
ПРОЄКТ 

Номер та назва навчального закладу 
Тернопільська  

ЗОШ №4 

Ідентифікаційний номер проєкту №1 

 

Інформація про автора проєкту: 
 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 
Тігран Залян 

Клас навчального закладу: 10-Б 

E-mail: tigranzalian595@gmail.com  

Контактний № тел. 0502010667 

Підпис  

Ім’я та Прізвища учасників 

команди проєкту 

1.Вісяний Олександр (10-Б) 

2.Гевко Оксана (8-В) 

3. Ангелюк Софія (8-В) 

4.Познанська Світлана (10-А) 

5.Сулило Дмитро (11-А) 

6. Кацидим Віта (11-А) 

7.Івашкевичус Анастасія (11-А) 

8.Крайник Поліна (11-А) 

9. Ткачук Арсеній (10-А) 

10. Носаль Юрій (10-Б) 

1. Назва проєкту  

Шкільна медіастудія «InsideMedia» 
2. ПІБ автора проєкту: 

Залян Тігран Артурович 
3.  Тематика проєкту: 
Розширення шкільного медіапростору  

4. Місце реалізації проєкту: 
Кімната школяра (приміщення, в якому відбуваються засідання учнівського парламенту) та 

будь-які шкільні приміщення за потреби згідно поточної ідеї.  

5. Потреби яких учнів задовольняє проєкт  
Головним чином проєкт буде спрямовано на задоволення потреб учнів середньої та старшої 

школи. Проте тематика запланованого медіа продукту спрямована на усі вікові категорії 

шкільної громади. Проєкт дозволить значно розширити можливості для самореалізації та 

креативних учнів різних вікових категорій. 

6. Часові рамки впровадження проєкту: 

За умов закупівлі необхідного обладнання на його встановлення та реалізацію проєкту 

потрібен 1-2 місяці. 

7. Опис проекту  
Проєкт дасть можливість учням отримати більший вплив у вирішенні питань демократичних 

перетворень у освітньому закладі, буде спрямований на вирішення питання покращення 

рівня інформаційної компетентності, медіа грамотності. Організації практичної суспільно-

значимої колективної діяльності, підвищення інтересу до професій медійної галузі. 

 

 

 

mailto:tigranzalian595@gmail.com


8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна 
вартість)   

 

Найменування товарів(робіт, послуг) Вартість, грн. 

 Фотоапарат, 1 шт.  Canon EOS 200D kit 18-55 15 000 

 Телесуфлер, 1 шт.  Datavideo tp-300 13 000 

 Стійка до телесуфлера, 1 шт. 10 000 

 Планшет, 1 шт. Samsung Galaxy Tab A7 10.4" LTE 

32GB 
10 000 

 Мікрофони (петлички), 2 шт.         (1 шт. 5 000 грн.) 10 000 

 Прожектори, 2 шт.                          (1 шт. 2000 грн.) 4 000 

 Стійки під прожектори, 2 шт.        (1 шт. 1300 грн.) 2 600 

 Стіл для ведучих 4 500 

 Банери (заставки), 3 шт.                     (1 шт. 1200 грн.) 3600 

 Дизайн логотипу  1000 

 ВСЬОГО 73 700 

9. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, додаткові пояснення, 

тощо) вказати перелік: 

1. 

2. 
 

 


