
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2019 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є  ОБОВ»ЯЗКОШ иШ  Д Ш З А П О В Н Е Н Н Я !

1. Назва проекту (не більше 15 слів) Оновлення станкового парку навчальних майстерень через 
створення «Міжшкільного гуртка «Простір освітнього майстрування\8кі1І$расе»

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х”, який вказує розмір витрат):
□  великий О  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці
масиву/мікрорайону): центральний р-он міста. Ленінський р-он.

3. Адреса, назва установн/закладу, будинку:

Навчальні заклади, школи ліцеї №1, №4, № 7,17, 26 (можуть бути

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
« М і ж ш к і л ь н и й  гурток-майстерня» (далі Майстерня) - створено з метою введення в навчальну 
програму початкової та середньої школи - сучасних освітніх породуктів та послуг, 
оновлення\доповнення програми таких дисціплин, як образотворче мистецтво та праця.
Одним із ключових напрямків Проекту є оновлення станкового парку та заміна морально- 
застарілих верстат на нові сучасні, в навчальних закладах-партнерах проекту.

Лаборантами-методиставми та фахівцями АТМ «Лабораторія розвиваючих арт-практик та 
освітнього дизайну» - розроблено методичні посібники (1-4 та 5-6 класи) для впровадження 
циклу навчально-експерементальних лекційно-практичних (майстер-класів) де 
використовуются вироби Майстерні з наступних дісціплін: образотворче мистецтво та праця. 
Робота Майстерні передбачає проведення науково-дослідницької, освіньо-мистецької праці 

згідно концепції про національнопатриотичний розвиток дітей та молоді, із подальшим 
доповненням методичних примірників та розвитком заходів програми «Освітній арт-простір».

5. Опис проекту (основна мета 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 мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниия-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Міссія Програми в межах, якої реалізується Проект «Міжшкільний клуб-гурток «Простір 
майстрів» - . Через створення іноваційних освітніх Проектів результатом реалізації яких є 
роява продуктів та послуг у сфері прикладних дісціплін для молодшої та середньої школи.

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ

1Р(сстгм»»>*«л“ л,0ИЮ'иИЙ
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додані заклади-партнери)



Проект «Майстерня» - це початок роботи в напрямку оновлення станкового паркуку та 
створення нежалежних шкільних сучасних техно-парків в шкільних майстернях 
загальноосвітніх закладів.
Стрімкий технічний розвиток та новітні технології виробництва передбачають наявність 
кваліфікованих спеціалістів тож реалізація Проекту призведе до появи мотивованої та 
підготованої до подальшого отримання технічної або творчої спеціальності в виших. Проект 
продовжує необхідно реалізувати, не лише як початок оновлення шкільних майстерень але і як 
експерементальний майданчик для подальшого розширення на всі загальноосвітні навчальні 
заклади Віннииці та р-ону.
Концепція та мета реалізації проекту -  відповідають основним вимогам Стратегії розвитку 
«Вінниия-2020»: зокрема йдеться про такий фактор розвитку як конкурентоспроможність 
п.7.2.3 та кваліфіковані кадри та 7.3.2.

6. Обгрунтування бенсфіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
В разі участі в проекті 5-ти закладів результатами проекту зможуть приймати в прктичних 
занятттях близько 400 учнів віком від 12 до 16 років. А в лекційно-практичних заняттях 
приймуть участь близько 5 000 дітей віком від 7 до 12 років.
За умови участі в проекті 15-ти шкіл партнерів програми -  у ЛПЗ приймуть участь близько 
10 000 учнів.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

1) Оновлення станкового парку в навчальних закладаях як приклад для ряда Н.З інших р- 
онів

2) Отримання відпрацьованої схеми налаштування робочих майданчиків та створення 
маркетингового плану для роботи автономних техно-майданчиків в Н.З.

3) Позитивний вплив навчального курсу на учасників проекту та ряд шкіл партнерів 
виражажено у підсумкових звітах - передбачено задіяти від 5 000 учнів.

4) Підвищення творчого потенціалу учнів Вінниці
5) Збагачення культурно-просвітницького простору через ряд заходів Програми

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації-).

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Встановлення верстат для 1 го закладу 20 000 грн.

2. Встановлення верстат для 3 х закладів 60 000 грн

3. Встановлення верстат для 5 ти закладів 100 000 грн.

4. Налагодження роботи навчально-виробничого 
майданчика із урахуванням розробки методичних 
програм та дорожної карти заходів.

10 000

30 000- 100 000



Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1 .Встановлення верстат для 1 го закладу 20 000 грн.

2. Встановлення верстат для 3 х закладів 60 000 грн

3. Встановлення верстат для 5 ти закладів 100 000 грн.

4. Налагодження роботи навчально-виробничого 
майданчика із урахуванням розробки методичних 
програм та дорожної карти заходів.

10 000

РАЗОМ: 30 000- 100 000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що 
додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком 
позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі 
для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси............................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах, або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності).
Освітня онлайн-платформа ueeu.in.ua

12. Інші додатки (якщо необхідно)'.
а) фотографіяЛ, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)



В Вінницькій обл. Бібліотеці ім. Франка започатковано гурткову роботу із дітьми чиї батьки 
перебували в АТО. Відео ТУТ.

Аі  ——



13. Автор проекту, його контактні дані та дані уповноважених осіб (дані необхідно вписати 
чітко і зрозуміло).
Висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Вінницької міської 
ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних" від 
01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Прізвище, ім’я, по батькові4' Контактні дані Підпис

Луцяк Владислав Васильович
Поштова адреса: м.Вінниця 210 00 І

e-mail: __

№
тел.:

1 і 1 і і і і

Серія та
№
паспорту

1 I I  1 1 1 1 1 і/
Контактна особа, яка уповноважена представляти проект, у  разі відсутності

автора (без довіреності)

Прізвище, ім’я, по батькові Контактні дані

Луцяк Владислав васильович e-mail: \ і

№ тел .4

* Автор надає додаткову інформацію (за бажанням):
Ст.: Р  чол. □  жін.

Вік: □  16-18 □  19-31 □  31 -40 □  41-500  5 1 -6 0 0  понад 60
Рід занять: ^  Студент Ц  Працюю Безробітний Пенсіонер Ш Підприємець



Список мешканців міста Вінниці, які підтримують цей проект, що 
реалізовуватиметься за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці у 2019 році (окрім авторів проекту)

П  т  -  г - т - 0 , 4
Назва проекту: «Міжшкільний гурток-майстерня «1£вч«4Е» ц ' * ^  ' **
АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-нрактик» КВНЗ «ВАНО»
Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згсіду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних 
даних Вінницької міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України "Про захист 
персональних даних" від 01.06.2010 р о к у '№ 2 2 9 7 -ї'І . Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї 
згоди.
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