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Назва проекту «Я не боюсь!» 

Тип проекту великий 

Мета проекту 

комплексна організація заходів безпеки учасників 

освітнього процесу, забезпечення своєчасного 

реагування на конфліктні ситуації, встановлювати 

достовірність фактів травм, збереження 

шкільного майна шляхом встановлення системи 

відеонагляду (внутрішніх камер відеонагляду, 

відеореєстраторів, блоку безперебійного 

живлення моніторів, програмного забезпечення) 

Завдання проекту 

 

- Обладнання системи відеонагляду, пунктів 

спостереження та зберігання інформації на 1, 2, 

3, 4 поверхах школи, сходових клітинах, у 

класних кімнатах, кабінетах з підвищеною 

травматизацією (спортивна зала, зала 

хореографії, майстерні трудового навчання та 

обслуговуючої праці) 

- покращення дисципліни в закладі; 

- підвищення рівня безпеки учасників освітнього 

процесу (учнів, учителів,батьків), відвідувачів; 

- своєчасне та об’єктивне реагування на 

конфліктні ситуації, випадки умисного 

псування шкільного майна, встановлення 

достовірності фактів травм; 

- з’ясовування фактичних обставин тих чи інших 

подій та конфліктів; мотивів та подробиць 

подій одразу або через невеликий проміжок 

часу; 

- використання інформації із системи 

відеонагляду, встановленої в закладі як 

офіційного доказу за запитом. 

Стислий опис проекту 

На сьогоднішній день учасники освітнього 

процесу розуміють, як важливо йти в ногу з 

часом, діяти відповідно до змін у суспільстві. На 

жаль, у стінах навчального закладу є ряд загроз, 

які можуть призвести до негативних наслідків: 

булінг, насильство, травми, непорозуміння між 

дорослими, крадіжки, псування шкільного майна  

та інше. Це неповний перелік проблем, з якими 

учасники освітнього процесу стикаються мало не 

кожного дня. Тому потрібно забезпечити заходи 

щодо підвищення безпеки, які сприятимуть 



покращенню контролю поведінки учнів та тих 

процесів, які відбуваються у закладі. 

Система відеонагляду – це один з найкращих 

способів забезпечення безпеки учасників 

освітнього процесу, що дозволить вчасно, 

оперативно та неупереджено реагувати на будь-

які конфлікти, з’ясовувати деталі, причини й 

навіть попереджати небезпечні ситуації тощо. 

Крім цього, система відеонагляду працюватиме в 

режимі on-line та вестиме цілодобовий відеозапис 

всього, що відбувається в коридорах школи, 

класах (за згодою батьків) на сходових клітинах. 

Очікувані результати 

Короткострокові результати: 

У результаті реалізації проекту: 

- облаштовано пункти відеонагляду та 

довгострокового зберігання інформації за 

об’єктами з підвищеною травматизацією 

(спортивна зала, зала хореографії, майстерні 

трудового навчання та обслуговуючої 

праці); 

- встановлено відеокамери в коридорах 1,2,3, 

4 поверхів та сходових клітинах; 

- встановлено систему відеоспостереження в 

класних кімнатах. 

Довгострокові результати 

- підвищення рівня безпеки учасників 

освітнього процесу; 

- покращення дисципліни, унеможливлення 

псування шкільного майна; 

- встановлення достовірності фактів травм; 

- забезпечення швидкого реагування на 

конфліктні ситуації в школі. 

Ключові заходи 

проекту 

- закупівля необхідного обладнання; 

- проведення монтажних робіт; 

- підключення та налаштування системи 

відеонагляду; 

- ознайомлення учасників освітнього процесу 

з особливостями роботи та перевагами 

встановлення даної системи. 

Період реалізації 

проекту 

червень-жовтень, 2020 

Приблизна вартість 

проекту, тис. грн. 

300 тис. грн. 

Учасники реалізації 

проекту 

Учасники освітнього процесу (учні, вчителі, 

батьки) 



Коментарі  

Наявність презентації 
Для захисту проекту 

Наявність фото Немає 

Наявність 

відеоматеріалів 

Немає 
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