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Ідентифікаційний номер проєкту

05

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

Інформація про автора/купроєкту:

Ім’я та Прізвище автора/ки

Кирилюк Тетяна

або представника від команди
Клас навчального закладу:

10-Б

E-mail:

ppkyryliuk@gmail.com

Контактний № тел.

+38 (050) 1474197

Підпис

Кирилюк Тетяна

Ім’я та Прізвища учасників
команди проєкту

1.Назва проєкту(не більше 15 слів):
Комфортне дистанційне навчання

2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту:
Кирилюк Тетяна Вікторівна
3. Тематика проєкту:
Покращення умов дистанційного навчання.
4. Місце реалізації проєкту(територія навчального закладу, приміщення,
кабінет):
Кабінети 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):
Проєкт задовольняє потреби учнів 7-11 класів. З його допомогою
дистанційне навчання стане ефективнішим, комфортнішим, оскільки
проблема поганої якості відео та звуку при проведені онлайн-уроків буде
усунена.
6. Часові рамки впровадження проєкту(скільки часу потрібно для реалізації)
З моменту надходження коштів - протягом навчального триместру.
7. Опис проекту(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.
Ситуація у світі з вірусним захворюванням Covid-19 надзвичайно
нестабільна та залишається бажати кращого. У зв'язку з карантинними
заходами можливий перехід зі звичного способу навчання до дистанційного.
Попередній досвід довів, що не всі класи забезпечені необхідними
технічними пристроями, тому освітній процес значно погіршується.
Проєкт передбачає закупівлю камер та мікрофонів для шкільних кабінетів.
З їх допомогою буде покращено якість онлайн-уроків, що сприятиме
кращому сприйняттю та засвоєнню матеріалу. Проєкт також можна
використовувати для створення навчальних роликів у рамках освітніх
проєктів.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту(всі складові проєкту та їх
орієнтовна вартість)
Назва

Кабель КПВ-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5E)
Кабель КПВ-ВП (100) 4х2х0,51 (UTP-cat.5E)
IP камера Hikvision DS-2CD2143FG0-IS (2.8) ( 4МП
купольна зовнішня)
Підсилювач BIG PA80 5zone USB/MP3/FM/BT
Радиомикрофон BIG V68

м.
м.
шт.
шт.
шт.

кількість

вартість

всього

15
80

8,25
9,25

123,68
740,30

1 2889,60
1 2294,35
1 1529,57

2889,60
2294,35
1529,57

Спецпрошивка для Stream Youtube (RTMP)
PoE adapter Ubiquiti 48V 0,5 A GP-B480-050
Кронштейн Hikvision DS-1280ZJ-DM18 (21**)
Розетка RJ45 зовнішня UC-2108В
всього по матеріалам
монтажні роботи
всього

шт.
шт.
шт.
шт.

Планується встановити 6 камер у класних
кабінетах

+10% загальної суми для проєктної документації

1 1353,60
1 558,36
1 241,23
1
39,53

1353,60
558,36
241,23
39,53
9770,23
1629,77
11400,00

68 400, 00

0,1*68 400=75 240

