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                                                                                                      Дата: 12.03.2020 

 

Назва проекту 
 

«Сучасним дітям – сучасна школа» 

Тип проекту  великий             □ малий 

Мета проекту 

Впровадження STEM-технологій (технологій 

віртуальної реальності, 3D моделювання та друку, 

робототехніки, веб-дизайну) у освітній процес (в 

т.ч. позаурочний)  

Завдання проекту 

 

Створення на базі КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – ГЕК 

№29 ВМР» науково-дослідницької лабораторії як 

центру реалізації творчих здібностей дітей з 

використанням STEM-технологій 

Стислий опис проекту 

Центр – простір, де учні навчатимуться 

критично мислити, зможуть розкрити свої таланти, 

виявити нові здібності та стати креативними 

творцями нових продуктів. Завдяки використанню 

технологій віртуальної реальності, 3D 

моделювання та друку і робототехніки можна 

ефективно та цікаво здійснювати інтеграцію 

уроків, розширювати горизонти навчання певного 

предмету та заохочувати учнів до подальшої 

науково-дослідницької роботи. 

Окрім цього навчальний процес з 

використанням STEM-технологій є більш цікавим 

та мотивуючим для сучасних учнів. 

Очікувані результати 

- Наявність кабінету – науково-дослідницької 

лабораторії; 

- Підвищення рівня зацікавленості у вивченні 

природничих наук; 

- Покращення знань з англійської мови; 

Ключові заходи 

проекту 

- створення в КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – ГЕК №29 

ВМР» дослідницького простору для науково-

творчої діяльності учнів; 

- запровадження моделі змішаного навчання на 

уроках фізики та інформатики в 7-11 класах; 

- створення лабораторії 3D-моделювання та 

3D-друку в кабінеті інформатики та внесення 

відповідних варіативних модулів навчання до 

навчальних програм; 

- впровадження гуртка з робототехніки та 

гуртка з  3D-моделювання; 

- впровадження факультативного курсу 

«Комп’ютерна графіка» у 9-му класі; 



Період реалізації 

проекту 

Лютий – грудень 2020 року 

(проект буде реалізовуватися і надалі, після 

завершення конкурсного періоду) 

Приблизна вартість 

проекту, тис. грн. 

299 767,00 грн. 

Учасники  реалізації 

проекту 

Учнівське самоврядування школи-колегіуму, 

вчителі природничого циклу, вчителі математики 

та фізики, вчителі інформаційних технологій, 

вчителі початкових класів, педагоги-організатори 

Коментарі  

Наявність презентації 
+ 

Наявність фото  

Наявність 

відеоматеріалів 

 

 

 

Автор (автори) проекту: Довгалюк Юрій Михайлович, Балюк Тетяна Олексіївна 

 

Директор навчального закладу      Т.Д. Троценко      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кошторис                                                                                                                                                                                       

проекта КЗ "НВК: ЗШ І-ІІІ ст. - ГЕК №29 ВМР"                                                        

"Сучасним дітям - сучасна школа",  учасника конкурсу                                          

"Бюджет шкільних проектів" 

№ 

п/п 
Найменування витрат 

Одиниця 

виміру 

Кількість, 

од. 

Вартість за 

одиницю, 

грн 

Всього, грн. 

1. 
Окуляри віртуальної 

реальності NomiVR.Box 2 
Шт. 15 770 11550 

2. 

Набір з електроніки та 

програмування 

SuperArduinoStarterKit 

Шт. 12 2 730 32760 

3. 
Інтерактивний 

мультимедійний комплекс  
Шт. 1 65 704 65704 

4. 
Принтер 3D XYZprinting 3-в-

1 WiFi 
Шт. 1 34 863,00 34863 

5. Стереогарнітура Шт. 5 590 2950 

6. Пластик для 3D-друку кг 24 500 12000 

7. 3D-ручка X.Pen 2 Шт. 10 900 9000 

8. 
Телевізор 42”з функцією 

SMARTTV 
Шт. 1 10000 10000 

9. Мережеве обладнання 

(маршрутизатор, комутатор 

мережевий, кабель 

мережевий, бокс під автомат, 

автоматичні вимикачі, 

кабель, розетки зовнішні 

подвійні із заземленням, 

короб 40*40, дюбеля, 

конектора, реле напруги, 

коробка розподільча, 

растрові світильники) 

Шт. 1 16436 16436 

10. Графічний планшет Шт. 10 7 800 78000 

11. Персональний комп’ютер Шт. 1 25717 25717 

12. Колонки Шт. 1 787 787 

  ВСЬОГО:       299767 

 

 


