
Додаток 1 
до Положення про конкурс 

«Бюджет шкільних проектів»
КАРТКА ПРОЄКТУ 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа / - / / /  ступенів гімназія М>2 Вінницької міської ради»
Дата: 20.03.2021

Назва проекту
«Hub relax»

Тип проекту □ великий □ малий

Мета проекту

- Створення зони комфорту із розумним 
дизайном в шкільному коридорі для 
забезпечення потреб учнів у комфортному, 
змістовному відпочинку

Завдання проекту

- Облаштування креативного простору для 
навчання та відпочинку для проведення часу з 
користю;

- Розвантаження вкрай перевантаженого 
шкільного гардеробу, зручне зберігання 
особистих речей для учнів старших класів 
Урізноманітнити освітній процес (можливість 

проведення нестандартних уроків, воркшопів, 
обговорення проектів та екскурсій )

- Підвищити рівень комунікативних навичок та 
соціалізація учнів з особливими освітніми 
проблемами в шкільному середовищі;

- Розвивати вміння працювати в групах, 
поважати думку кожного, толерантно захищати 
свої погляди.

Стислий опис проекту

Проект -  гармонійне поєднання традицій 
минулого та креативного сучасного, для 
комфортного відпочинку, пілкування та 
інноваційного навчання. Місце для проведення 
воркшопів, тренінгів, відвертих розмов, майстер- 
класів, екскурсій, зустрічей активу школи з 
адміністрацією закладу, представниками 
батьківської громади, та, основне, на перерві без 
гаджетів. Проект стане вирішенням проблеми 
переповненого шкільного гардеробу, який не 
задовольняє потреб усіх учасників освітнього 
процесу, буде додатковим стимулом для учнів 
дбати про порядок свого робочого місця. Надасть



можливість урізноманітнити процес навчання та 
здорового відпочинку без гаджетів.
Історичне минуле нашої школи у поєднанні із 
сучасними креативними нотками доповнять образ 
школи-гімназії, яка була та залишається осередком 
знань, де кожен куточок нагадує про її історію та 
традиції.
Відкритий простір зі лавками під старовину, 
інформаційним стендом про архітектора 
Артинова -  автора проекту нашої школи та 
«обличчя» вулиці Соборної, дошкою креативних 
ідей та ініціатив (щоб використовувати її для 
написання правил, ідей, побажань, планів тощо), 
водночас екраном для демонстрації презентацій. 
Сучасний блок передбачає шафи для особистих 
речей із замками зліва, справа - диванами та 
зручними лавками, відкритою кутовою шафою для 
настільних ігор.

Очікувані результати

- Створення лаунж-зони з мотивами 
старовини, де можна провести екскурс у 
минуле школи;

- Покращення емоційного стану учнів та 
педагогів, завдяки новому дизайну простору.

- Створення можливості учням проявити себе, 
розкрити свої комунікативні здібності, 
знайти друзів та однодумців;

- Організація змістовного дозвілля на 
перервах, після уроків без гаджетів.

Ключові заходи 
проекту

- Проведення ремонтних робіт
- Закупівля меблів, ігор
- Проведення засідань шкільного парламенту, 

тематичних кіл
- Проведення спортивних турнірів із 

настільних ігор, інтелектуальних битв,
- Проведення публічних виступів, тематичних 

екскурсій, воркшопів, презентацій та 
захисту проектів тощо

Період реалізації 
проекту

Червень -  грудень 2021

Приблизна вартість 
проекту, тис. гри.

247647,32 грн.
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Учасники реалізації 
проекту

- Учні: Штельмах Анна, Бойко Ірина, Бондар 
Микола

- Координаційна рада школи
- Ініціативна група батьків
- Вчителі - модератори

Коментарі

Наявність презентації +

Наявність фото +
Наявність

відеоматеріалів
+

Автор (автори) проекту: Штельмах Анна, Бойко Ірина, Бондар Микола

Володимир Мріщук



Додаток 2 
до Положення про конкурс 

«Бюджет шкільних проектів»

Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 
школа І-111 ступенів гімназія М>2 Вінницької міської ради»

№
п/п Найменування витрат Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість

за
одиницю,

грн

Всього,
грн

Меблі т а  декор
Дивани ШТ. 2 8113,00 16226,00
Лавки шт. 1 2499,00 2499,00
Тумби - дивани шт. 5 4953,6 24768,00
Столи-трансформери шт. 3 2 402,00 7 206,00

Дошка маркерна шт. 1 1194,00 1194,00
Світильники шт. 5 500,00 2500,00
Пенали шт. 2 4758,00 9518,00
Шафа (15 секцій) із замками шт. 1 36478,00 36478,00
Шафа (16 секцій) із замками шт. 1 37088,00 37088,00
Тканинні ролети на вікна шт. 7 1048,60 7340,00
Інформаційний стенд про 
архітектора Г. Артинова

шт. 1 1800,00 1800,00

Настільні ігри:
Шахи, шашки 
(gtsport.com.ua)

- Магнітний дартс 
(«Розетка»)

- Монополія «Україна» 
(zolushka.com.ua) 
Вікторина «Історія світу» 
(в-во «Ранок»)
Вікторина «Географія 
світу» (в-во «Ранок») 
Вікторина «Подорожуємо 
Україною» (в-во «Ранок») 
Гра «Еко-мемо» («Здорова 
лавка»

шт.
1
1
1

1

1

1

1

1
1

269.00
290.00
195.00

200.00 

201,00

279.00

300.00

319.00 
412,80

2465,80



Гра «Дженга» (маг. 
«Шкет»)

- Настільний футбол
«чемпіон» (niktoys.com.ua)

Надання послуг з 
ремонтних робіт 
(матеріали та робота)
Стіни (робота + матеріали)

Здирання та шпаклювання 
стін

м2 120 300 36000,00

Грунтовка л 10 170 1700,00
Шпаклівка (стартова) уп. 20 130 2600,00
Шпаклівка (фінішна) уп. 10 127 1270,00
Фарба л 60 86,00 5160,00
Стеля Армстронг м2 70 19501,30
Стеля Армстронг 
(матеріали)

м2 70 218,59 15301,30

Стеля Армстронг (роботи по 
монтажу)

м2 70 60 4200,00

Електрокабель м 50 20,24 1012,00
Монтаж електрокабеля м 50 25 1250,00
ФОП Олійніченко 
Обслуговування радіаторів 
-демонтаж 
-зварювальні роботи
- очищення
- промивка
- монтаж

шт. 5 17775,92

ВСЬОГО: 247647,32

Дата ЗО, 08. £02^

Автор (автори) проекту: Штельмах Анна, Бойко Ірина, Бондар Микола

Володимир Мріїцук


