
Інформація про автора/ку проєкту: 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 
 Катерина Митус 

Клас навчального закладу  9 Б 

Ім’я та Прізвища учасників команди 

проєкту 

 Акуленко Анастасія, Мусійовська Олександра, 

Демиденко Дарья 

 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 

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

приміщення Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, вестибюль 

3. 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):   

користуватимуться всі учасники навчального процесу: здобувачі освіти, вчителі, 

працівники. Годинник буде точно показувати час та подавати сигнали на урок і на 

перерву. Це дасть змогу звільнити технічний персонал від слідкуванням за 

годинником. 

  

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

 час впровадження проекту: 2 тижні 

5. 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): 

 Електронний годинник змінить підхід до вирішення проблеми подачі сигналів на 

урок і з уроку. Він буде подавати сигнали автоматично, що дасть змогу вивільнити 

робочий час людини, яка відповідає за дзвінки. Годинник естетично впишеться в 

інтер’єр школи. Також на табло буде показано температуру у навчальному закладі. 

Світлодіодне табло відображає час в ГГ:ХХ:СС, а також температуру 

навколишнього середовища у форматі +tt.t 

У додатковому МЕНЮ налаштувань є можливість встановити розклад на подачу 

сигналів у кількості 32 дзвінків. 



Дане табло ідеально підходить для повноцінного виробництва, навчальних закладів, 

а також для кол-центрів. 

• Годинник призначений для приміщення або вулиці та має яскравість 800 мКд. 

• Формат цифр дозволяє здалеку сприймати інформацію. 

 • Для виготовлення використовувались тільки якісні деталі. 

• Компанія надає 2 роки офіційної гарантії. 

• Енергонезалежна памʼять — при перебоях живлення, годинник продовжує 

показувати правильний час.  

 https://star-t.com.ua/p468001849-chasy-termometr-podachej.html 

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

вартість)  

№ Найменування товарів (робіт, послуг) 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Вартість, 

грн. 

1. светодиодное табло шт 1 5 000 

2. кріплення на стіну  шт. 2 
 

3. пульт ДК  шт. 1 
 

4. кабель живлення 220В  м 2 
 

5. Монтажні роботи   500 

 ВСЬОГО   
 

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

пояснення, тощо) вказати перелік: 

1. 

 

2. 

 https:/star-t.com.ua/p468001849-chasy-termometr-podachej.html

