
КАРТКА ПРОЄКТУ 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

комунального закладу «Загальноосвітня школа / - / / /  ступенів №33 ВМР»

Дата: 19.03.21

Назва проекту «Освітній осередок під відкритим небом»

Тип проекту □ великий

Мета проекту

Мета:Підвищення мотивації учнів до навчання, покращення 
умов для засвоєння матеріалу шляхом облаштування 
шкільної території для проведення занять та дозвілля на 
свіжому повітрі.

Завдання
проекту

1. Створити умови для проведення занять на свіжому 
повітрі.

2. Залучити учнів до науково-дослідної діяльності 
шляхом тісної взаємодії з природою (екологічне 
виховання).

3. Організовувати та проводити фестивалі під відкритим 
небом.

4. Запобігти поширенню розповсюдження вірусів у 
шкільному середовищі.

Стислий опис 
проекту

Проект спрямований на облаштування зеленої 
пришкільної території закладу сценою та місцями для 
сидіння, столами для гри в шахмати. Така зміна 
середовища навчання позитивно впливає на засвоєння 
навчального матеріалу, оскільки сучасний школяр буде 
проводити достатньо часу на свіжому повітрі, учні 
розвиватимуть навички співпраці та взаєморозуміння, а 
їхнє спілкування не буде обмежуватися партами та 
стінами кабінету. Діти вчитимуться ставитися з повагою 
та любов'ю до навколишнього середовища, не шкодити 
природі та берегти її надра.

Очікувані
результати

• Прилеглу територію закладу облаштовано сценою, 
дошкою для наочних матеріалів, місцями для сидіння 
та столами для гри в шахмати.

• Можливість здобуття та поглиблення знань з різних 
предметів шляхом залучення учнів до дослідницької 
роботи та зміни навчального середовища.

• Підвищення мотивації учнів до навчання.



• Запобігання поширенню вірусів завдяки можливості 
збільшити кількість часу, проведеного на свіжому 
повітрі.

• Налагодження співпраці з вищими навчальними 
закладами, службою зайнятості, «ЕкоВін», 
громадськими організаціями.

Ключові заходи 
проекту

1. Облаштування прилеглої території закладу.
2. Проведення уроків, навчальних квестів, конкурсів, 

змагань, тренінгів та дозвілля.
3. Організація фестивалів під відкритим небом: 8ТЕМ- 

фестиваль та профорієнтаційний фестиваль.

Період
реалізації
проекту

Червень-дистопад 2021р.

Приблизна 
вартість 

проекту, тис. 
гри.

Приблизна вартість проекту 300000 грн.

Учасники
реалізації
проекту

Колектив школи, батьки, підрядні організації.

Коментарі

Зважаючи на ситуацію, з якою суспільство зіткнулось на 
початку березня 2020 року (с о у іс і- і 9), учителі, батьки та учні 
констатують факт, що при проведенні уроків у приміщенні 
діти частіше хворіють, не запам’ятовують матеріал на 
належному рівні.

Проблемними залишаються застосування отриманих 
під час навчання знань практично, здійснення 
міжпредметних зв’язків та формування системного 
мислення.

У час стрімких суспільних змін та при появі десятків 
нових професій щороку важливо надавати можливість 
школярам знайомитися та пробувати себе в різних ролях, 
адже випускник школи має бути готовим конкурувати на 
ринку праці та бути готовим до свідомого першого вибору 
професії.

Наявність
презентації При захисті



Наявність фото

Наявність
відеоматеріалів

Територія після

Автор (авто

Директ

ту: Пирогівська Анастасія, Єдинюк Даніл.

Наталія Сидоренко



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

комунального закладу «Загальноосвітня школа 1-ІII ступенів ЛЬЗЗ ВМР»

Додаток 2 
до Положення про конкурс 

«Бюджет шкільних проектів»

Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

комунального закладу «Загальноосвітня школа 1-І 11 ступенів №33 ВМР»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1. Підготовчі
роботи по
благоустрою
(підготовка
грунту,
укладання
тротуарної
плитки,
облаштування
сцени)

М2 237,35 953,08 226214

2. Лави для 
сидіння

ш і 10 3934 39340

3. Стіл шаховий шт 2 8364 16728
4. Фліпчарт шт 1 4000 4000
5. Встановлення 

та закріплення 
конструкцій 
(шахматних 
столів та лав)

III т 12 726,5 8718

ВСЬОГО: 295000


