
Інформація про автора/ку проєкту: 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 
 Лисенко Єлизавета 

Клас навчального закладу  10-Б 

Ім’я та Прізвища учасників команди 

проєкту 

 Савіна Марія 

 Лисенко Єлизавета 

 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 

    Спорт - запорука здоров'я 

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

    Місце реалізації проєкту - спортивний зал школи 

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):   

    Всі учні школи зможуть користуватися результатами проєкту. Проєкт буде 

використовуватись на уроках фізичної культури. Завдяки користуванню реалізованим 

проєктом підвищиться рівень фізичної підготовки серед учнів. 

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

   Часові рамки впровадження проєкту - безстроково 

  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): 

    Проблема яку вирішує данний проєкт - відсутність достатньої кількості спортивного 

інвентарю в школі. Рішення цієї проблеми - придбання спортивного інвентарю. Реалізація 

цього проєкту зацікавить учнів до занять фізичною культурою і допоможе 

урізноманітнити час на уроці. 

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

вартість)  

№ Найменування товарів (робіт, послуг) 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Вартість, 

грн. 

     1  М'ячі волейбольні  шт   6   500 

     2  М'ячі баскетбольні  шт   6   600 

     3  М'ячі футбольні  шт   6   550 

     4  Скакалка з неопрованими ручками  шт  30    120 



     5  Набір для бадмінтону  шт   4   480 

    6  Манішки спортивні кольорові   шт  10   80 

    7  Багатофункціональний комплект EXIT MULTI SPORT 3000    

для тенісу, бадмінтону і волейболу 

 шт   1 
  5400 

    8  Набір з 5-ти слаломних стійок для дриблінгу   шт   1   1499 

    9  Доставка    3000 

   10  ВСЬОГО    24820 

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

пояснення, тощо) вказати перелік: 
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