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Назва проекту Smart cinema 

Тип проекту малий 

Мета проекту 

створення комфортних умов для розвитку учнів шляхом 

облаштування креативної зони з проектором, екраном у 

холі ІІ поверху 

Завдання 

проекту 

 

 вдосконалити  освітній простір для учнів закладу; 

 розширити можливості проведення позакласної 

діяльності; 

 залучити  учнівське врядування до активної громадської 

роботи ; 

 покращити умови для реалізації тематичних зібрань; 

 організувати цікаве, активне та здорове дозвілля на 

перервах; 

 згуртувати шкільну спільноту. 

Стислий опис 

проекту 

Реалізація проекту «Smart cinema» дасть можливість  

учням користуватися облаштованим креативним 

простором, у якому буде розміщено екран, проектор, 

зручні м’які крісла-мішки для учнів. Тут будуть 

проводитись кінопокази, збори шкільного парламенту, 

зустрічі, тренінги тощо. Проект сприятиме розвитку 

власної ініціативи учнів, дасть змогу їм професійно 

зростати, активно брати участь в житті школи. Колективна 

діяльність залучає школярів до прийняття важливих 

рішень та висловлення своєї точки зору.  

Очікувані 

результати 

 надання можливості учням 5-11кл. з користю проводити 

час на перервах;  

 змістовне проведення різноманітних виховних заходів  

(1-11кл.);  

 створення сприятливих умов для організації зборів 

шкільного парламенту (5-11 кл.); 

 реалізація ефективної  роботи соціально-психологічної 

служби (1-11 кл.); 

 організація зустрічей з представниками право-

охоронних органів та видатними людьми різних 

професій (1-11кл.);  

 демонстрація відеоматеріалів різноманітної тематики 

(5-11кл.). 

Ключові заходи 

проекту 

 здійснення ремонтних робіт (серпень-вересень  2020р.);  

 організація засідань учнівського активу (2р. на місяць); 

 проведення тренінгів та  консультацій психологом 

закладу (щотижнево); 



 реалізація  позакласних заходів, свят, годин 

спілкування, майстер-класів для учнів 1-11 кл. (3 р. на 

місяць); 

 проведення зустрічей з працівниками поліції, лікарями, 

письменниками, учасниками бойових дій, ветеранами 

(2р. на місяць);  

 демонстрація фільмів, презентацій, відеороликів 

патріотичної, природоохоронної, історичної тематики 

(2-3р. на місяць); 

 проведення тематичних кіл,  бесід медіаторами та 

омбудсменами  з учнями  закладу (щотижнево).  

Період реалізації 

проекту 

Етапи роботи над проектом: 

1.Складання плану реалізації проекту (квітень-травень 

2020) 

2. Здійснення ремонтних робіт (жовтень-листопад 2020) 

3.Презентація шкільного проекту в закладі  (листопад 

2020) 

4.Організація виховної роботи в новому освітньому 

просторі (протягом 2020-2021 н.р.) 

Приблизна 

вартість 

проекту, тис. 

грн. 

75 840 грн. 

 

Учасники  

реалізації 

проекту 

Учнівське самоврядування, вчителі, батьки, учні 

Коментарі 
Проект є необхідним  для покращення шкільного життя та  

згуртування учнівської спільноти. 

Наявність 

презентації 

Так 

Наявність фото 

 
Наявність 

відеоматеріалів 
 

 

Автори проекту:                                       Романенко Карина Ярославівна 

                                                                     Калініченко Дар’я  Володимирівна  

 

 

Директор закладу                                                                        Нечипорук Е.В. 



 

 

 

Кошторис проекту 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

комунального закладу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради» 

 

№  

п/п  

Види робіт Найменування 

витрат 

Одиниця 

виміру 

Кількість, 

од. 

Вартість 

за 

одиницю, 

грн. 

Всього, 

грн. 

1.  Придбання  

матеріалів  

Проектор Epson 

EB-W41 

(V11H844040)  

 1 17 000 17 000  

Екран для 

проектора AV 

Screen 3V150MEH-

T 332x186 см (16:9)  

см. 1 10 000 10 000  

Крісло-мішок  

ComShop 85x105  

шт. 28 930 26 040  

Штори-ролети на 

вікна  

шт. 4 700 2 800  

2.  Послуги 

ремонтних  

робіт  

Кріплення, 

підведення 

мережевого 

доступу, 

налаштування 

техніки  тощо  

   20 000  

  ВСЬОГО:     75 840  

 

Автори проекту:                                       Романенко Карина Ярославівна 

                                                                     Калініченко Дар’я  Володимирівна  

 

 

Директор                                                                                              Нечипорук Е.В. 

 

https://rozetka.com.ua/epson_eb_w41/p26969577/
https://rozetka.com.ua/epson_eb_w41/p26969577/
https://rozetka.com.ua/epson_eb_w41/p26969577/

