
КАРТКА ПРОЄКТУ 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ВМР»
Дата: 23.04.2021 р.

Назва проекту Мистецький простір
R O O M  13

Тип проекту великий ■  □ малий

Мета проекту

Створення змінотворчої платформи для розвитку 
неформальної освіти, ініціатив учнів та 
викладацького колективу, реалізації культурно- 
мистецьких проектів, організації якісного 
дозвілля завдяки реорганізації бібліотеки школи 
№26

Завдання проекту

1. Облаштування мистецького простору 
у бібліотеці закладу та створення 
його нового зонування 
(навчально-пізнавального, культурно- 
мистецького, розвивально-ігрового).

2. Модифікація роботи мистецьких 
студій та гуртків.

3. Розширення мережі співпраці з ГО та 
митцями в різних галузях мистецтва.

4. Створення умов та надання 
можливостей для проведення 
навчальних занять та заходів у 
новому форматі для учасників 
освітнього процесу.

5. Організації якісного дозвілля 
учасників освітнього процесу.

6. Розвиток навиків соціального 
підприємництва.

Стислий опис проекту

ROOM 13 -ц е
- середовище для розвитку навичок 

самопізнання, аналізу суспільних викликів, 
командної праці;

- місце інтеркультурної комунікації учнів 
закладу і громади міста;

- новий формат бібліотечного простору для 
всебічного розвитку учнів школи.



Платформа «ROOM 13» стане для молоді 
ресурсом для творчої самореалізації, комунікації, 
пізнання різних видів мистецтва, кращого 
розуміння себе, країни і світу, розкриття своїх 
талантів та лідерських якостей.
В основі функціонування простору — три 
напрямки розвитку: навчально-пізнавальний, 
культурно-мистецький, розвивально-ігровий.

• Навчально-пізнавальний простір (простір 
для гурткової роботи, 
ед’ютейменту(навчання та розваги), 
неформальної освіти)

• Культурно-мистецький центр (зустрічі 3 
митцями, майстер-класи, проведення 
виставок, творчих вечорів, квартирників)

• Розвивально-ігровий хаб (настільні ігри, 
VR-окуляри, квести)

Очікувані результати

Новим простором користуватимуться не менше 
1800 учнів. Понад 55 учителів, 15 представників 
громадських організацій, 5 волонтерів Євросоюзу, 
10 діячів мистецтва проведуть майстерки, 
тренінги за напрямками художньо-естетичного, 
емоційного та інтелектуального розвитку. 
Результати реалізації проекту будуть висвітлені 
на сторінках соціальних мереж закладу, у ЗМІ 
(радіо «Місто над Бугом», телеканалі «UA: 
Вінниця»).

Реалізація проекту сприятиме пізнанню різних 
видів мистецтва, розвитку творчих здібностей 
молоді, формуванню таких «м’яких навичок», як 
уміння працювати в команді, позитивне 
мислення. Довгостроковими наслідками проекту 
буде підвищення комунікації творчих осередків 
закладу і митців міста, посилення інтеркультурної 
свідомості учасників освітнього процесу, 
збільшення кількості активних та проактивних 
членів громади міста Вінниця.

Ключові заходи 
проекту

1. Трансформація простору приміщення закладу 
(закупівля та встановлення обладнання).



2. Організація роботи 2 мистецьких гуртків.
3. Інформаційна кампанія про проект 
(виготовлення буклетів, розміщення інформації 
на сайті закладу, у соціальних мережах та ЗМІ).
4. Організація і проведення мистецьких заходів:

S  День кіно;
S  Мистецький пленер;
S  Літературний квартирник;
•S Творчий вечір музичного гурту “Н.О.Р.Е”.

5. Організація і проведення заходів із 
популяризації читання:

S  жива бібліотека;
S  конкурси читання поезії(початківці);
S  організація буккросингу(мандри книжки);
S  читацький флешмоб (#ялюблючитати) 

організація читання учнями закладу 
спільної книжки.

6. Організація якісного дозвілля учнів: 
s  Хакатон настільних ігор;
S  «Віртуально музеями світу» (використання 

окулярів VR).
7.Неформальна освіта:

■S Ми з TEDx (організація публічних виступів 
в TED форматі);

^  Проведення конкурсу дизайну листівок 
“Сам собі іміджмейкер”.

Період реалізації 
проекту

Травень-грудень 2021 року

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

299 598 грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учні 1-11 класів закладу, вчителі, волонтери 
Євросоюзу, діячі мистецтв та представники 
громадських організацій

Коментарі

Наявність презентації +

Наявність фото +
Наявність

відеоматеріалів
—

Директор С. Резнік



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 ВМР»

№
п/п Найменування витрат Одиниця

виміру
Кількість

од.
Вартість

за
одиницю

гри

Всього,
гри

1. Мольберти для 
малювання «Хлопавка 
XI»

шт 8 850 6800

2. Мобільна сцена-подіум 
(3000x25x1600)

шт 1 8900 8900

3. Шафа книжкова відкрита 
1000x270x2730

шт 8 3350 26800

4. Шафа для одягу шт 1 2500 2500
5. Стіл мобільний 

модульний «Трапеція» з 
регулюванням

шт 24 1225 29400

6. Стільці складні мобільні 
Ібіца

шт 24 900 21600

7. Стелаж двобічний 
(1000x486x2730)

шт 3 4500 13500

8. Виставковий стенд для
літератури
(970x330x1080)

шт 1 2700 2700

9. Стіл письмовий шт 3 1800 5400
10. Світильник в стилі лофт 3 

поворотним механізмом
шт 5 860 4300

11. Світильник 
адміністративний LED 
ІЕК ДВО 6560-0 36 Вт 
ІР20 опал білий

шт 10 400 4000

12. Ноутбук шт 2 18000 36000

13. Проектор шт 1 12000 12000
14. Кафедра з формулярною 

тумбою
шт 1 7000 7000

15. Жалюзі шт 7 1200 8400



16. Електротовари
ВСЬОГО 5398
Кабель мідний в ПВХ 
оболонці ВВГ*Пнг 
3x2,5(8544)

м 50 30.60 1530

Кабель мідний в ПВХ 
оболонці ВВГ*Пнг 
3x1,5(8544)

м 90 19.50 1755

Шнур з паралельними 
мідними жилами з ПВХ- 
ізоляцією ШВВПн 
2х 1 ДОдескабель) 
(8544499100)

м 40 10.60 432

Коробка розподільча 
Т40 ІР65 90x90x52 
(3917323500)

шт 5 50 250

Коробка РК-70ПЛАСТ 
(3925)

шт 6 3 18

КУ набірна 60мм 
(3925908000)

шт 10 3 ЗО

Кріплення (ялинка) 
плоске 3 (12x5) (100 шт) 
(3925908000)

пак 6 25 150

Ізоляційна стрічка 
STENSON 30м 
(8515190000-імп)

шт 1 ЗО ЗО

Бокс під автомати 8В 
модулів внутрішня 
установка NEW 
(3925908000-імп.)

шт 1 150 150

Автоматичний вимикач 
e.mcb.stand.45.1.C.16.1n 
олюс, хар. С, 16А,4,5кА 
(8536201000-імп.)

шт 4 50 200

Розетка з/з білий 702- 
0202-122В DERIY 
(8536699090)

шт 10 51 510

702-0202-101 DERIY шт 3 49 147



Вимикач подвійний 
білий (8536088000-імп.)
702-0200-147 DERIY 
рамка 2-а горизонтальна 
білий (3925908000-імп.)

шт 3 22.70 68.10

Рамка 4-а вертикальна 
біла (8536501990-імп.)

шт 1 37.80 37.80

VIDEX BINERA ІР65 
розетка зовнішня с/з 
(3920920000-імп)

шт 1 90 90

17. Труба рейлинг Lemax 25 
хром 300 ем

шт 2 150 300

18. Кріплення труби 
дистанційне d25 R-50

шт 8 35 280

19. Роботи по ремонту та 
оздобленню приміщення 
ТОВ «БІГБУД-Україна»

104 320

ВСЬОГО; 299 598

Дата 23.04.2021

Автор (автори) проекту: Дарина Лапчевська, Анастасія Кравчук

С.Резнік


