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5 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора/авторку чи команду авторів проєкту: 

 

Ім’я та Прізвище автора/авторки 

або представника від команди 

Ярослав Морозовський 

Клас навчального закладу 10 А 

E-mail morozovskiyyarik@gmail.com 

Контактний номер телефону 0637480206 

Підпис   

Імена та прізвища учасників команди 

проєкту 

Ярослав Морозовський ,Володимир 

Ярмолка, Максим Терпак 

 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів): Захисник України 

 

2. ПІБ автора/авторки або команди авторів проєкту: Морозовський Ярослав 

Юрійович , Ярмолка Володимир Іванович, Терпак Максим Володимирович.  

 

3. Сума коштів на реалізацію проєкту: 9000грн.  

 

4. Тематика проєкту: задоволення потреб учнівської спільноти в частині 

освітніх та навчальних програм шляхом придбання сучасних пневматичних 

гвинтівок для уроків «Захист України». 
 

5. Місце реалізації проєкту (адреса, територія навчального закладу, 

приміщення, кабінет): м.Рівне, вул. Грушевського,81, кабінет «Захист 

України». 
 

6. Мета та цілі проєкту (не більше 50 слів ): придбання сучасних пневматичних 

гвинтівок для піднесення рівня і престижу занять з предмета «Захист 

України», відновлення міських змагань з кульової стрільби, на виконання заходів 
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державної Програми військово-патріотичного виховання, та організації 

підготовки до служби в ЗСУ.  

 

7. Потреби яких учнів задовольняє проєкт:для учнів 9-11 класів. 
 

8. Часові рамки впровадження проєкту:1 місяць. 
 

9. Опис ідеї проєкту(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 

навчального закладу. не більше 500 символів): у нашому закладі , у підвальному 

приміщенні є тир. Ми пропонуємо проводити у ньому уроки з предмета 

«Захист України», та заняття військово-патріотичного гуртка в рамках 

реалізації державної Програми військово-патріотичного виховання. Бажаємо 

відновити міські змагання з кульової стрільби. Для цього необхідно придбати 

сучасні пневматичні гвинтівки. 
 

 

10. Очікувані результати від реалізації проєкту: Отримання практичних 

навичок стрільби. Виховання свідомого відношення до зброї та цінності 

людського життя. Відпрацювання навичок техніки безпеки при користуванні 

зброєю. Зростання рівня національно-патріотичного виховання учнів на уроках 

предмету «Захист України». 
 

11. Коментар/Додатки до ідеї проєкту (за потреби): 

____________________________________________________________________ 

 

12. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх 

орієнтовна вартість) 

 

№ 

пор. 
 

Найменування 

витрат 

  

Одиниця 

вимірювання 

  

Кількість, 

од. 

  

Вартість 

за 

одиницю, 

грн 

Всього, 

грн 

1. Пневматична 

гвинтівка 

Штук 2 4500 9000 

      

      

 Всього    9000 

 



13. Чи потребує проєкт додаткових коштів на утримання об’єкта, що є 

результатом реалізації проєкту (наприклад, витрати на прибирання, 

електроенергію, водопостачання, поточний ремонт, технічне 

обслуговування)? 

____ так 

__-__ ні 
 

Короткий опис та оцінка суми річних витрат: 

 

 

14. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, 

додаткові пояснення тощо), вказати перелік: . 
 
 


