
КАРТКА ПРОЄКТУ 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
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Назва проекту «Територія мистецтв»

Тип проекту ■ великий □ малий

Мета проекту

Створити комфортні, технічні умови для 
продуктивної діяльності мистецьких гуртків, 
шляхом створення нового, сучасного залу 
мистецтв.

Залучати якомога більшу кількість учнів у 
мистецькі гуртки.

Завдання проекту

Створити мистецький простір на базі актової зали 
школи, де діти змогли б реалізувати свої вокальні, 
танцювальні, творчі та режисерські здібності.

Організувати умови, в яких учні зможуть 
експериментувати, імпровізувати та розкривати 
себе.

Встановити сучасне світлове, звукове та 
комп’ютерне обладнання для покращення якості 
проведення виховних заходів, конкурсів та 
фестивалів.

Стислий опис проекту

В результаті проведеного опитування серед 
учнівського колективу нашого закладу, ми дійшли 
висновку, що учням нашої школи потрібне місце, 
де вони могли б розкрити на повну свої мистецькі 
здібності та потенціал. Адже, велика кількість 
наших дітей мають бажання відвідувати 
різноманітні мистецькі гуртки в школі, 
потребують покращення умов та створення 
мистецького залу у рідній школі.



Ідея проекту -  перетворити шкільну актову залу в 
сучасний мистецький простір, який 
поділятиметься на окремі зони: вокалу, 
хореографії, гри в оркестрі народних інструментів, 
акторської та режисерської роботи.

Очікувані результати

Залучення максимально великої кількісті учнів до 
творчої роботи та мистецьких заходів, у яких діти 
реалізують свою творчість, креатив, можливість 
імпровізувати.

Створення сучасного арт- простору з новітнім 
технічним оснащенням та поділом на мистецькі 
зони.

Проведення урочистого відкриття «Території 
мистецтв», до якого буде залучено дітей з різних 
гуртків мистецького простору та максимально 
використано нові технічні можливості сучасного 
залу.

Ключові заходи 
проекту

• Демонтаж старого обладнання
• Придбання обладнання та техніки
• Встановлення нового обладнання
• Урочисте відкриття «Території мистецтв»
• Проведення фестивалю «Шоу талантів»

Період реалізації 
проекту

Червень-листопад 2021 р.

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

276281,40 грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учнівсько-педагогічний колектив, батьки, 
залучені спеціалісти (консультанти)

................



Коментарі
Проект є необхідним для творчої реалізації учнів 
та згуртування учнівської спільноти

Наявність презентації Так

Наявність фото Так

Наявність
відеоматеріалів

Так

Автори проекту: Лукасевич Юлія

Козанчук Анастасія

Володимир Середюк



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

закладу КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. №11 ВМР»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1 Акустична 
система L251-4, 
опір 4 Ом

шт. 2 шт. 21957, 30 43 914,60

2 Підсилювач
РМ2026

шт. 1 шт. 19390,50 19390,50

3 Mipro MR- 
823D/MH- 
80*2/MD-20* 
dynamic
(800.425/816.350 
MHz) бездротова 
мікрофонна 
система

шт. 3 шт. 9 918,00 29754,00

4 Готовий кабель 2- 
pin SpeakON- 
SpeakON, 
довжина 50 м, 
перетин 2x1,5 кв 
мм

шт. 2 шт. 3 627,00 7 254,00

5 Г отовий кабель 
XLR-XLR 
довжина 1,5 м.

шт. 7 шт. 446,40 3124,80

6 Готовий кабель 
XLR-XLR 
довжина 50 м.

шт. 1 шт. 3208,50 3208,50

7 Мікрофонна 
стійка UCH0036

шт. 6 шт. 589,00 3534,00

8 DMX контролер 
0bey40

шт. 1 шт. 3399,00 3399,00

9 Світлодіодний 
LED прожектор 
ML-56 RGBW 
18xl0W

шт. 6 шт.

...... ................

3 135,00 18810,00



10 Ноутбук 250 G7 
15.6FHD AG/Intel 
І5-
1035G1 /8/256F/int/ 
W10P

ПІТ. 3 шт. 23 999,00 71997,00

11 Проектор P6200S ПІТ. 1 шт. 27645,00 27645,00
12 Екран

3V150MEH- 
T(16:9,150)Matte 
White NEW мотор 
SOMFY

шт. 1 шт. 11120,00 11120,00

13 Стіл письмовий 
Буклет 
1200*600*750 
венге

ПІТ. 2 шт. 1488,00 2976,00

14 Крісло офісне 
BOOSTER (СН) 
ЕСО-ЗО чорний

шт. 2 шт. 2082,00 4164,00

15 Стілець ISO 
BLACK (CH) С- 
38-сірий

шт. ЗО шт. 615,00 18450,00

16 Дзеркало срібло, 
товщина 4мм

м2 9 м2 480,00 4320,00

17 Бронювання
дзеркала

м2 9 м2 55,00 495,00

18 Обробка дзеркала 
по периметру 
(1,25м.*1,80м), 4 
частини

м. 24,4 м. 25,00 610,00

19 Монтаж дзеркала м2 9 м2 235,00 2115,00
ВСЬОГО: 276281,40

Дата 30.03.2021 р.

Автори проекту: Лукасевич Юлія

Козанчук Анастасія


