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Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

Коворкінг «Ad Libitum/За бажанням»
8 великий

□ малий

Сприяти розвитку потенціалу обдарованої молоді шляхом
створення мистецького простору для учнів 1-11 класів на
третьому поверсі біля креативного простору "Active school",
поруч з кабінетом музичного мистецтва на базі колишньої
кінобудки, в якому будуть діяти студія звукозапису, кінотеатр,
майданчик для зйомок музичних кліпів, театральна і
хореографічна зони, місце для проведення гурткових занять з
вокально-хорового і образотворчого мистецтва, івентів, майстеркласів.
Надати
простір учням для реалізації свого потенціалу:
можливість розвивати свої творчі
здібності, емоційно
відпочивати, налаштовуватися на позитив.
Створити умови для популяризації таких видів мистецтва, як
музика, кіно, театр, хореогафія, образотворче мистецтво.
Дати учням змогу відчути практичну реалізацію того, чим
вони займаються, надати стимул до самовдосконалення,
відкрити можливість дистанційно брати участь у конкурсах.
Створити справжній професйний простір для відпочинку та
навчання, де діти могли б проводити репетиції, записувати пісні,
знімати музичні кліпи, відео.

Стислий опис проекту

Очікувані результати

Ключові заходи
проекту

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

Створити свій YouTube канал, на якому висвітлюватиметься
творче життя школи.
Заклад має потужні художні колективи, які не мають
приміщень для проведення занять. Ми хочемо створити вільний
центр, в якому діятимуть різні студії, що дасть можливість
покращити умови для проведення занять та збільшить кількість
учнів у гуртках художньо-естетичного спрямування.
Створення студії звукозапису з надійною звукоізоляцією,
оснащеною якісною звукопідсилювальною апаратурою і
мікрофонами, яка буде мати нейтральний акустичний фон, дасть
можливість вихованцям брати участь у музичних конкурсах
Всеукраїнського рівня.
Облаштована кімната звукоізоляційними панелями, системою
освітлення, мікрофонами, проектором, екраном, хромакеєм
створить умови для розвитку блогерського руху у закладі, що
дасть можливість висвітлювати події закладу у соціальних
мережах.
У коворкінгу планується проведення репетицій, майстеркласів з образотворчого мистецтва, запис музичних кліпів,
перегляд кінофільмів. У поєднанні з кімнатою музичного
мистецтва планується створення дзеркальної стіни для
опанування навичок акторської майстерності та хореографії.
- Створення сучасної студії звукозапису, та коворкінг-зали.
- Підвищення рівня зацікавленості учнів до предметів
художньо-естетичного циклу та позакласних занять з різних
видів мистецтва.
- Збільшення кільності учнів, залучених до гуртків жудожньоестетичного спрямування;
- Безпечний простір для відпочинку та розвитку творчих
здібностей учнів;
1. Ремонтні роботи кімнати, придбання, меблів та музичного
обладнання, облаштування кімнати;
2. Урочисте відкриття коворкінгу;
3. Організація та проведення:
- інтерактивних занять хорового гуртка;
- майстер-класів та мистецьких акцій;
- щорічного фестивалю учнівської творчості «Нова хвиля»;
- батьківських форумів «неЗРУЧНІ теми»;
- функціонування мистецького порталу «Ad Libitum»;
- проведення івентів, нетворкінгів з вихованцями гуртків
закладу.
Червень-вересень 2021 року

299999 грн.
Учні, батьки, учителі
Створено інтерактивну презентацію та плакат, які розміщені на
сайті закладу https://sch22.edu.vn.ua/news/443.html

Презентація наявна за посиланням:
https://sch22.edu.vn.ua/news/443.html
Наявність презентації

Презентація Малішевської Ірини

https://cutt.lv/Bv88tBR
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Автор проекту:

Директор заклад

«3

Наявність відео за посиланням:
https://youtu.be/aGOp6sAMt7Y

на Олександрівна.

Галина Розторгуєва
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Кошторис проект;
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 22 Вінницької міської ради»
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8

Найменування витрат
Монітор студійний
Yamaha HS5
Мікрофон студійний
Samson C01U Pro
Поп-фільтр GATOR
FRAMEWORKS RIPOPFILTER Rok-It
Microphone Pop Filter
Стійка мікрофона
SOUNDKING DD130
Стойка SOUNDKING
DF029
Софт бокс 50 x 70см
на 4 лампи
Навушники студійні AKG
240 Studio

Одиниця
виміру
шт
шт

Кількість,
од.

Вартість за
одиницю, грн

Всього,
грн

2

7500,00

15000,00

4

4100,00

16400,00

4

400,00

1600,00

4

550,00

2200,00

1

750,00

750,00

1

1500.00

1500.00

4

2900,00

11600,00

1

12600,00

12600,00

1

3000,00

3000,00

шт

шт
шт
шт
шт

Пректор Optoma X342e

шт
шт

10

Екран Walfix SNM-3
200x150 c m
Хромакей

шт.

1

3500

3500,00

11

Шафа-купе

шт.

1

9000

9000,00

12

Стільці

шт.

25

500

12500,00

9

і

I

13

Фліпчарт

шт.

1

2500

2500,00

14

Мольберт

шт.

5

700

3500,00

15

Дзеркала

шт.

2

2179

4358,00

16

Ремонтні роботи

199 991

Всього

299999

Дата 31.03.2021 р.
Автор проекту:

Малішевська Ірина Олександрівна.

Директор закладу

Г алина Розторгуєва

