
КАРТКА ПРОЄКТУ 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проєктів» 

Назва проєкту «Шкільна актова зала – майстерня дитячої творчості» 

Тип проєкту Великий 

 

Мета проєкту Створити комфортний культурний простір для учнів, їх 

цілеспрямованого систематичного розвитку через 

осучаснення та модернізацію матеріально-технічної бази 

актової зали. Забезпечити шкільну актову залу сучасною 

аудіо, відео, світловою та мультимедійною технікою, що 

надасть можливість якісно, на високому рівні проводити 

святкові заходи та інші заняття художньо-естетичного 

спрямування для організації гармонійного розвитку учнів 

школи. 

Завдання проєкту  Створення простору для здійснення освітнього 

процесу в напрямку естетичної, художньої і 

мистецької роботи учнів, забезпечення умов для їх 

культурних потреб; 

 формування культури поведінки та організації 

дозвілля і навчання учнів; 

 виховання і розвиток соціальної свідомості і активної 

громадянської позиції; 

 підвищувати рівень усвідомлення цінності 

дизайнерських, будівельних професій, професій 

звукорежисури та медіамедійника; 

 покращення матеріального забезпечення закладу. 

Стислий опис 

проєкту 

Невід'ємною частиною кожного навчального закладу є 

його актова зала, яка призначена для проведення 

батьківських зборів, лінійок, розважальних програм, 

батьківських зборів та урочистих заходів, місце для 

проведення масових культурно-виховних, мистецьких 

заходів шкільного та міського форматів, під час яких 

досягаються гармонійне та творче виховання учнів. Не 

виняток і наш комунальний заклад «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №10 ВМР», яка знаходиться в мальовничому 

районі м. Вінниці. Стан існуючого обладнання та 

застарілість апаратури у школі суттєво впливають на якість 

проведення заходів та забезпечення комфорту. Один зі 

шляхів вирішення проблеми підвищення рівня проведення 

якісних заходів – модернізація існуючих і запровадження 



нових сучасних технологій (забезпечення школи аудіо, 

відео та іншою сучасною технікою) та створення 

комфортного середовища для їх проведення.  

Проєкт спрямований на вирішення проблеми відсутності 

належних умов для здійснення освітнього процесу в 

напрямку естетичної, художньої і мистецької роботи учнів, 

забезпечення умов для їх культурних потреб. Для усунення 

цієї проблеми ми пропонуємо здійснити якісне оновлення 

та облаштування актової зали мобільною, музичною, 

освітлювальною та мультимедійною апаратурою: 

демонстраційне, проекційне та звукове обладнання. 

Забезпечення естетичних та комфортних умов, що 

сприятимуть створенню сучасного простору для реалізації 

проєктів художньо-естетичного напрямків (концерти, 

тематичні заходи та конкурси музичного, танцювального, 

театрального, прикладного та образотворчого мистецтв). 

Очікувані 

результати 

 Закуплено і встановлено мобільну, музичну, 

освітлювальну та мультимедійну апаратуру: 

демонстраційне, проекційне та звукове обладнання; 

 закуплено та розміщено 152 глядацьких місця 

(збільшено на 35 посадочних місць); 

 оновлено та збільшено сцену; 

 залучено 92 учні, 18 батьків, 12 вчителів. 

 в період з вересня по грудень 2020 року проведено 

22 заходи (концерти, тематичні заходи та конкурси 

музичного, танцювального, театрального, 

прикладного та образотворчого мистецтв); 

 залучено більшу кількість учнів до участі у творчих 

заходах з 300 до 627; 

 покращено інтер’єр школи. 

Ключові заходи 

проєкту 

1. Розробити план реалізації проєкту, розподілити 

обов’язки між учасниками проєкту. 

2. Провести моніторинг якості і вартості матеріалів та 

відповідного світлового й звукового обладнання для 

реалізації проєкту. 

3. Залучити учнів, батьків, вчителів, робітників закладу до 

ремонтних робіт. 

4. Провести ремонтні роботи, купити стільці, необхідне 

демонстраційне, проекційне, світлове та звукове 

обладнання та встановити його. 

5. Провести урочисте відкриття оновленої актової зали. 



6. Провести анкетування щодо визначення рівня 

задоволенності станом художньо-мистецького простору та 

рівнем проведення заходів. 

Період реалізації 

проєкту 

Червень – грудень 2020 року 

Приблизна 

вартість проєкту, 

тис. грн. 

300000 грн. 

Учасники 

реалізації проєкту 

Учні, вчителі і батьки комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Вінницької 

міської ради»  

Коментарі  Реалізація проекту здійснюється у співпраці з ФОП 

«Мегастрой», фірмою «МЕБЛІКС» та магазином 

«Метроном» 

Наявність 

презентації 

+ 

Наявність фото  

Наявність 

відеоматеріалів 

 

 

Автори проєкту: 

1. Струс Олена Василівна 

2. Львова Марія Іллівна 

3. Циркун Анна Володимирівна 

4. Чеканівська Анна Остапівна 

5. Черній Вікторія Вадимівна 
 

 

Директор _________________ Світлана Куца 

 

 


