
Додаток №1 

до Положення  
 ПРОЄКТ 

Номер та назва навчального закладу 
ТЗОШ №14 

Ідентифікаційний номер проєкту 14-09 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора/ку проєкту: 

 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 

Гарькава Ірина 

Клас навчального закладу: 10-А 

E-mail: garkava0612@ukr.net 

Контактний № тел. 0962451758 

Підпис  

Ім’я та Прізвища учасників 

команди проєкту 

Гарькава Ірина 

Гук Андрій 

Шаланкевич Олександра 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів):  

Сенсорна кімната 

 

2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту: 

 Гарькава Ірина Юріївна 

 

3.  Тематика проєкту: 

Розвиток шкільної громади 

 

4. Місце реалізації проєкту (територія навчального закладу, приміщення, кабінет): 

Шкільна бібліотека 

 

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):   

Даною кімнатою зможуть користуватися усі учні школи. Створення осередку, що 

допоможе учням розвинути свої органи чуття, прочитати книгу або виконати домашнє 

завдання. Організація сенсорної кімнати допоможе ще більше згуртувати учнівський 

колектив 

 



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

2021 рік  

 

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.  

Сенсорна кімната – це можливість стимулювати (або розслабити у вільний час) всі 

органи чуття: зору, слуху, нюху, дотику, смаку. Зір – психодемічні картини, слух – 

музика різних стилів в навушниках, нюх – ароматичні лампи 

 

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

вартість)   

 

Найменування товарів(робіт, послуг) Вартість, грн. 

Стіл (5шт) 3 305 

Крісло (5шт) 2 375 

Ноутбук 6 199 

Навушники 899 

Крісло м’яке (2шт) 6 156 

Солева лампа 312 

Полиці книжкові (10 шт) 17 180 

 Масажний килимок 580  

 Пульт керування сенсорною кімнатою 5 766  

 Доставка+монтаж 10 000  

 ВСЬОГО  52 772 

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

тощо) вказати перелік: 

1. графічне зображення кімнати 

2.  

 

*Поля, позначені зірочкою, обов’язкові до заповнення 

 

КВИТАНЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ПРОЕКТУ 

Заповнюється Уповноваженою особою 

Дата надходження: __________________ 

Номер у реєстрації проектів: _____________________ 

ПІП та підпис особи, що реєструє: _______________________ 


