
Додаток №1 

до Положення  

Номер та назва навчального закладу 

Тернопільська СШ І-ІІІ ст. 

№3 з поглибленим вивченням 

іноземних мов   

Ідентифікаційний номер проєкту 01 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора/купроєкту: 

 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 

Кирилюк Тетяна 

Клас навчального закладу: 10-Б 

E-mail: ppkyryliuk@gmail.com 

Контактний № тел. +38 (050) 1474197 

Підпис 

 

Ім’я та Прізвища учасників 

команди проєкту 

Кирилюк Тетяна, Савицька Єлизавета 

1.Назва проєкту(не більше 15 слів): 

Лаунж зона з переносним кінотеатром 



2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту: 

Савицька Єлизавета Русланівна, Кирилюк Тетяна Вікторівна 

3.  Тематика проєкту: 

Створення нового освітнього простору та осучаснення освітнього 

середовища, комфортного, безпечного та зручного для усіх учасників 

освітнього процесу. 

4. Місце реалізації проєкту(територія навчального закладу, приміщення, 

кабінет): 

Кінотеатр планується зробити переносним (може бути розміщений в 

рекреації школи, спортивній залі школи, на ігровому та спортивному 

майданчиках тощо). 

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

користуватися результатами проєкту, як ними буде використовуватись 

проєкт, які зміни відбудуться завдяки користуванню реалізованим проєктом):  

Проєкт задовільняє потреби усіх учасників освітнього процесу, оскільки 

створює умови для проведення їхнього дозвілля з користю та насолодою. Учні 

зможуть проводити: наукові пікніки, відкриті заняття, переглядати науково – 

популярні фільми, презентувати науково – дослідницькі роботи тощо. 

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

2 тижні з моменту надходження грошей. 

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.  

Шкільний мобільний кінотеатр створюється для проведення 

різноманітних наукових, навчальних та позашкільних заходів. Для реалізації 

проєкту необхідно: м’які крісла-мішки[1], переносний проектор [2] та екран 

[3]. Реалізація проєкту дозволить відступити від академічного навчання та 

створити неформальну атмосферу, що сприятиме легкому засвоєнню 

матеріалу. 

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

орієнтовна вартість)   

 

Найменування товарів(робіт, послуг) Вартість, грн. 

Крісла-мішки (30 шт.) 30*895=26850 



Проектор ViewSonic PA503X (1 шт.) 1*10 231=10 231 

Екран Walfix TLS-12 331х185 см (1 шт.) 1* 6 759= 6 759 

  

 +10% загальної суми для проєктної документації 0,1*43 840=4 384 

  

  

  

  

  

 ВСЬОГО 48 224 

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

додаткові пояснення, тощо) вказати перелік: 

1. 

 

2. 



 

3. 

 

4.  

 


