
КАРТКА ПРОЄКТУ 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

КЗ «НІЖ : ЗІІІ І-ІИ с т . -гімназія№ 6ВМР»

Назва проекту Арт-індустрія «Level Up»
Тип проекту п великий □ малий

Мета проекту

Підвищити якість організації позаурочної 
діяльності та змістовного дозвілля учнів у закладі 
шляхом модернізації обладнання та 
облаштування арт-простору в актовій залі.

Завдання проекту

- створення арт-простору для самореалізації 
учнів, виявлення та підтримка творчих 
обдарувань;
-модернізація звукового та світлового обладнання 
в актовій залі;
-формування культури поведінки учнів; 
-підвищення рівня проведення розважальних 
культурно-просвітницьких, освітніх заходів.

Стислий опис проекту

Протягом останніх років для проведення 
різноманітних заходів школа-гімназія брала в 
оренду звукове та світлове обладнання у МПМ 
«Зоря». Але дати проведення концертів 
співпадали, що призводило до зниження рівня 
проведення загальношкільних розважальних, 
культурно-просвітницьких, освітніх заходів, 
концертів, тематичних конкурсів музичного, 
танцювального, театрального, прикладного та 
образотворчого спрямування.
Для усунення цієї проблеми ми хочемо здійснити 
закупівлю якісного музичного та світлового 
обладнання, а також оновити глядацькі місця.

Очікувані результати

- Оновлення простору актової зали;
-Підвищення інтересу учнів до художньо- 
естетичної діяльності, участі в гуртковій роботі; 
-Підвищення якості проведення 
загальношкільних заходів, занять гуртків.
- До проекту залучено 1730 учнів, 125 вчителів, 
120 батьків;

Ключові заходи 
проекту

- Закупівля звукового та світлового обладнання, 
250 глядацьких місць;
- Концерт-відкриття «Арт-індустрії «Level IJp»»
- Проведення щорічних загальношкільних заходів 
(протягом року):

• Шоу-конкурс талантів «Фактор 6»



(листопад);
* Фестиваль дитячої творчості (жовтень); 
« Новорічні events (грудень);
• День вчителя(жовтень);

Період реалізації 
проекту

Червень 2021-грудень 2021 р.

Орієнтована вартість 
проекту, тис. гри.

299 781 тис.грн

Учасники реалізації 
проекту

Учнівське самоврядування, педагогічний 
колектив та батьки

Коментарі Реалізація проекту здійснюється шляхом 
співпраці усіх учасників освітнього процесу

Наявність презентації є

1 Іаявнісгь фото є

Наявність
відеоматеріалів

є



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

КЗ «І IRK: ЗІ ТІ Ї-Ш ст. -гімназія№ 6ВМР»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вар гість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1 Крісло м'ягке 
«Аскет»

Шт. 240 741, 50 177960

2 Акустична 
система Park 
Audio L-Set 152, 
1400 Вт

Шт. 2 20163,50 40327,0

3. Мікшерний 
пульт Behringer 
Х32 Compact

Шт. 1 55000 55000

4 Лампа LED 180 
Вт. 1RGBW

Шт. 8 2864 22912

5 Контролер DMX 
C> 192 A

Шт. 1 1 197 1197

6 Мікрофонний
кабель
ROXTONE
МС005

М. 100 2351 2351

7 Роз'ем
ROXTONE
RX3FP-NT

Шт. 1 34 34

ВСЬОГО: 299781
грн.

Автори проекту: Швайко Іван, Купрієнко Анастасія


