
КАРТКА ПРОЕКТУ 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

Назва проекту 
 

«Нове перше враження» 
 

Тип проекту ■ великий             □ малий 

Мета проекту 

Шкільний вестибюль – це перше, що ми бачимо, коли 

заходимо до школи. Важливо, щоб хол виглядав 

привабливо та сучасно, адже він є першим враженням. 

Проект створений для модернізації шкільного простору. 

Тим самим ми надаємо комфортні умови для 

перебування гостей та учнів школи та робимо перший 

крок до формування європейських стандартів. 

Завдання проекту 

 

Оновлення шкільного вестибюлю пропонує залучення 

учнівської спільноти для роботи та спілкування. Також 

це передбачає створення сучасного дизайну на основі 

принципів освітніх закладів в інших країнах. 

Осучаснення інтер’єру є приводом для використання 

екоматеріалів, що є одним із провідних трендів 

сьогодення. 

Стислий опис проекту 

Дизайн сучасного освітнього простору – один із 

ключових чинників модернізації закладу. Шкільний хол 

повинен створювати неповторний образ, що буде добре 

запам’ятовуватися та асоціюватися саме з нашим 

закладом. Вестибюль є репрезентативним приміщенням, 

що створює перше враження від школи. Сучасний 

простір вестибюлю має бути відкритим та привітним, 

яскраво та виразно розкривати основну ідею інтер’єру. 

Саме тому в рамках проекту ми плануємо оновити та 

осучаснити шкільний хол. 

Із 1988 року ремонт у вестибюлі не проводився, тому 

ми вирішили, що варто замислитися над його 

реконструкцією. Для забезпечення модернізації ми 

обладнаємо у вестибюлі пункт охорони та інформування, 

місце для вахтерів із музичним центром для увімкнення 

зарядок під час уроків, комфортні зони для очікування та 

спілкування (скажімо, групи меблів для сидіння), 

інформаційні стенди, що повідомляють відвідувачам про 

особливості закладу освіти та його діяльність та оновимо 

стіни й стелю.  

У загальному, на території холу буде виділено чотири 

зони: інформаційна (стенди з інформацією на різну 

тематику, дошки для оголошень та телевізор для 

постійного інформування учнів закладу), 

адміністративна (стенди із загальною інформацією про 

школу – самоврядування, розклад уроків, і так далі), 



екологічна (встановлені сміттєві баки для сортування 

сміття, стенди для ознайомлення із основними 

напрямками екології та контейнери для збирання 

пластикових кришечок та батарейок) та art-зона 

(встановлені місця для відпочинку та USB порти для 

підзарядки мобільних пристроїв, книжкова шафа для бук 

кросингу, що також є популярним серед молоді, та 

«дерево досягнень», присвячене перемогам нашої 

школи). 

Очікувані результати 

Створено оновлений простір для відпочинку та 

здобуття нових знань. 

Облаштовано шкільний вестибюль, а саме: 

установлено місця для очікування та спілкування, 

телевізор для розміщення важливої інформації та 

оголошень. Також оформлено місце для шкільних 

нагород, осучаснено гардероб та робоче місце вахтерів.  

Оновлено інформаційний куточок та дошку пошани, 

тобто покращено можливості інформування учнів.  

Ключові заходи 

проекту 

1. Реконструкція вестибюлю 

2. Придбання та встановлення предметів інтер’єру 

3. Представлення результату учням, батькам,  

вчителям. 

Період реалізації 

проекту 
Червень 2020-вересень 2020 

Приблизна вартість 

проекту, тис. грн. 
284 858,60 грн 

Учасники  реалізації 

проекту 

Учнівський колектив, адміністрація закладу, педагоги, 

батьки. 

Коментарі - 

Наявність презентації + 

Наявність фото + 

Наявність 

відеоматеріалів 
- 
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