
 «Наше шкільне 

подвір’я- восьме чудо 

світу» 

 



Етапи проекту:  
1. Мотиваційно орієнтований – де 
передбачено основні завдання.  
2. Конструктивний, де представлений 
план дій.  
3. Презентаційний- передбачає захист 
проекту і складання кошторису. 
4. Експертиза проекту – «чи досягнуто 
мети ?» 

 



1- й етап мотиваційно-орієнтований 
Мета : скласти план  модернізації шкільного подвір'я , щоб воно стало красивим ,привабливим 

і потрібним для вирішення актуальних питань , які ставить перед нами нова українська школа . 
 

Актуальність теми : ми розуміємо ,що учні люблять школу не тільки за здобуті там 

знання і вміння ,але й за особливу чарівну атмосферу , яка вирує там . Тому   велику частину 
шкільного життя  діти повинні проводити не у  вузьких коридорах , чи класах ,а на шкільному  
подвір‘ ї  , на свіжому повітрі .В цьому полягає актуальність даного проекту . 
 

Головне завдання : облаштування яскравого , зручного тематичного обладнання  для 

змістовного  і активного відпочинку , розвитку інтелектуальних  здібностей  учнів , безпеки на 
перервах та під час занять на свіжому повітрі 
 

Проблемне питання: де знайти кошти і хто нам допоможе здійснити мрію 

 

Об'єкт  дослідження : шкільне подвір‘я . 

Використовували метод « Круглого стола». 



                            Технологічний паспорт проекту: 
1. За кінцевим результатом проект – 
практичний  
2. За кількістю учасників – груповий 
3. За змістом роботи – довготривалий 
4. За ступенем самостійності – пошуково 
–   дослідницький(реалізований) 
5. За характером контактів – зовнішній . 



 2 етап проекту-це план дій. 

 

 На нашому шкільному подвір'ї ми побачили чотири окремі 

зони, які пропонуємо оновити. 

. 

 

Використали метод «мозкового 
штурму» і 3D-моделювання. 



Отже , 1-ша зона називається –  
«Активне подвір'я».  

 
 



2-ю зоною  

нашого подвір’я є 

 квітники  

 



1.Туї 

2.Гортензії 



Барбарис  

Самшит 



Ромашка махрова 

Піонія 

Троянда чайна 



Тюльпани 

Нарциси 

Хости 



Мускарі 

Півники 



 

 

 

 

3-тя зона нашого передньго подвір’я  

 навчально-ділова 

 

 



4-та зона — спортивно-ігрова 



3-тій етап проекту – складання 
кошторису  

Використали метод  пошуковий та 
математичний. 



Назва зони К_сть 
штук 

Ціна 
1шт 

Загальна 
сума 

Примітка 

1. Активне 
подвір'я 

1.Фарба 
2.Кісточки 
3.Камера відео 
спостереження  
4.Радіосистема 
5.Сонячні ліхтарі 
6.Лавки 
7.Велосипедна 
стоянка 

5 банок 
5шт 
1ш 
 
1шт 
4шт 

130грн\шт 
10грн\шт 
 
 
 
200грн\шт 

700грн 
50грн 
 
 
 
800грн 
 
1550грн 

Учні 
 
Колектив гімназії 
 
Гімназія 
 
Спонсорська допомога 
Колектив гімназії 

2.Ланд- 
шафтний 
дизайн 

Саджанці: 
1.Гортензія 
2.Чайні троянди 
3.Самшит 
4.Ромашка 
5.Піонії 
6.Мускарі 
7.Хости 
8.Виноград дівочий 

12шт. 
25шт. 
12шт. 
 
20шт. 
12шт. 
5шт. 
24шт. 
2шт. 

70грн\шт. 
40грн\шт. 
130грн\шт. 
 
50грн\шт. 
100грн\шт. 
30грн\шт. 
40грн\шт. 
100грн\шт. 

840грн. 
1040грн. 
1560грн. 
 
1000грн. 
20 упаковок 
960грн. 
200грн. 
7400грн. 
 

Спонсорська допомога 
Ів.Франківського 
Обласного натуралістичного 
центру 

3.Навчально
-ділова зона 

1.Альтанка 
(альтанка із  
столом і лавками) 
2. Арка металева 
(для 
фотозони) 
3.Бруківка 
4.Будматеріали 
5.Монтаж 

17тис.грн. 
 
1000грн. 
 
1000грн. 
1000грн. 
 
20000грн. 

Звернутись до міської ради і 
депутатського корпусу для 
видання даної  
суми 

4.Спортивно
- 
ділова зона 

1.Турніки 
2.Бруси 
3.Волейб.сітка 
4. Баскетбольне 
кільце 
5.Додаткові 
металоконструкції 
6.Буд. матеріали 

1500грн\шт. 
1400грн\шт. 
1000грн\шт. 
Є 6 внаявності 
600грн. 
 
700грн. 

Разом 
Загалом 

6700грн. 
35650грн. 



4-й етап проекту : 
експертиза проекту. Чи 
досягнуто мети? 



1. Наша команда вважає що якщо 
реалізувати  мету і  завдання , які ми  собі 
поставили то наше шкільне подвір’я стане 
«восьмим чудом світу». 
2. Визначеної мети досягнуто. 
3. Отримані результати і проведена робота 
відповідають сучасному рівню наукових 
знань . 
4. Члени нашої команди задовольнили свої 
інтереси і показали свої здібності. 

Очікувані результати 



Внутрішній дворик гімназії у майбутньому :  
1. Спортивний зал з басейном ( задня частина двора) 



2. Права частина двора  

має складатися з експериментальних приміщень та географічного майданчика 



3. Ліва частина двора – це шкільний парк  



Дякуємо за увагу  
просимо долучитися до  створення нашого 

проекту . 
До нових зустрічей 


