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«Актова зала – креативний арт-простір» 
 

 

До вашої уваги грантовий проект ( в рамках міського конкурсу «Бюджет 

шкільних проектів») комунального закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів №27 Вінницької міської ради», «Актова зала – креативний арт-

простір», автором якого є  учениця 11-Б класу Леся Бондарчук. 

Нова українська школа – це школа нових освітніх можливостей та вимог. 

Варто зазначити, що нові форми роботи вимагають сучасних освітніх 

просторів. Можливість мислити і діяти по-новому потребує нових платформ 

для навчання та виховання. 

  Тому постало завдання осучаснити шкільний простір, відповідно до 

вимог та інтересів учня ХХІ століття, починаючи зі шкільного подвір'я та 

закінчуючи коридорами закладу.  

Інтерес до даного конкурсу сприяв високій активності учнівської 

громади. У фіналі шкільного конкурсу було представлено 6 проектів, які  

відповідали умовам конкурсу. 

У ході голосування обговорення абсолютним лідером став проект -  

«Актова зала – креативний арт-простір». Він передбачає створення 

креативного арт-простору як платформи розвитку усіх типів обдарованостей 

дітей та місця проведення загальношкільних заходів. 

Переформатування актової зали в LOFT SPACE –  місця виявлення, 

розвитку і презентації творчих, лідерських та інтелектуальних здібностей 

учнів. 

Створення платформи школи партнерства у триаді: батьки – учні – 

вчителі. Проектування яскравого сучасного приміщення із врахуванням 
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дизайнерських смаків учнів школи. LOFT SPACE сприятиме розвитку 

креативного, творчого та критичного мислення учасників освітнього процесу; 

впровадженню інноваційних виховних форм роботи у форматі НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. 

Арт-простір поділений на 4 платформи самоствердження та комфорту, які 

розміщені по периметру актової зали: 

1 ПЛАТФОРМА. «Відкритий учнівський простір – Оpen students space» 

популяризує читання у форматі BOOKCROSSING. 

Популярність буккросингу спростовує теорію про те, що друкована книга 

доживає свій вік. Незважаючи на масове використання електронних носіїв, 

ніщо не замінить шелесту сторінок і зворушливих нотаток на полях. 

Популярний книговорот - це не просто обмін, але й нові емоції, спілкування і 

знайомства: у книгах на вибір залишають листи-послання, листівки, 

фотокартки для наступних читачів. Відповідно нам слід буде заповнити полиці 

кожна паралель отримує одну полицю-ящик, де має розмістити книжки 

рекомендовані для читання учням даної вікової категорії. Три полиці 

вчительські, ми з вами там презентуємо книги рекомендовані для читання 

учням початкової, основної та старшої школи. Книга підписується із 

рекомендаціями від власника та містить закладену-побажання.   

2 ПЛАТФОРМА. «Усе має свій початок – Everything has its beginning» -  

зона лідерства та активної життєвої позиції. Саме тут планується проводити 

заняття Школи Лідерської Майстерності. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що 

кожна платформа має своє гасло двома мовами, яке відображає філософію 

свого простору. Дана платформа мала найбільшу кількість дизайнерських 

рішень. 

 Останній варіант розробили дизайнери фірми «NEODIZAI», який 

представлено на екрані. 

Для створення сприятливих умов для відвертої розмови у даній зоні 

стільці замінені на пуфи. 

3.ПЛАТФОРМА. «Бажай. Усвідомлюй. Мотивуй – Wish. Realize. 

Motivate» - зона ініціатив щодо позитивних змін у житті шкільної громади. 

Платформа вільних думок (Зона мотивації та психологічного комфорту). Дана 

платформа є тренінговим кабінетом.  

Саме стиль LOFT SPACE,(приміщення без стін), дає можливість поєднати 

різні за призначенням освітні простори: читальний зал, тренінгова кімната, 

класична глядацька зала. 

  

4.ПЛАТФОРМА. «Глядацька зона – Spectator area» - зона у форматі 

концертної зали та конференцзали, 

де відбуватимуться відкриті тематичні виховні заходи усіх рівнів.   


