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Як почати користуватися сервісом?

Учень отримує реєстраційні дані (Логін та Пароль), на свою електронну

адресу (e-mail) або безпосередньо від свого Вчителя. 



Як почати користуватися сервісом?

Щоб розпочати навчання, перейдіть за посиланням  в листі або 

meh.energyschool.org.ua для учнів 3-4 класу

ees.energyschool.org.ua для учнів 6-8 класів  

ng.energyschool.org.ua для  учнів 9-11 класів 

Посилання, для учнів, які оберуть самостійне навчання (без керівництва вчителя)

meh.energyschool.org.ua курс «Мій енергоефективний будинок»

ees2.energyschool.org.ua курс  «Про енергопостачання та енергозбереження
для майбутнього споживача»

ng2.energyschool.org.ua курс «Абетка житлово-комунального управління»



Як почати користуватися сервісом?

Зайти на курси, можна через головну сторінку Проєкту

https://energyschool.org.ua/



Як почати користуватися сервісом?

Якщо Ви помилково потрапите на курси в яких не зареєстровані, програма 
вкаже Вам посилання на потрібний ресурс.



Як переглянути особисті дані? 

Особисті дані можна переглянути в "Особистому кабінеті" користувача. 



Як переглянути особисті дані? 



Як відновити Пароль?

Якщо користувач неправильно ввів логін та пароль, або не пам'ятає їх, 
система повідомить

Після «кліку» на посилання “Забули логін чи пароль”, з'явиться форма
запиту для відновлення Паролю. 



Як відновити Пароль?

Після правильного вводу Логіну та Паролю Учень отримує доступ до основних 
розділів   сайту.



Головна сторінка

На головній сторінці опубліковано загальні новини Проекту, новини школи та класу. 



Навчальний курс 



Як почати курс? 

Навчальний курс починається зі вступного анкетування.

Після заповнення анкети Учень отримає повний доступ до навчальної програми. 



Як перейти до наступної теми? 

Відкриття тем для учня відбувається поступово, після проходження обов’язкового 
матеріалу та фінальних тестів. Урок містить різні типи матеріалів, а саме: 

інформаційні матеріали, презентації, завдання, тести тощо. 



Як перейти до наступної теми? 

Звертаємо Вашу увагу: наступна тема може бути доступною лише після того,
як Учень ознайомиться з обов'язковими блоками теми.

Обов'язковою є блок фінальних питань.



Тести

Блок тестування містить перелік запитань із варіантами відповідей, серед 
яких - одна вірна. 

Після натискання на кнопку  “Завершити”,  тест фіксується та оцінюється автоматично. 
Блоки тестування зберігають обрані Учнем відповіді для перегляду. 

Змінити пройдений тест неможливо.



Як перевірити свій рейтинг? 

В особистому кабінеті відображена персональна картка Учня, його 
рейтинг, журнал оцінок, розділ звітів та особисті повідомлення. 



Особистий кабінет

У розділі «Мої оцінки» Учень може переглянути власний  журнал оцінок  та інших 
учнів. Також можна переглянути таблицю розподілу балів  (максимальна рейтинг 
кількість балів, які можливо отримати в кожній темі і всього за курс). 



Особистий кабінет 

В цьому ж розділі під час проходження курсу Учень може подати:

Звіт по конкурсу - даний тип звіту актуальний при оголошенні конкурсів між школам

або класами.

Практичний звіт по грі - подає лише Учень під час проходження гри “Розумний

будинок” (курс для 9-11 класів). Після перегляду цих звітів Вчитель або Адміністратор з

правами вчителя може впроваджувати енергоефективні заходи для гравців через

панель управління грою, що допоможе учневі заощадити ігрові гроші для майбутніх

платежів.

Кейсовий звіт - подає Учень під час проходження кейсових завдань. Кейсовий звіт

оцінює Вчитель відповідно до наданих методичних матеріалів курсу.

Адміністратор школи має можливість змінити оцінку за кейсовим звітом у випадку

оскарження оцінки Учнем.



 Додаткові сервіси

Повідомлення - для користувачів системи впроваджена внутрішня поштова 
служба “Мої повідомлення” для інформування про важливі події та звернення щодо 
роботи роботі в системі ПДН.

Про гру “Розумний будинок”  - В адміністративній панелі у рамках курсу 
“Абетка з основ житлово-комунального управління” є доступ до гри “Розумний 
будинок” в межах класу. Для того, щоб перейти в управління грою, натисніть на пункт 
меню Гра “Розумний дім». Перед початком роботи в розділі Гра “Розумний дім” 
уважно ознайомтеся з керівництвом до гри.



До кого звернутись за допомогою?

У розділі "Контакти" 
Для Учнів в груповому форматі, які навчаються у класі - вказані  контакти 

Вчителя, який керує процесом навчання у класі. У разі виникнення питань, 
звертайтеся до Вчителя.

Для Учнів, які обирають самостійне навчання (без керівництва вчителя) -
вказані  контакти служби технічної підтримки.


