
Додаток №1 

до Положення  

ПРОЄКТ 

Номер та назва навчального закладу 

Тернопільська спеціалізована  

школа І-ІІІ ступенів № 3 

з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

 

Ідентифікаційний номер проєкту 02 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора/купроєкту: 

 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 

Рокуш Максим 

 

Клас навчального закладу: 9-А 

E-mail:  

Контактний № тел. 0674582148 

Підпис  

Ім’я та Прізвища учасників 

команди проєкту 

Рокуш Максим  Володимирович 

Гуменюк Марта  Русланівна 

Сиваківський Тарас  Михайлович 

 

1.Назва проєкту(не більше 15 слів): 
Сучасний креативний простір «Workshop» (для кабінетів  трудового навчання). 
 

2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту: 

Рокуш МаксимВолодимирович 

Гуменюк МартаРусланівна 

Сиваківський Тарас  Михайлович 

 

3.  Тематика проєкту: 

Створення  сучасних умов для забезпечення потреб учнів у творчій самореалізації  

здобуття ними додаткових знань, умінь, навичок. 

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

Кабінети трудового навчання. 

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

користуватися результатами проекту, як ними буде використовуватись проєкт, які 

зміни відбудуться завдяки користуванню реалізованим проєктом):  

 Проєкт спрямований  на реалізацію  креативних умінь та здібностей учнів дляпідготовки  

їх до творчих конкурсів, сучасних креативних уроків. Користуватись зможуть усі 

учасники освітнього процесу. 

 

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.  
 

Оновлення кабінетів трудового навчання дасть можливість учням займатися 

винахідницькою та проєктною діяльністю, проявляти навички творчої праці під час 

уроків та в позаурочний час.За допомогою найновішого обладнання учні зможуть 

виготовляти та презентувати вироби, створені власними руками, а в майбутньому це 

дасть їм можливість започаткувати власну справу.Створення майстерні - справа 

нашого майбутнього. Робота над улюбленим заняттям відволікає від шкідливих звичок, 

виховує в дітей посидючість, терпіння, навички до будь-якого напрямку творчості. 

Проєкт дасть змогу вивчати різні техніки декоративно-прикладного мистецтва та 

сучасні тенденції дизайну, ажурного випилювання по дереву та різьблення, створювати  

арт-простір для заповнення вільного часу талановитихучнів.  

Реалізація проєкту сприятиме розкриттю творчого потенціалу учнів, відкриттю 

нових талантів, популяризації творчих робіт, виготовлених своїми руками. 

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

вартість)   

 

Найменування товарів(робіт, послуг) Вартість, грн. 

Швейна машина (5 шт.) 10 000  

Спиці (25 шт.) 1250 

Гачки (25 шт.) 650 

Інформаційні стенди  6000  

Телевізор (2 шт.) 19 000 

Шафа  для учнів (2 шт.) 10 000 

Електролобзик 2500 

Шліфувальна машинка 2 700 

Шуруповерт 2 000 

Міні шліф-машинка 1 500  

Електродриль 3000 

Термоклеючий пістолет (2 шт.)  400 

Електричний паяльник  300 

Електровиполювач  по дереву 400 



Електрофрезер 2 500 

Набір свердл по дереву та металу  400 

Надфілі 100 

Стрічкопилковий верстат  7000 

Кутова шліф машинка (болгарка) 1400 

+10% загальної суми для проєктної документації 0,1*68 400=6840 

 ВСЬОГО  

 75 240 

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

пояснення, тощо) вказати перелік: 

1. 

2. 

 

*Поля, позначені зірочкою, обов’язкові до заповнення 

 

 


