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Ідентифікаційний номер проєкту 03 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора/купроєкту: 

 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 

Галамай Владислава 

Клас навчального закладу: 8-В 

E-mail: vladagalam@gmail.com 

Контактний № тел. 0960150264 

Підпис  

Ім’я та Прізвища учасників 

команди проєкту 

 

1.Назва проєкту(не більше 15 слів): 

Створення сучасного освітнього середовища  «Open Space». 

 
2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту: 

Галамай Владислава Михайлівна 

 

3.  Тематика проєкту: 

Інтелектуально – відпочинкове освітнє середовище для  школярів.  

 

4. Місце реалізації проєкту(територія навчального закладу, приміщення, кабінет): 
Рекреаційна  зала та коридори школи. 

 

5. Потреби яких учнів задовольняє проєкт(основні групи учнів, які зможуть 

користуватися результатами проекту, як ними буде використовуватись проєкт, які 

зміни відбудуться завдяки користуванню реалізованим проєктом):  

 
Сучасні діти потребують нового освітнього середовища, яке б відповідало 

концепції «Нової української школи». Безпечні зони відпочинку і розваг, розвиток фізичних 

і духовних якостей особистості дитини, пропаганда здорового способу життя – те, чого 

потребує українська школа сьогодні! Тому створення сучасного освітнього середовища 

«Open Space»  - це те чим зможуть користуватися усі учасники  освітнього процесу.  

 

https://hurma.work/ru/blog/open-space-kak-pravilno-organizovat-ofisnoe-prostranstvo/
https://hurma.work/ru/blog/open-space-kak-pravilno-organizovat-ofisnoe-prostranstvo/


6. Часові рамки впровадження проекту (скільки часу потрібно для реалізації): 

 

З моменту надходження коштів - протягом навчального триместру. 

 

7. Опис проєкту(проблема, на вирішення  якої він спрямований; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 

вплине на подальше життя навчального закладу.  

Даний проєкт спрямований на вирішення проблеми покращення освітнього 

простору.  Пропонується створити відпочинкові локації   у рекреації та у коридорах 

школи:  локація релаксу;  локація  активного відпочинку;  локації читання; локації 

"Круглий стіл». 

Таким чином, учні нашої школи отримають приміщенні, де кожен зможе 

відпочити на перерві з користю, зайнятися улюбленою справою, поспілкуватися, 

підготуватися до уроку.    

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

вартість)   

 

Найменування товарів(робіт, послуг) Вартість, грн. 

Ковролін 20 000 

Диван м’який (3 шт.) 27 000 

Крісло - груша (6 шт.) 5 370 

Столики маленькі (4 шт.) 3 200 

Полиця для книг 2 600 

Столик для шахів  800 

Набір для гри у шашки, шахи (2 шт.) 1000 

Періодичне видання  3 000 

Телевізор 10 000  

 ВСЬОГО 72 970 

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

пояснення, тощо) вказати перелік: 

1. 

2. 

 

*Поля, позначені зірочкою, обов’язкові до заповнення 

 



 


