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Завдання проекту

Мистецький простір
«8тудія-АКТ»
□ великий
Створення комфортних умов для задоволення потреб
учнів у художньо-естетичному розвитку шляхом
переоблаштування кабінету музики в сучасну
багатофункціональну мистецьку.
-переоблаштувати звичайний кабінет музики
у
багатофункціональну мистецьку студію з сучасним
інтер’єром та обладнанням (із врахуванням
дизайнерських смаків учнів школи);
-створити комунікативне середовище та можливості
для
розвитку
художньо-естетичних смаків та
мистецького бачення учасників освітнього процесу,
впроваджувати культуру партнерства як однієї із
базових цінностей нової української школи;
- створити простір
для проведення мистецьких
заходів, задоволення культурних потреб здобувачів
освіти в команді задля створення нових мистецьких
ідей та проектів;
- заохотити учнів займатися і розвиватися в різних
мистецьких напрямках.

Стислий опис проекту

У закладі є танцювальні, вокальні гуртки, які
користуються популярністю серед школярів. Але
часто не вистачає приміщень, немає необхідного
звукового обладнання для занять. Окрім того є гуртки
декоративно-ужиткового мистецтва, для розвитку
яких також потрібне спеціальне світло, інструменти
(мольберти). Тому створення у школі сучасної
обладнаної студії для занять дасть змогу для розвитку
творчого потенціалу кожного учня. Проведення
шкільного етапу голосування серед учнів 5-11 класів
(проголосувало 582 учня) 72 % виявили бажання
створити мистецьку студію .
До: приміщення площею 80 м2, яке є необлаштованим
для використання в цілях реалізації та здатності до
самовираження у сфері культури
Після: сучасна студія- простір з меблямитрансформерами, сучасною музичною технікою, яка
стане міні-телевізійною студією, арт-майстернею
одночасно. Мистецька студія -справжній осередок для
проведення майстер-класів, майстерня для реалізації
творчого потенціалу учнів.
У колі молодих, зацікавлених, активних і творчих
особистостей свіжі та креативні ідеї народжуються
частіше ніж поодинці, а спеціально обладнана
комфортна
студія
сприятиме
розвитку
загальнокультурної
грамотності
майбутнього
покоління.
«8тудія-АЯТ» - це місце, де кожен матиме
можливість реалізувати себе у різних мистецьких
напрямках, відпочити, вільно скористатися музичним
приладдям та художнім інвентарем, бути учасниками
тренінгів, майстер - класів, театрального гуртка.
Нова організація мистецького простору передбачає
створення осередків для комфортного перебування
користувачів:
1 осередок —«Театрал»
це місце, де учні матимуть змогу займатися
сценічними видами мистецтва: театр, вокал тощо.
2 осередок —«Палітра»
це місце для реалізації творчої діяльності з
образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва,
3 різних видів дизайну тощо.
З осередок — «12-ТУ»
це місце оснащене під сучасну телевізійну студію для
реалізації створених учнівських проектних ідей._____

Очікувані результати

Ключові заходи
проекту

«Бтудія-АЯТ» - це простір для творчої самореалізації,
вільного спілкування дітей різного віку, вчителів ,
батьків, випускників, мистецьких організацій для
реалізації партнерського підходу в освітньому
процесі.
1.сучасна модернізована студія для розвитку
художньо-естетичних
смаків
усіх
учасників
освітнього процесу;
2.
відкриття нових гуртків;
3. підвищення інтересу учнів до занять у гуртках
художньо-естетичного спрямування;
4. удосконалення дозвілля учнів.
Шляхи реалізації:
1. Підготовчі роботи
1.1. Тендерна процедура (червень 2021 р.);
1.2. Проведення ремонту приміщення: ремонт стін,
підлоги та стелі(сучасний креативний дизайн),
освітлення, дверей (червень-липень 2021 р.);
1.3. Закупівля та встановлення нових меблів та
обладнання, (липень-серпень 2021 р.).
2. Відкриття
2.1. Урочисте відкриття студії (3 тиждень вересня
2021 р.);
2.2.
День відкритих дверей в «Бтудія-АЯТ» за
графіком (20-27 вересня 2021 р.) для всіх учасників
освітнього процесу.
3. Акції
3.1. Культурно-освітня акція «Я - можу, я - вмію, я буду!» (жовтень 2021 р.);
3.2. Гурткові заняття (постійно);
3.3.
Благодійні
вечори
(«Миколаєве
чудо»,
«Великодні дзвони»),
4. Тренінги та майстер-класи
4.1. Проведення тренінгів ораторської майстерності та
публічних виступів, навчання тележурналістики та
медіа аспектам (протягом навчального року);
4.2. Перегляд мистецьких новинок
( протягом навчального року)
- майстер-класи залучених до проекту фахівців;
- інтегровані навчальні курси, заняття.
5. Проведення засідань круглого столу та зустрічей
з цікавими людьми.
5.1. Зустрічі з відомими культурними діячами міста,
(протягом навчального року);

Період реалізації
проекту
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.
Учасники реалізації
проекту
Коментарі
Наявність презентації

5.2. Проведення засідань творчих груп «АРТ погляд»
(двічі на місяць впродовж навчального року);
5.3 Проведення засідань клубу «Мистецькі паралелі»
- обговорення сучасних видів мистецтва, (протягом
навчального року).
Червень - грудень 2021 року
298380,00
Адміністрація, педагогічний та учнівський колектив
закладу, батьківська громада
Проект може бути реалізований за 6 місяців 2021
року, а результати його будуть довготривалими.
Так

Наявність фото

Так

Наявність
відеоматеріалів

-

Автор (автори) проекту:
Максим Джус (8-А клас)
Катерина Пишна (8-А клас)

Олена Вітюк
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Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
№
п/п

.

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість за
одиницю,
грн

Всього,
грн
150000 грн

1

Капітальний
ремонт
приміщення

2.

Столитрансформери

ПІТ.

16

1000 грн

16000 грн

3.

Стіл для
телеведучого

ПІТ.

1

3000 грн

3000 грн

4.

Стільці

ПІТ.

16

680 грн

10880 грн

5.

Мольберти

ПІТ.

10

500 грн

5000 грн

Мікрофон для
студійного
запису

ПІТ.

1

2500 грн

2500 грн

7.

Цифрове піаніно

ПІТ.

1

15000 грн

15000 грн

8.

Електрогітара

ПІТ.

1

5000 грн

5000 грн

9.

Комплект
акустичної
системи

ПІТ.

1

25000 грн

25000 грн

10. Набір
світлодіодного
світла УМЕЬ-12

ПІТ.

3

4666,67 грн

14000 грн

6

.

л

11. Відеокамера для
зйомок

ПІТ.

і

15000 грн

15000 грн

12. Ноутбук

ПІТ.

1

17000 грн

17000 грн

13. Проектор та
комплектація до
нього
Всього за
кошти
Вінницької
міської ОТГ:

пгг.

1

20000 гші
і

20000 гіш

А

А

298380,00 грн

