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Назва проекту 

 

Креативний медіа простір для творчих підлітків 

TCC («TeensCommunicativeСеntre») 

Тип проекту □ великий             □ малий 

Мета проекту 

- підвищення рівня сформованості життєвих 

компетенцій, комунікативних навичок, 

лідерських якостей учнів, розширення меж 

співпраці з загальноосвітніми закладами 

міста, розвиток міжнародної взаємодії, 

шляхом облаштування рекреації та оснащення 

кімнати медійною апаратурою для 

можливості спілкування, проведення 

зустрічей, реалізації учнівських ініціативю. 

Цей проєкт є актуальним у закладі сьогодні, 

адже, після проведення шкільного етапу 

конкурсу «Бюджет шкільних проєктів», де було 

представлено 11 проєктів, саме 

«TeensCommunicativeСеntre» отримав переважну 

більшість голосів.  

Завдання проекту 

 

- облаштування мобільного креативно-

медійного простору; 

- надати можливість активу школи створювати 

та реалізовувати проєкти та ініціативи; 

- підвищити рівень комунікативних навичок та 

лідерських якостей учнів; 

- застосувати на практиці отримані у процесі 

навчання знання (можливість спілкування 

іноземною мовою на он-лайн платформах, 

вміння представити власну думку, відстояти 



свою позицію); 

- урізноманітнити освітній процес (можливість 

проведення нестандартних уроків); 

- сприяти розвитку творчого потенціалу та 

креативності учнів; 

- розвивати вміння працювати в групі: 

приймати рішення - улагоджувати 

розбіжності, вміти домовлятись; 

- розвивати вміння організовувати свою роботу, 

брати участь у проєкті, нести 

відповідальність; 

- надати можливість використовувати нові 

інформації та комунікації; 

- залучити до співпраці активи інших шкіл 

міста. 

Стислий опис проекту 

    На сьогоднішній день у закладі є досить 

актуальним та необхідним створення 

комунікативного центру для підтримки, розвитку 

та втілення учнівських ініціатив. Це відкритий, 

мобільний простір з кількома зонами: лаундж-

зона з комфортними пуфами, поличкою book-

crossing; інтелектуальна зона з комп’ютерами, 

розкладними стільчиками та столами; 

комунікативна зона з телевізором (з доступом до 

інтернету), фліп чартом. 

    Шкільний осередок, який сприятиме розвитку 

взаємодії та комунікації учнів один з одним, 

пошуку спільних цілей, обміну ідеями, 

вироблення певних стратегій, втілення власних 

ініціатив. Саме в такому осередку кожному учневі 

захочеться працювати та креативити! Тут 

проходитимуть майстер-класи, зустрічі з 

успішними людьми міста, зустрічі з активами  

інших шкіл для впровадження та реалізації 

загальноміських проєктів. Це можливість 

проведення скайп-конференцій з школами-

партнерами інших міст та, навіть, країн.  

     Крім того, створення такого середовища 

допоможе урізноманітнити освітній процес: 

вчителі іноземних мов зможуть на великому 

екрані та у зручній локації показати фільм та 

використати інтернер ресурс; кожен вчитель 

зможе провести відео-конференцію із 

запрошеним гостем в умовах дистанційного 

навчання. Але для того, щоб цей простір був 



насправді відкритим, доступним та дієвим, усі ідеї 

втілюватимуться через медійний ресурс. Тобто,  

учні закладу матимуть можливість почути, які 

питання є актуальними сьогодні, через створення 

радіо-передач найрізноманітнішої тематики. 

Актив гімназії мав досвід проведення радіо-

повідомленнь, а ведучим був учень з порушенням 

зору, але обладнання застаріле та потребує 

оновлення. 

     Креативний простір – це територія створення 

ідей, а медіа-ресурс – спосіб реалізації. 

Проведення радіо рубрик допоможе учням бути 

обізнаними та активними учасниками шкільного 

життя. Медійна робота надасть можливість 

творчої реалізації учнів з особливими освітніми 

потребами. Крім того, це музичні перерви та 

розважальні програми, які зроблять шкільне 

життя веселим та активним. 

Очікувані результати 

- створення зручного, сучасного простору (до 

жовтня 2020 року) та надання нових 

можливостей комунікації учнів; 

- покращення умов для системної роботи 

учнівського самоврядування та охоплення  

учнів закладу (1100 учнів) реалізацією 

заходів; 

- залучення учнів до групової та  проєктної 

діяльності; 

- проведення запланованих зустрічей із 

представниками громадськості: лікарі, 

підприємці, депутати міста, волонтери – 6 

зустрічей для 10-11 класів (листопад-грудень);  

- реалізація спільних проєктів із активами 

інших шкіл міста (реалізація проєкту 

«Безпечне освітнє середовище»), планується 

долучити 100 учнів КЗ «ЗОШ №33»; 

- проведення 10 скайп зустрічей з учнями 5-9 

класів та учнями міст-побратимів Пітерборо 

(Великобританія) та Кожухів Катовіце 

(Польща) (жовтень – грудень 2020р.) – у 

рамках реалізації проєкту «Без кордонів»; 

- проведення 6 воркшопів для активу 6-7 класів 

з написання проєктних робіт із 

представниками ГО «Освітній простір 2.0.» 

(жовтень- грудень 2020 року); 

- реалізація проєкту «Широкі можливості»: 



проведення уроків в креативній зоні (1 урок 

для кожного класу, задіяні 1100 учнів гімназії 

протягом жовтня-грудня 2020 року); 

- висвітлення заходів та важливих подій через 

медіа ресурс – шкільне радіо; 

- створення повідомлень та роликів на 

соціально важливу тематику (безпечне 

антибулінгове середовище; академічна 

доброчесність, благодійні акції; патріотичне 

виховання) – охоплення 1100 гімназистів; 

- реалізація проєкту «Книга, що зазвучала»: 

створення аудіотеки для дітей з порушенням 

зору; поширення аудіоконтенту для незрячих 

дітей у мережах Facebook та Instagram – 

охоплення усіх бажаючих дітей з порушенням 

зору; залучення до урочної та позаурочної 

діяльністі незрячих та дітей з глибоким 

ураженням зору; 

- підвищення медіаграмотності та 

інформаційної культури гімназистів та 

педколективу через широке застосування 

медіаресурсу; 

- надання можливості самореалізації: задіяння в 

акціях та заходах 1100 учнів гімназії, 500 

учнів загальноосвітніх закладів освіти  м. 

Вінниці та 100 дорослих мешканців м. Вінниці 

Отже, реалізація проєкту допоможе підвищити 

ефективність діяльності учнівського активу та 

урізноманітнити канали комунікацій учнів та 

педагогів закладу. 

Ключові заходи 

проекту 

- проведення творчих зустрічей та майстер-класів 

з громадою міста, ГО «Центр «Дивосвіт», ГО 

«Освітній Простір 2.0», ГО «Гармонія», ГО 

«Сьоме бачення», РК «Місто над Бугом»; 

- реалізація проєктів:  

«Безпечне освітнє середовище» 

«Без кордонів»: 

«Книга, що зазвучала» : 

 «Широкі можливості»; 

- створення повідомлень та роликів на соціально 

важливу тематику (безпечне антибулінгове 

середовище; академічна доброчесність, благодійні 

акції; патріотичне виховання); 

- створення аудіотеки для дітей з порушенням 

зору; 



- співпраця з активом інших закладів міста. 

Період реалізації 

проекту 

З  червня 2020 р. – січень 2021р. 

Приблизна вартість 

проекту, тис. грн. 

299 001 грн. 

Учасники  реалізації 

проекту 

Учні гімназії 

Вчителі-партнери 

Батьки-партнери 

Учні загальноосвітніх закладів міста 

Громадські діячі 

Міста-побратими: (Пітерборо (Великобританія), 

Хожув Катовіце (Польща) 

Партнери: ГО «Центр «Дивосвіт», ГО «Освітній 

Простір 2.0», ГО «Сьоме бачення», ГО 

«Гармонія», ЦР «Промінь», РК «Місто над 

бугом». 

Коментарі  

Наявність презентації + 

Наявність фото + 

Наявність 

відеоматеріалів 

аудіоматеріали 

 

Автор (автори) проекту: Чабан Я., Яковлева Є., Шевчук М., Григоренко В., 

Чорноморець А., Звенигорецька Н., Гарник І., Олійник Анастасія, Роїк К., 

Олійник Артем. 

 

Директор           В.А.Скиба     

МП  



 

Кошторис проекту 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

№ 

п/п 

 

Найменування 

витрат 

 

Одиниця 

виміру 

 

Кількість, 

од. 

 

Вартість за 

одиницю, 

грн 

 

Всього, 

грн 

 Технічне 

обладнання 

    

 Комплекс 

сповіщення 

моноблок 

настільний 

 1 19 000 19 000 

 Таймер для 

відтворення 

звукових фалів 

 1 3 600 3 600 

 Пульт мікрофонний 

настільний 

 1 3 500 3 500 

 Підсилювач-мікшер   1 13 000 13 000 

 Диск- накопичувач  2 (терабайт) 1 600 1 600 

 Навушники  3 500 1 500 

 Мікрофони  3 1 500 4 500 

 ПК, клавіатура, 

мишка 

 3 20 000 60 000 

 Телевізор  1 шт. 15 000 15 000 

 Меблі та декор     

 Крісла-мішки  15 шт 1 000 15 000 

 Стільці розкладні  15 шт 400 6 000 

 Стіл робочий  1 шт 2500 2 500 

 Фліп-чарт  1 шт 3 000 3 000 

 Поличка book-

crossing 
 1 шт 3 000 3 000 

 

 

 Стільці офісні  2 шт. 500 1000 

 Стіл-трансформер  2 шт. 1 600 3 200 

 Шафа-полиця  1 шт. 2 000 2 000 

 Декор, канцтовари    10 001 

 Надання послуг з 

ремонтних робіт 

(матеріали та 

робота)  

Локальний 

кошторис в 

   131 600 



 

 

Дата 16.03.2020р. 

Автор (автори) проекту: Чабан Я., Яковлева Є., Шевчук М., Григоренко В., 

Чорноморець А., Звенигорецька Н., Гарник І., Олійник Анастасія, Роїк К., 

Олійник Артем. 

                                  

Директор           В.А. Скиба     

МП 

 
 
 
 
 

 

наявності 

 ВСЬОГО:    299 001 


