
  

Інформація про автора/ку проєкту: 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 
 Стасюк Вікторія Миколаївна 

Клас навчального закладу  8-а клас 

Ім’я та прізвища учасників команди, 

проєкту 

 Лера Терещенко 

Аліна Кошель 

Вікторія Личак 

Богдана Суярко 

Ксенія Данильченко 

Катерина Трифонова 

Облавацький Владислав 

 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів): 

Фантастичне місце мрій 

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

 Сновська ЗОШ І-ІІІ ст. №1: внутрішній дворик закладу, територія березової алеї 

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):   

  Для усіх здобувачів освіти, учителів, обслуговуючого персоналу, гостей Сновської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

 

 

 

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

Один місяць 

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): 

 Останні два роки Сновська ЗОШ І-ІІІ ступенів № значно змінилася на краще. 

Всередині будови віє радісним відчуттям – хочеться вчитися.  

Маємо навколо школи чималеньку територію. Фасад майже облаштований. Хотілось 

бачити таким і внутрішній дворик, бо тут маємо прекрасну березову алею. Ось гарне місце 



для відпочинку учнів та учителів на перервах після уроку, технічних працівників та гостей 

нашої школи.  

Наша мрія – створити «Фантастичне місце мрій», де протягом дня, на перервах, 

бувати на свіжому повітрі, милуватися зеленою красою білокорих беріз, подумки готуватися 

до наступного уроку, або просто сісти, відпочити та помріяти… 

Команда учнів-однодумців 8-а класу вносить пропозицію замінити старий інвентар 

(лави) на сучасний та, за можливості, на весні висадити та оновити березову алею. 

 

 

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

вартість)  

№ Найменування товарів (робіт, послуг) 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Вартість, 

грн. 

1.   Лава для відпочинку Шт. 6  18900 грн. 

2.  Саджанці березових дерев  Шт. 10  1100 грн. 

  ВСЬОГО    20000 грн. 

 

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

тощо) вказати перелік: 

1.  https://prom.ua/p1477823927-lavochka-skamejka-ulichnaya.html 

 

 

 



2. Береза повисла 🌹 - купити саджанці в горшках в Україні (Київ, Одеса, Харьків) 

недорого| FLORIUM.UA🌹  
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