mhnzcbjE_5ObuxUeCI
https://my.matterport.com/show/?m=RPoBNQxHXYw&fbclid=IwAR1tsyw3Q7UIRxFJOHSkY6TwsALd9dlsGKFx1Z8o1mhnzcbjE_5ObuxUeCI
https://pgasa.dp.ua/eih/
https://pgasa.dp.ua/eih/
https://pgasa.dp.ua/eih/
https://pgasa.dp.ua/eih/
https://pgasa.dp.ua/eih/


Енерго-Інноваційні Хаби 

Розбудова потенціалу 

Професійні Кваліфікації Стор 14 

• Демонстраційно-навчальне обладнання 
 

• Тренінги із організаційного розвитку 
 

• Технічна допомога у розвитку зв’язків ЕІХ з 
Хабами за кордоном 
 

• Участь в заходах проекту 

https://constructor-hub.com.ua/ 

Energy-Innovation Hub of Yu.Fedkovych National University 

in Chernivtsi (matterport.com) 

Constructor. Engineering-Technological Hub(matterport.com) 

https://constructor-hub.com.ua  24.12.2021 

https://constructor-hub.com.ua/
https://constructor-hub.com.ua/
https://constructor-hub.com.ua/
https://my.matterport.com/show/?m=snv6pPWmtS2&brand=0&fbclid=IwAR1rKl2TW2IhLSPklmg-chOhlgGh90RWDWqd1mInuwXnarAWh_qm4Mr-9IQ
https://my.matterport.com/show/?m=snv6pPWmtS2&brand=0&fbclid=IwAR1rKl2TW2IhLSPklmg-chOhlgGh90RWDWqd1mInuwXnarAWh_qm4Mr-9IQ
https://my.matterport.com/show/?m=pjJ1m4fnUj9&fbclid=IwAR122nnfLhxG5CN8zPnUUw0ZMhfjdi4W4g5Q0h_NWk1QgamZPSwdWJQvN6A
https://my.matterport.com/show/?m=pjJ1m4fnUj9&fbclid=IwAR122nnfLhxG5CN8zPnUUw0ZMhfjdi4W4g5Q0h_NWk1QgamZPSwdWJQvN6A
https://my.matterport.com/show/?m=pjJ1m4fnUj9&fbclid=IwAR122nnfLhxG5CN8zPnUUw0ZMhfjdi4W4g5Q0h_NWk1QgamZPSwdWJQvN6A
https://constructor-hub.com.ua/
https://constructor-hub.com.ua/
https://constructor-hub.com.ua/


Енерго-Інноваційні Хаби 

• Популяризаційні заходи для молоді 
 
• Навчання фахівців для 

енергоефективності 
 

• Встановлення зв’язків з Хабами поза 
межами України 
 
 

• Енерго-Інноваційні Хаби – осередки 
пілотних ініціатив та навчальних 
продуктів проекту FEER 
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Енерго-Інноваційні Хаби 
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• Підтримка організаційного розвитку Хабів 
 

• Проведення семінарів з тематики ЕЕ 
 

• Створення Soft Skills Academies  
 
• Генерація нових ідей та технологій 
  

24.12.2021 



Плани 

Поширення розроблених навчальних курсів та матеріалів в закладах вищої та 
професійної освіти, ЦПТО ДЦЗ 
 
Нові навчальні курси з енергоефективності 
 
Співпраця із асоціаціями, які працюють в секторі енергоефективності 
 
Робота над професійними та освітніми стандартами за обраними професіями з 
енергоефективності 
 
Національна кампанія із популяризації професій в секторі енергоефективності 
 
Стимулювання та підтримка співпраці, обміну досвідом та синергії зусиль 
партнерських закладів у освітній та поляризаційній діяльності 
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH 

СЕКТОР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  ТА ЗАХИСТУ КЛІМАТУ GIZ, УКРАЇНА 

Сектор енергоефективності та захисту клімату 

вул. Антоновича, 16б,  

01004 Київ, Україна 

T +38 044 594 07 60 

F +38 044 594 07 64 

 
I www.giz.de/ukraine 

FB https://www.facebook.com/energyefficiency.ua 

Платформа енергоефективності 

https://eeplatform.org.ua  

Проект «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» 

Директор: Іма Хренова-Шимкіна ima.khrenova-shymkina@giz.de 

 

Компонент «Професійні кваліфікації»: 

Ірина Юр’єва iryna.yuryeva@giz.de  

 

http://www.giz.de/ukraine
http://www.facebook.com/energyefficiency.ua
http://www.facebook.com/energyefficiency.ua

