
БЛАНК ЇІРОЄКТУ № 1
Конкурсу «Шкільний громадський бюджет м. Запоріжжя» 

Запорізької гімназії № 2 імені Лесі Українки 
Запорізької міської ради Запорізької області

Автори проекту: учениці 9 - А  класу

Матросенкова Єлизавета та1го5епкоуа1іга@2е2.икг.егіисаііоп 

. ДубровскІ Дар’я Ра5Йа.Р,М.2017@£таі1,сот

1. Назва проекту «Куточок відпочинку».

У школі діти проводять багато часу. Щоб їх перебування було максимально 
корисним, слід чергувати навчальний процес із відпочинком. Коридори та 
рекреації ми хочемо перетворити у простір, який допомагав би учням 
відпочивати від уроків І переключатися з одного виду діяльності на інший. 
Саме тому пропонується проект, який перетворить звичайні рекреації 
Запорізької гімназії №2 на місце цікавого дозвілля.

2. Що хочемо зробити. . >

Облаштувати куточок відпочинку м’якими пуфами, килимком, меблями - 
трансформерами. Наявність м’яких диванів та пуфів сприятимуть безпечному 
відпочинку дітей, а корпусні меблі слугуватимуть для зберігання книжок, 
настільних ігор, конструктора, олівців, використовуватимуться як ігровий 
простір.

3. Чому ми хочемо це зробити. Що зміниться в школі після проекту?

Покращити час проведений на перерві, облаштувати комфортне місце 
відпочинку для комунікації між учнями. Проект ефективний тому, що 
організовується безпечний та активний відпочинок під час перерв. Якщо цей 
проект втілиться у життя, на перервах учні будуть мати можливість комфортно 
розташуватись та пограти в настільні ігри, обговорити новини, підготуватись 
до уроків.

4. Скільки часу потрібно для реалізації? 1 місяць

5. Де хочемо реалізувати проект?

Рекреаційна зона на 3 поверсі, навпроти 315 кабінету. В школі є широкі 
коридори на трьох поверхах будівлі, але відсутні сучасні меблі для відпочинку, 
які забезпечили б безтравматичні, комфортні перерви та слугували для 
відпочинку, спілкування та розвитку дітей.



6. Скільки коштуватиме Ваш проект (орієнтовний бюджет)? Надайте загальну 
суму, а також приблизну вартість різних витрат.

Перелік витрат К-ть одиниць Вартість, грн.
Килим 1 900
Диван о3 5500
ПусЬи м’які 5 1900
Стіл 1 1200
Ігри 2 600
Загальна сума, грн 12 10000

08.10.2021

дата

Дубровскі Дар’я, Матросенкова Єлизавета

підпис

/

/ ШБ одного із батьків



БЛАНК ПРОЄКТУ № 2
Конкурсу «Шкільний Громадський проект м. Запоріжжя» 

Запорізької гімназії № 2 імені Лесі Українки 
Запорізької міської ради Запорізької області

Автор проекту: Горпініч Ксенія, 8-А клас,
£Огріпіс1ік8Єпіуа@2§2.икг.ес1иса1:іоп

1. Назва проекту. Оснащення кабінету фізики лабораторним обладнанням

2. Що хочу зробити:

Фізика є однією з найважливіших наук. Можна без перебільшення сказати, 
що знання, здобуті фізиками за століття розвитку науки, присутні в будь-якій 
області людської діяльності. Тому, щоб учні захопилися вивченням фізики, 
необхідно приділяти увагу не тільки теоретичним, а й практичним навичкам. 
Поєднання лабораторних робіт, дослідів та теорії на уроках дають кращі 
результати, особливо коли їх виконує вчитель разом з учнями

3. Чому я хочу це зробити? Що зміниться в школі після цього проекту?

Я хочу це зробити тому, що фізика мені до душі. Щоб повноцінно вивчати 
цей предмет , необхідно мати певне обладнання. Я хочу, щоб наші уроки 
проходили більш цікаво, інформаційно та яскраво. Після реалізації цього 
проекту, ми зможемо спостерігати досліди на уроках , а не на екранах..

4. Скільки часу потрібно для реалізації? 1 місяць 

5 .Де хочу реалізувати проект?

В кабінеті фізики №317.

В кабінеті стоять великі шафи, в них достатньо місця для розміщення 
обладнання. Також в класі є полиці, що закриваються на ключ, це більш 
надійно

6. Скільки коштує проект?

Перелік приладів: Кількість
одиниць

Вартість,
грн.

1. Камертон лабораторний 1 899
2. Пружини різної жорсткості 1 349
3. Набір лінз та дзеркал з примою 1 2099



4. Прилад для демонстрації спектру 
електромагнітного поля

1 1790

5. Набір тіл рівної маси та рівного об’єму 1 489
6. Куля з кільцем 1 669
7. Набір дзеркал ( випукле та вигнуте) 1 849
8. Пристрій для демонстрації збереження 
імпульсу

1 989

9. Гігрометр психометричний 1 389
10. Прилад для демонстрації тиску в рідині 1 480
11. Набір важків з механіки 2 689
Загальна сума 10389грн

/с £   ̂у

дата
хгг Н'С

ПІДПИС

Дата підпис одного з батьків



БЛАНК НРОЄКТУ № З

Конкурсу «Шкільний громадський бюджет м. Запоріжжя» 
Запорізької гімназії № 2 імені Лесі Українки 
Запорізької міської ради Запорізької області

Автори проекту: Ян Собещук, 7-Б клас, yansobeshuk@gmail.com

1. Назва проекту: Оснащення кабінету фізики експериментальним 
обладнанням

2. Що хочете зробити? Опишіть детально:
Фізика має надзвичайно велике значення в сучасному світі. Це основа всіх 
природничих наук та фундамент техніки, але для деяких школярів 
достатньо складний та не дуже цікавий предмет шкільної програми. Тому, 
щоб мої однокласники захопилися вивченням фізики необхідно приділяти 
увагу не тільки теоретичним, а й практичним навичкам. Вдале поєднання 
експерименту та теорії дає найкращий результат, а для цього потрібно не 
лише дивитися на фізичні експерименти по Ютубу або телебаченню, але й 
виконувати їх безпосередньо на уроці, і, бажано, власними руками під 
чутким керівництвом нашої улюбленої вчительки Марії Михайлівни.

3. - Чому Ви хочете це зробити? Що зміниться у  школі після Вашого 
проекту?
Я  хочу це зробити тому, що мені дуже подобається фізика, хоча вона 
тільки-но з’явилася у нашому розкладі, і в майбутньому я думаю пов’язати 
свою професію із цим предметом. Але без практичного втілення, 
засвоєний матеріал не так добре запам’ятовується. Я хочу, щоб наші уроки 
стали більш цікавими, яскравими, різноманітними. Щоб вони надихали 
нас на самостійні пошуки чогось нового, створення нових теорій, 
відкриття нових фізичних законів тощо. Після реалізації даного проекту 
нам вже не доведеться спостерігати за експериментами з екранів 
моніторів, а ми станемо їх безпосередніми творцями. Самостійно будемо 
знімати роліки для Ютуба, ТікТока та Інстаграма, ділитися зі своїми 
фоловерами та набирати лайки.

4. Скільки часу потрібно для реалізації? 1 місяць

mailto:yansobeshuk@gmail.com


5. Де Ви хочете реалізувати Ваш проект.
Кабінет фізики № 317«,
У кінці кабінету стоїть меблева стінка (гарнітур) з купою полиць для 
розміщення демонстраційного та експериментального обладнання.
Також у нижній частині меблевого гарнітуру є шафки, які замикаються. їх 
будуть використовувати під час канікул та інших позаштатних ситуацій 
для зберігання експериментального обладнання.
Дивіться додатки нижче. (Додаток № 1)

6. Скільки коштуватиме Ваш проект (орієнтовний бюджет)? Надайте 
загальну суму, а також приблизну вартість різних витрат.

Перелік витрат К-ть одиниць Вартість, грн.
1. Прилад для визначення 
поверхневого натягу рідини 1 899 грн.

2. Електрофорна машина 1 4499 грн.
3. Барометр-анероїд 1 1149 грн.
4. Набір лабораторний 
"Геометрична оптика" 1 799 грн. *

5. Реостат повзунковий 50 
Ом. 1 1890 грн.

6. Камертон лабораторний 1 899 грн.
Загальна сума, грн 10 135 грн.

Додаткові кошти будують задіяні в проекті від спонсорів

дата

5?
Ж

прізвище та їм я автора

ё . / о . г /

дата підпис/ ПІБ одного із батьків



БЛАНК ПРОЄКТУ № 4

Конкурсу «Шкільний Гремадський проект м, Запоріжжя»

Запорізької гімназії Л® 2 імен! Лесі Українки 
Запорізької міської ради Запорізької області

Автор проекту: Кал ай да Георгій, 8-Б клас, електронна адреса У uliyaKalavda@ukr.net

1. Назва проекту". Стоянка для велосипедів

2. Що хочу зробити", обладнувати велопарковку для зберігання велосипедів та 
самокатів на подвір’ї школи.

3. Чому я хочу це зробити? Що зміниться в школі після цього проекту?
Велопарковка -  це зручне та надійне місце для зберігання велосипедів та самокатів 
ніж час освітнього процесу. Діти, вчителі та працівники, які живуть віддалено від 
школи, будуть мати змогу бадьоро розпочати свій день, приїхавши не громадським, а 

. власним екотранспортом. Залишити велосипед, або самокат матимуть можливість на 
парковцІ, попередньо зафіксувавши його власним ланцюжком. Звичайно, 
функціонування велопарковки буде найбільш ефективним на період навчання в 
осінньо- весняний період

4. Скільки часу потрібно для реалізації?
Календарний місяць ( виготовлення парковки 20 днів + транспортування та 
установка).

5. Де хочу реалізувати проект?
Територіально велопарковку можна розмістити на задньому дворі школи, орієнтир 

навпроти спортивного майданчика або біля центрального входу у подвір’я школи , 
тому що місце під парковку повинно мати бетонне покриття, куди кріпиться 
конструкція анкерними болтами та мати естетичний вигляд .

6. Скільки коштує проект?

Перелік витрат Кількість одиниць Вартість, грн.
Парковка для 10 
велосипедів(5 дуг)

1 5188,00

Анкерні болти 6
Транспортування та 
установка

1

Всього: 5188,00

mailto:uliyaKalavda@ukr.net


Орієнтовний бюджет 5188,00 грн. ( ціна може змінитися за рахунок коливання курсу 
долара)

Георгій Калайда
МОЛ/

Юлія Калайда Р 8. /О. Л О Л /


