
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінннці 
у 2017 році

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

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ2ІЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

І. Назв» проекту (не більше 15 слів):
Сучасні розвиваючі іграшки дитсадочкам Тяжилова 

2*  Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х'\ який вказує розмір 
витрат):ттр/ат):

\ /  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Тяжилів

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

ДНЗ №14, м.Вінниця, вул. Москаленка,42 
ДНЗ №10, м.Вінниця, вул. Баженова, 30-а

4. Короткий опис проекту (не бічьше 50 слів)
Проект спрямований на популяризацію раннього розвитку дітей та внесення у програму 
виховання та навчання у дитячих садочках сучасних методів за системою Марії 
Монтессорі.Світ змінюється, дітки все частіше дорослішають не за віком, тому і методи 
освоєння нових знань також мають удосконалюватись. Пропонуємо забезпечити 
основними сучасними матеріалами для всебічного розвитку дітей 2 дитсадочки Тяжилова 
№14 та №10..
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 Стратеги розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):
Останнім часом ми чуємо багато розмов про діток індіго, діток, які розуміють цей світ 
інакше від своїх ровесників 20 років тому. Це наші з вами діти -  діти нового тисячоліття. 
Всесвіт змінюється, а разом з ним і пришвидшується розвиток націй вцілому. На жаль, 
більшість оснащення дитячих садочків залишилось на радянському рівні. Звичайно, 
батьки чим можуть допомагають його оновити власними силам, але це потребує багато 
коштів, які у сучасному становищі нашої країни не так легко виділити. Тому ми 
пропонуємо забезпечити сучасних діток сучасними матеріали для розвитку за новітньою
систему Марії Монтессорі. Проект передбачає облаштування у 20 МГСЬКА РАДА
садочків№14 та №10 шафи з повним новітнім матеріалом для розвитку
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Монтессорі. Дані матеріали будуть поділені на 5 підрозділів для всебічного та повного 
розвитку малюків будь-якого віку. Суть даної системи полягає у навчанні діток у вигляді 
гри, ні в якому разі не примушувати їх. Матеріали на стільки цікаві, що дітки самі 
виявляють неабиякий інтерес, а вихователям у свою чергу лише залишиться пояснити чи 
прокоментувати необхідну інформацію. Дана система виховання несе в собі розподіл 
кімнати постійного перебування діток на 5 найважливіших зон: сенсорика, творчість, 
практичні навички, математика та пізнання світу. Кожна з перелічених зон має дуже цікаві 
для діток матеріли для вивчення. За допомогою цих матеріалів дітки пізнаватимусь світ та 
навчатимуться новому із задоволенням. Система Монтессорі визнана ну всіх країнах 
світу. Приватні центри розвитку теж пропонують виховання за допомогою новітніх 
методів, але звичайно на платній, далеко недешевій основі. То чому ж нам не облаштувати 
куточок Монтессорі у кожній групі дитячого садочка№14 та №10?! Діти - наше майбутнє! 
Давайте подбаємо про їх навчання та розвиток сучасними методами саме зараз!
6. Обгрунтування бенефіціярів проекту (основні групи мешканців, які можуть 
користуватися результатами проекту)

Користуватись результатами проекту зможуть 565 дітей дошкільного віку 
ДНЗ №14 та ДНЗ №10
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

У -Дітки груп раннього віку, молодшої, середньої та старшої груп дитячого
садочка№14 та №10 навчатимуться за удосконаленою новітньою системою 
розвитку дітей.

У Вихователі працюватимусь з малюками, відкриваючи нове у системі дошкільної 
освіти, маючи для цього необхідний навчальний матеріал.

У Втіливши проект, ми облаштуємо у кожній групі куточок раннього розвитку з 
цілковитим наповненням матеріалами за системою Марії Монтессорі.

У Дітки матимуть бажання пізнавати нове та навчатимуться завжди із задоволенням. 
^  Проект повністю відповідає стратегії розвитку «Вінниця - 2020»
^  Удосконалимо теперішню систему навчання в ДНЗ,
У Підвищимо ефективність засвоєння нової інформації малюками та виявимо їх

здібності.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

Для 10 груп ДНЗ№!0 та 10 груп ДНЗ№14
1. Облаштування зони сенсорики : 19000
•коричневі сходи 20 шт, 12000
- рожева башта 20 шт, 44000
- 4 види блоків циліндрів 20 шт, 9000
- геометричні фігури на підставках 20 шт 3200
- гра чарівний мішечок 3000,00

2. Облаштування зони мовлення та читання:
- широховаті букви 40 шт, 28000
- рухливий алфавіт 60 шт, 48000
* фігури-вкладиші 40 шт 32000
- дерев’яні кубики з буквами 20шт 4000
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3. Облаштування зони математики для 10 груп:
- червоно-сині числові штанги 20 шт,
- веретена в коробках 20 шт,
- картки з цифрами 20 шт
- банк золотого матеріалу Монтессорі із намистин 20 шт
- геометричні тіла 20 шт 
-набір вчимося рахувати

15600
15800
6000
88000
26000
10000

4. Облаштування зони практичних навичок:
- рамки із застібками 80 шт,

- деревяні лабіринти тематичні 80 шт
- шнурівки, плетіння 40 шт
- тренажер для мілкої моторики 80 шт

32000
19000
11200
8000

5. Облаштування зони пізнання світу:
- набори фігурок домашніх та диких тварин, 20 шт
- набори комах, птахів, 20 шт
- муляжі овочів та фруктів у реальному розмірі, текстурі 
та кольорі, 20 шт
- тематичні лазли, 80 шт
- картки з картинками та підписами до них 20 шт
- сортер за кольорами
- годинник-календао деревяний

6000
2400
15000

18500
6000
26000
2800

6. Меблі ( 20 шаф-трансформерів з поличками ) 140000

7. Робота та матеріали 70000

8. курси підвищення кваліфікації для вихователів 20000

РАЗОМ: 740500,00

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 ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси

Dizniak001@ m ail.ru для зазначених вище цілей ул

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ..(
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:

mailto:Dizniak001@mail.ru


♦

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявкн, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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»

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло) 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

І.Пізняк Ірина Сергіївна Поштова адреса

e-mail

№
тел.:

С
Серія та 
№
паспорту

Г Т  І І І І І

U
Поштова а^ре<

e-mail ;<
_ шҐ\

/

№
тел.:

Г І Н  Г І 1  Г  I T

Серіїта
>fe
паспорту І І 1 1 I I I  L 1

з. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул.___ , буд.__ кв. ____
e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Вінниці.

5



*

око
■"ЧвЛШО тмгратиил жз 

.. или сбей?

колінокисть

вишня
ЧОРНИЦЯ

ГРУША

7




