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Картка проєкту 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проєктів» 

 
Назва проєкту 

 

Сучасний спортивний зал дітям ХХІ століття 

Тип проєкту 

 

великий 

Мета проєкту 

 

Покращити рівень якості проведення уроків 

фізичної культури, спортивних змагань, 

традиційних шкільних свят; підвищити мотивацію 

учнів до занять з різних видів спорту 

Завдання 

проєкту 

Наш проєкт спрямований на: 

-покращення матеріально-технічної бази 

спортивної зали; 

- створення безпечних та сприятливих умов для 

проведення навчальних занять з фізичної 

культури, секцій, змагань, спортивних свят; 

-розширення можливостей залу для збільшення 

обсягу рухової активності здобувачів освіти; 

-підвищення емоційної насиченості уроку, 

максимального урізноманітнення форм, методів та 

засобів фізичного виховання; 

- широке використання інноваційних технологій 

фізичної культури. 

Стислий опис 

проєкту 

 

Спортивний зал закладу не відповідає всім 

вимогам сучасного освітнього середовища для 

проведення уроків та позакласних заходів з 

фізичної культури. Сьогодні приміщення 

спортзалу КЗ «НВК:ЗШ І-ІІ ступенів-ліцей№7 

ВМР» потребує удосконалення: оновлення 

покрівлі, освітлення, заміна обладнання, створення 

вентиляції, що є одним із найголовніших заходів 

запобігання утворенню грибкових спор, які 

осідають на легенях та призводять до дихальних 
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захворювань здобувачів освіти.  

Спортивний зал має бути універсальним та 

трансформуватися залежно від потреб учнів: для 

спортивних ігор, для роботи спортивних секцій, 

для функціональних тренінгів, для занять 

загальної фізичної підготовкою, для проведення 

спортивних змагань тощо.  Пропонований проект 

буде корисним для вчителів та здобувачів освіти 

закладу, також для учасників спортивних секцій та 

дітей з Державної реабілітаційної установи ЦКРДІ 

«Промінь», адже вони є частими гостями нашого 

ліцею. 

Очікувані 

результати 

Максимальне урізноманітнення форм, методів та 

засобів фізичного виховання.  

Проведення організаційно-масових розважальних 

та спортивних заходів. 

Можливість використання інноваційних 

технологій фізичного виховання та практичних 

навичок щодо самостійних занять фізичними 

вправами та проведення активного відпочинку. 

Ключові 

заходи 

проєкту 

1. Створення кошторису 

2. Демонтаж старого обладнання. 

3. Поточний ремонт зали. 

4. Встановлення освітлення. 

5. Придбання сучасного обладнання для зали. 

6. Встановлення нового обладнання. 

Період 

реалізації 

проєкту 

До вересня 2020р 

 

 

Приблизна 

вартість  

проєкту 

 

300000грн 

Учасники 

реалізації 

проєкту 

 

Учнівсько-педагогічний колектив КЗ «НВК:ЗШ І-

ІІ ст.-ліцей№7 ВМР» 

Коментарі 

 

Приміщення та обладнання спортивної зали не 

будуть використовуватися в комерційному плані 
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Наявність 

презентації 

Так 

Наявність 

фото 

Ні 

Наявність 

відеоматеріалі

в 

Ні 
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