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КАРТКА ПРОЕКТУ

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Назва проекту Шкільна ферма «ГРІНВІН»

Тип проекту □ великий немалий

Мета проекту

Створення шкільної ферми «ГРШВЩ», 
спеціалізацією якої буде вирощення екологічних та 
органічних овочів, зелені та салатів для потреб 
школярів, що дозволить збагатити раціон їх 
харчування корисними вітамінами та мінералами, 
шляхом введення безкоштовних овочевих перекусів 
для дітей.

Завдання проекту

1. Організація здорового збалансованого 
харчування усіх учасників освітнього процесу

(забезпечення їдальні навчального закладу 
свіжими та екологічно чистими овочами, що 
вирощенні на території школи дітьми)
2. Створення еко-навчального простору для 

практичних занять та науково-дослідницької 
діяльності

(практичне закріплення теоретичних знань учнів 
з природознавчих дисциплін та біології, адже 
з’явиться можливість вести широку практичну, 
наукову і дослідницьку роботу, виконувати 
практичні та лабораторні роботи)
3. Формування соціальних компетентностей 

шляхом залучення дітей до підприємницької 
та волонтерської діяльності

(реалізація залишків вирощеної продукції на 
шкільному «Агро ярмарку», а виручені кошти 
перенаправлятимуться на закупівлю кормів та 
підтримку притулку для тварин)

Стислий опис проекту
«SMART місто починається зі SMART школи»
В рамках реалізації стратегії розвитку міста -  
ВІННИЦЯ 2030, баченням якої є:



-  Відкритість та прозорість міста;
- Проривність та інноваційність;
- Позитивне і динамічне середовище для місцян -  
однодумців;
- Розумна спеціалізація громади (Агротех).
Саме інноваційна школа, має стати хабом, де 
майбутнє генерується вже сьогодні за рахунок 
впровадження інноваційних проектів активної 
шкільної спільноти.
Створення на базі Гімназії 24 шкільної (Ьрпми 
«ГРШВЩ», де за рахунок власного господарства та 
замкнутого циклу виробництва без витрат часу і 
коштів на доставку та зберігання овочів, школярі 
матимуть змогу споживати городину найвищої 
якості без використання хімічних добрив та 
пестицидів. Спільно 3 дитячим дієтологом 
розроблятиметься сезонне меню з врахуванням 
вікових потреб школярів у мікроелементах та
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реалізовуватися на постійно діючому шкільному 
«Агро ярмарку», що дозволить батькам та 
співробітникам гімназії купувати органічні овочі та 
зелень для потреб власних родин.
50% виручених від продажу овочів/зелені коштів, 
будуть перенаправлятися на закупівлю кормів та 
допомогу притулку для тварин. Даним процесом 
буде опікуватися шкільна волонтерська організація
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коштів буде згенеровано для придбання посівного 
матеріалу та насіння на наступний сезон.
Шкільна ферма стане простором для практичних 
занять школярів та науковою лабораторією для 
проведення спостережень та досліджень з біології та 
рослинництва. Дана модель навчання буде 
спроможною мотивувати школярів та залучати їх до 
цікавих наукових експериментів та формувати еко- 
с ш д и м и л ь .

Очікувані результати

Вирощення екологічних та органічних овочів, 
зелені та салатів для потреб школярів;
Організація навчально-дослідної діяльності в межах 
освітніх програм для учнів 1-9 класів; 
Розробка=сезонного меню з врахуванням вікових 
потреб школярів у мікроелементах та вітамінах; 
Введення безкоштовних овочевих перекусів для 
дітей;



Створення шкільної волонтерської організації 
«ТАК-ДОБРО!»;
Залучення учнів до благодійної діяльності, допомога 
притулку для тварин.

Ключові заходи проекту

- Придбання 12 інноваційних теплиць/парників 
(двох модифікацій) для вирощення овочів та зелені 
різних видів.
- Придбання 5 тон чорноземного ґрунту для 
наповнення 12 парників
- Придбання насіння, розсади та посівного матеріалу 
для ферми, а саме: огірки, помідори, перець, часник, 
листові овочі (кріп, петрушка) та салати різних 
видів.
- Придбання знарядь праці для ферми (відра, ящики, 
лопати, сапи, граблі, лійки, вантажна тачка)
- Облаштування теплиць/парників на території 
закладу
- Висадка насіння та розсади відповідно до 
тематичних відділів рослинництва та рекомендацій 
щодо сусідства агрокультур
- Проведення практичних, начальних, лабораторних 
занять для учнів закладу
- Збір першого врожаю та його реалізація
- Організація та проведення шкільного «Агро 
ярмарку»
- Розподіл виручених коштів
- Поетапна реалізація волонтерського проекту 
«Добро для всіх»
- Придбання посівного матеріалу та насіння на 
наступний сезон
- Підготовка до зимового періоду
- Початок нового сезону посадки

Період реалізації проекту
Червень-Листопад 2021р.

Приблизна вартість проекту, 
тис. грн.

Учасники реалізації проекту

100 000 тис. гр.

Учні 1-8 класів КЗ «Гімназії № 24 ВМР»

Коментарі

Мобільні парники «Універсал -1» та «Універсал-2» є 
запатентованою розробкою вінницького аграрія та 
винахідника. Всі моделі парників виготовлені з 
якісних та екологічно чистих матеріалів, крім того 
вони вирізняються своєю мобільністю, 
універсальністю використання для вирощування



різних видів культур та високими показниками 
врожайності.

Наявність презентації Презентація \ /

Наявність фото Фото
Наявність відеоматеріалів Відеоматеріали \ /

8-А класуАвтор (автори)

Директор

оліщук Софія Володимирівна, учениця

))

Н.В.Климчук
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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.

1. Парник «Універсал -1 » штук 8 4500 36 000

(в т. ч. вартість доставки та
встановлення)

2. Парник «Універсал -  2» штук 4 4700 18 800

(в т. ч. вартість доставки та
встановлення)

3. Ірунтосуміш Універсальна тон 10 1000 10 000

4. Добрива уп. 20 100 2 000

5. НАСІННЯ, ПОСАДКОВИЙ 6 000
МАТЕРІАЛ в т.ч.:

Петрушка уп. 20 5 100
Кріп уп. 20 6 120

Цибуля Зелена уп. 20 10 200
Буряк уп. 20 6 120

Морква уп. 20 7 140
Огірки уп. 30 12 360

Томати Черрі уп. 20 15 300
Томати Рожеві уп. 20 10 200
Салат Локарно уп. 20 11 220

Салат Листовий уп. 20 15 300
Базилік Зелений уп. 20 10 200

Базилік Фіолетовий уп. 20 10 200
Рукола уп. 20 20 400

Кресс-салат уп. 20 15 300
Мята, Меліса уп. 40 15 600

уп. 20 8 160

mailto:sch24vn@gmail.com


Салат Мангольд 
Кабачки 

Редис 
Щавель 
Горох 

Квасоля 
Лаванда 

Інші культури

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

20
20
20
20
20
20
20

7
15
27
7

20
15
13

140
300
540
140
400
300
260

6. ЗНАРЯДДЯ С/Г в т.ч.: 27200

Відра садове (10 л.) шт 10 60 600

Лопати шт 20 300 6000

Граблі малі шт. 5 100 500

Граблі великі/зубчасті шт. 2 500 1000

Тачка садово-будівельна шт. 2 1000 2000

Сапа двухстороння шт. 5 75 350

(Verto 15G409 34 см)
5 160 800Лійка Plastkon Spring шт.

антрацит 10,5 л

Секатор садовий Truper
кованньїй Т-67 шт.

2 303 606
Рукавиці господарські шт.

100 20 2000

Мітла вулична Golwood шт.
G240/2.10.4.2 5 70 350

Касети для розсади
160/284846 шт. 20 30 600

Касета для розсади
горфяна Rich Land 5x5 см шт. 20 30 60012

Корзина Алеана кругла 22 шт. 15 15 225
см

Корзина Алеана шт. 15 20 300
прямокутна 25x25 см

Мітка маркувальна Грин
Бзлт з олівцем 20 шт 06-061 уп. JU 500

Мітка маркувальна уп. 10 50 250
Табличка ТЮ 20 шт 5



Ящики для зберігання 
480x290x130 мм

Сітка овочева 50x80 см ЦУ 
40 кг 10 шт

Ящик Пласт-Бокс Е-2 білий

шт.

уп.

50

10

50

50

2500

500

Ящик Пласт-Бокс Е-2 білий шт. 10 235 2350

Нитка капронова 130 м 1 
мм

шт. 10 235 2350

Шпагат 50 м
шт. 7 213 1491

Опора для підв’язування 
рослин 8мм (їм)

шт. 10 20 200

шт. 47 24 1128

ВСЬОГО: 100000

Автор (автори) проекту: Поліщук Софія Володимирівна, учениця 8-А класу

Н.В.Климчук


