
Проект «Зонований кабінет трудового 
навчання (студія розвитку майстерності) СЗШ 
№ 7 на вул. Б. Хмельницького» -  

Це проект команди 
учнів 9-10 класів 

СЗШ № 7 м.Львова 



Створити  

унікальний зонований 
багатофункціональний 
освітній простір нового 

формату,  
щоб  надихати учнів до 

творчості та надати 
можливості для їх 

різнобічного розвитку 

Мета проекту: 



Студія розвитку майстерності - це зонована 

творча майстерня загальною площею 96 кв.м для 

одночасного навчання та роботи 30 учнів та 2 

учителів 

 Фешн-зона (моделювання, пошиття одягу, стиль, зачіски та 
макіяж)  

 Арт-зона (малювання, ліплення) 

 Техно-зона (робота з деревом, ремонт побутових приладів) 

 Кулінарна зона – кухня (приготування їжі, сервірування стола) 

 Хендмейд-зона (виготовлення власних виробів своїми руками) 
 



Арт-зона 

Хендмейд-
зона 

Фешн-
зона 

Техно-зона 

Кулінарна 
зона – 
кухня 



 Завдання проекту: 

 об’єднати в роботі над проектом усіх, хто 
бажає творити та розвиватися, хто шукає 
нові ідеї та знання, хто прагне 
вдосконалити себе та бути причетним до 
позитивних змін в школі;  

 заохотити усіх учнів 1-11 класів навчатися з 
користю; 

 зробити навчання в школі цікавішим, а 
знання та навички, отримані в процесі 
практичної роботи,  потрібними у 
реальному житті. 

 

 



Очікувані результати: 

 У школі з'явиться унікальний 
багатофункціональний освітній простір, де учні 
зможуть: 
◦ відкрити та розвинути свої таланти; 
◦ набути практичних навичок, які будуть 

використовувати щодня у побуті; 
◦ визначитися зі своєю майбутньою професією. 

 Зміниться ставлення учнів до предмету 
«трудове навчання» 

 Успішна реалізація проекту: 
◦ надихатиме учнів на нові ідеї та бажання їх втілити; 
◦ згуртує в процесі роботи учнів, батьків та учителів 

школи; 
◦ ми знайдемо новий підхід до втілення своїх ідей та 

задумів, спільного розвитку дітей, батьків, вчителів, 
представників бізнесу. 
 

 
 
 



 Етапи реалізації проекту:  
Що потрібно зробити? Хто робитиме? Коли? 

зробити ремонт 

приміщення 

адміністрація школи, 

будівельна організація, 

учні, учителі та батьки 

червень 

2020 

закупити меблі, 

обладнання для роботи 

у кожну зону 

адміністрація школи, 

команда проекту, учні, 

вчителі, батьки 

липень 

2020 

облаштувати 

багатофункціональний 

простір 

команда проекту, учні 

школи, батьки, учителі та 

адміністрація школи 

серпень 

2020 



Проект «Студія розвитку 

майстерності»: 
 Реальний – термін його реалізації 3 місяці 

 Сучасний – учні зможуть навчатися, а вчителі 
працювати в комфортних умовах та на новому 
обладнанні 

 Цікавий –це креативне рішення стандартної 
проблеми багатьох шкіл міста 

 

І він нам дуже потрібний! 

Цей унікальний багатофункціональний освітній простір 
нового формату буде використовуватися, як творча 

майстерня на уроках трудового навчання, для 
гурткової та позакласної роботи щонайменше 8-10 

годин щодня 

У нашій школі - 624 учні.  

 

І всі вони зможуть користуватися ним у школі протягом 
всього періоду навчання (11 чи 12 років)! 

 



Кв`ятковська Надія 

Наша команда: Наша команда: 

Ідейник 



 
 

Щербай Уляна 

Інтер`єр-

дизайнер 



Дрозд Яна 

Кошторисник 



Яричевський Дмитро 

Веб-
інтер`єрник 



 

 

Сеник Олена 

Спікер 


