
КАРТКА ПРОЕКТУ  

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Комунальний заклад «НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
гімназія №23 Вінницької міської ради»

Назва проекту Вільний простір «Art -  зупинка»
Тип проекту Великий
Мета проекту Модернізувати простір внутрішнього двору школи для 

покращення освітнього процесу та соціальної адаптації, 
творчості та оздоровлення учасників освітнього процесу

Завдання
проекту

Формування культури здорового способу життя, розвиток 
творчих здібностей і креативності, інтелектуальний 
розвиток та соціальна адаптація учасників освітнього 
процесу

Стислий опис 
проекту

На території внутрішнього двору навчального 
закладу є вільний простір площею 34x40 м ( 1360 м2), який 
хочеться облаштувати для всіх учнів школи.

Внутрішній двір закладу планується поділити на 
чотири простори.

1. Простір інтелекту.
У даному просторі буде створено клас під відкритим 

небом. Тут планується розмістити:
-  чотири столи та дитячі кольорові лави;
-  вуличні шахово-шашкові столи, за якими учні

зможуть грати в інтелектуальні ігри;
-  фігурну лаву із сонячною батареєю для підзарядки

гаджетів, яку можна використовувати під час
зустрічей із цікавими людьми, майстер-класів.
2. Простір розваг та ігор.
Для оздоровлення дітей планується створити 

простір розваг та ігор, у ньому передбачено розмістити:
-  малюнки для ігор «твістер» та «класики»;
-  лави.

3. Простір відпочинку.
Для оздоровлення та відпочинку дітей планується 

створити простір розваг та ігор, у ньому передбачено 
розмістити:

-  острівці зі штучним озелененням;
-  лави.

4. Art-простір.
У Art-просторі можна проводити різноманітні 

танцювальні та музичні батли, конкурси, флешмоби. 
Покриття передбачається асфальтобетонне.



'
Очікувані
результати

Зменшення психологічної напруги учасників освітнього 
процесу, покращення успішності, прояви креативності та 
творчості.

Ключові 
заходи проекту

1. Фарбування асфальтобетонного покриття.
2. Встановлення елементів декору.
3. Встановлення лав та столів.
4. Встановлення фігурної сонячної лави.

Період
реалізації
проекту

Липень- серпень 2019 року

Приблизна 
вартість 
проекту, тис. 
грн

100.000 грн

Учасники
реалізації
проекту

ТЦ «Епіцентр», ФОГІ Бондаренко O.A., ФОН Кудрицька
л.д.

Коментарі -
Наявність
презентації

Так

Наявність фото Так
Наявність
відеоматеріалів

Ні

Автор( автори) проекту: Драчук Аліна Ігорівна

Директор закладу Н.В.Богар



Кошторис проекту 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість за 
одиницю, 

грн.

Всього,
грн.

1. Лава паркова шт. 1 7200 7200
2. Система для 

зарядки гаджетів
ПІТ 1 19549 19549

3. Дитячий столик 
з лавами для 
саду і вулиці

шт. 4 2645 10580

4. Столик з лавами 
шаховий

шт. 2 5000 10000

5. Лавка паркова шт. 6 1038 6228

6. Фарба для 
зовнішніх робіт

кв.м 1360 кв.м 41009

7. Зелене штучне 
покриття

кв. м. 19,2 282,96 5434

Разом: 100000
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Директор заклад\ Наталія Богар


