
1* Назва проекту: « Ремесло на плечах не висить і хліба не просить, а 
хліб дає».

Район Ремзаводу

Чернігівська ЗОШ 1-ІІІ ступенів № 28, проспект Миру, 207-А

Майстерня з обробки деревини облаштована старими верстаками, 40-річної давнини, 
які не відповідають санітарно-гігієнічним та ергономічним вимогам, віконні рами 
трухляві, небезпечні і не забезпечують потрібний температурний режим, та 
деревообробними токарними верстатами, які дуже старі і не відповідають безпечним 
нормам роботи на них, та відсутніми свердлильним і заточним верстатами.

Використання мультимедійних технологій у навчанні надає великі можливості 
моделювання різних ситуацій на уроці, що значно збагачує досвід школярів, допомагає 
готувати молоде покоління до життя в інформаційному просторі, дає можливість для 
розвитку творчого потенціалу учнів.
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віконні рами розсохлися; вікна небезпечно відкривати, щоб не випало скло, а 
майстерню під час перерв потрібно провітрювати. Учні працюють за верстаками, на 
яких важко закріпити заготовку всі кріплення і кришка верстака вийшли з ладу і не 
підлягають ремонту.

Використання ІКТ на уроках трудового навчання дозволяє інтенсифікувати процес 
навчання, формувати уміння працювати з інформацією, формувати в учнів 
дослідницькі вміння, сприяти активізації їх пізнавальної діяльності, робити уроки 
цікавими, наочними.

Але в майстерні не завжди можна використати ІКТ, оскільки відсутня належна 
матеріальна база. Багато вчителів проводить заняття з інших предметів, 
використовуючи комп’ютерну техніку. Ці уроки співпадають, і не завжди можна взяти 
на урок мультимедійний проектор і ноутбук. Ми пропонуємо встановити в майстерні 
мультимедійне обладнання, щоб зробити процес навчання більш наочним, інтенсивним 
і динамічним, розвивати пізнавальну активність учнів, відроджувати національні 
традиції, народні промисли та ремесла, виховувати культуру особистості.

6. * Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 
Чернігова у разі його реалізації:
(примітка; інформація щодо доступності мож е стосуватися, наприклад, годин 
робот и о б ’єкту, мож ливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і 
які не змож уть користуватись результатами реалізації даного проекту)

Даний проект буде доступний учням ЗОНІ № 28, а також учням інших шкіл під час 
проведення міських олімпіад, вчителям інших шкіл під час проведення міських 
семінарів.

7. Обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари
(основна мет а реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані 
ріш ення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше ж иття мешканців; основні групи мешканців, які 
змож уть користуватися результатами реалізації завдання)

Мета: оновити майстерню з обробки деревини верстаками, які будуть відповідати 
санітарно-гігієнічним та ергономічним вимогам, та новими вікнами;

створити можливість для більш предметного ознайомлення школярів із технікою (в 
тому числі комп’ютерною) та її використанням у сучасному виробництві, що буде 
сприяти розширенню в учнів кругозору, розвитку обізнаності в різних сферах 
людського життя, бачення проблем сучасного виробництва та життя.

Проблема: застарілі вікна й верстаки не відповідають Державним санітарним 
правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 
організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 
Виникає небезпека проведення занять.

Мультимедійне обладнання дозволить більш широко використовувати міжпредметні 
зв’язки. Праця в навчальних майстернях стане більш усвідомленою, а значить і 
творчою.
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8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна

Складові завдання Орієнтовна вартість 
(брутто), гри

1 .Верстаки двомісні столярні 6500x14=91000

2.Заміна вікон 38000

3. Проектор ViewSonic PJD5353LS 17800

4. Ноутбук {Х-ка: Intel Core ІЗ, інтегрована відео карта 
(наприклад: Dell Inspiron 5558

15000

5. Магнітна дошка 2500

6. деревообробні машини СТД-120м
20000*3=60000

7. В ер стат  свер д л и л ьн и й 4600
8. В е р ст а т  зато ч н и й 2000
9. Е л ек тр о п и л к а 5000

РАЗОМ: 235900

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу 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).

11.* 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 
  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси......................

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси......................
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
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Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адр«
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської 
ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для 
громадськості.
12. Інші додатки (якщо стосується)'.

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме?
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