
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація якого 
планується за рахунок коштів Бюджету громадських

ініціатив м.Вінниці у 2017 році

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

ВС І П УН КТИ  Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛ Я ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Лінгафонний кабінет -  запорука успіху у вивченні іноземних мов
(створення лінгафонного кабінету у закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№12 Вінницької міської ради»)

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

□  великий ^ малии

Проект буде реалізовано на території міста Віннині (впишіть нашу -игитппапгл—
масиву/мікрорайону): в і н н и ц ь к а  м і с ь к а  р а д а

0  „  ВІДДІЛ ЗВ ЕР Н Е Н Ь
О с і М О С Т Я Н С Ь К И И  р а й о н  (РЕЄСТРАЦІЯ ЗВЕРНЕНЬ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ)

Пата О У  а
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: індекс Ґ п  -£>/- 715Яб&>

м. Вінниця, вул. М.Шимка, 3, заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№12 Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекгу (не більше 50 слів )
Проект передбачає встановлення в закладі сучасного комплексу 

звукотехнічного, мультимедійного, акустичного обладнання та програмного 
забезпечення для ефективного вивчення іноземних мов та створення умов 
комунікативного середовища з урахуванням індивідуальних потреб учнів під 
час уроку та інших користувачів.

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 «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Основна мета проекту -  створити якнайкращі умови для роботи учнів 
по вдосконаленню навичок володіння іноземними мовами. Сучасне



обладнання дасть змогу розвивати інтерес школярів до вивчення іноземних 
мов, зробить процес навчання незвичним, захопливим, допоможе 
підтримувати постійне зацікавлення дітей предметом.

Цей проект допоможе учителеві підходити до викладання іноземної 
мови з урахуванням індивідуальних особливостей та можливостей учня. 
Спеціально розроблені програми дозволять кожному учневі виконувати 
окремі завдання різних рівнів володіння мовою. Учні зможуть робити 
звукозаписи своєї мови, розуміти свої помилки та виправляти їх.

Сучасний лінгафонний кабінет дозволить підвищити ефективність 
учбового процесу, забезпечити високу мотивацію учнів, позбавитись 
мовного бар’єру у спілкуванні.

Проект спрямований на підвищення якості володіння іноземною мовою 
в рамках оголошеного Президентом України 2016 року англійської мови. 
Проект також відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020», а саме п. 7.4.1. 
Ціль 1: Місто дружнє до дитини, де зазначено про реалізацію права кожної 
дитини бути рівноправним членом міської громади та мати доступ до кожної 
з основних послуг, в тому числі і освіти. Реалізація даного проекту 
сприятиме формуванню сучасного компетентного учня та випускника у 
багатонаціональному та багатомовному Європейському середовищі.

Даний проект також відповідає концепції “Нової української школи”, в 
якій велика увага приділяється вивченню та вільному володінню іноземними 
мовами і сприятиме освоєнню навичок аудіювання на уроках, оскільки при 
складанні ЗНО з англійської мови з 2018 року планується включення завдань 
з аудіювання, тобто сприймання інформації на слух.

Даний проект стане в нагоді учням з особливими потребами, оскільки 
допоможе їм вивчати іноземну мову з урахуванням їх можливостей і 
фізичних потреб з метою подальшої адаптації у суспільстві, надасть 
можливість таким дітям реалізуватися в дорослому житті.

Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)

-  учні закладу віком від 6 до 18 років;
- вчителі та працівники закладу;
- діти з особливими потребами;
- члени гуртка «Спілкуємось англійською»;
- студенти- практиканти, тощо.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
1. Підвищення рівня мотивації учнів.
2. Освоєння навичок аудіювання учнями.
3. Подолання мовного бар’єру.
4. Вивчення мови стане доступним для всіх учасників навчального процесу.
5. Підвищиться культурний рівень міста.
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6. Особистий підхід у вивченні мови за рівнем, а не програмою.
7. Демонстрація того, що сучасні гаджети можуть слугувати не лише для 
розваг, а й для навчання.
8. Збільшення кількості бажаючих вивчати іноземні мови.
9. Підвищення рівня знань з іноземної мови.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

Комп’ютери (15+1) 152 000 грн.

Г арнітура (16) 6 000 грн.

Акустична система (колонки) 1 000 грн.

Програмне забезпечення 5 000 грн.

Комутатор 1 000 грн.

Проектор 10 000 грн.

Меблі (столи лінгафонні, стільці) 25 000 грн.

РАЗОМ: 200 000 грн.

8. 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).

9. 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 

sch 12.vn.ua@gmail.com 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.
10. 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)

З

mailto:12.vn.ua@gmail.com


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

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

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