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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ 'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів): 
Студія “Bank of Science”.
2. Вид проекту:

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону): 
Центральний район
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Вулиця Адміральська, 31/1, Миколаїв, Миколаївська область, 54000, Міський палац творчості 
учнів (або інший об’єкт муніципальної власності)
4. Опис проекту (основна мета проекту: 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 мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 
слів )
Мета проекту: створення в місті інноваційної наукової інфраструктури, яка являє собою 
розгалужену систему пошуку, розвитку, підтримки та супроводу творчої обдарованої молоді. 
Завдання: трансформація освітнього простору міста на основі технології неформальної освіти та 
впровадження розроблених освітніх продуктів на ринку освітніх послуг.
Реалізація проекту забезпечить формування іміджу міста як міста «молодих науковців» з 
потужним творчим потенціалом.
Основним елементом створеної інфраструктури є наукові студії, на діяльність яких авторами 
отримані права інтелектуальної власності (12 авторських свідоцтв).
5. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Результатами проекту, а саме науковими студіями зможуть користуватися всі бажаючі 
мешканці та гості міста незалежно від віку, освіти, професій та вподобань: діти з метою 
розвитку компетентностей в галузі природничо-математичних наук; молодь - для ознайомлення 
та оволодіння актуальними проблемами використання сучасних наукових досліджень: освітяни 
-  з метою підвищення рівня професіоналізму та ознайомлення з технологіями неформальної 
освіти; науковці -  для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в 
галузях технічних, природничих, економічних та інших наук.
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікувані результати в разі реалізації проекту :

1. створення в місті умов для розвитку «наукового туризму»;
2. функціонування інноваційної наукової інфраструктури, яка забезпечить привабливість 

освітньої галузі міста та попит на освітні послуги на ринку України;
3. забезпечення можливостей створення науково-дослідного технологічного центру;
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4. значне підвищення рівня якості природничо-математичної освіти.
7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). 
(Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно- 
кошторисної документації).

№ Складові завдання Орієнтовна 
вартість, грн

1. Набір для демонстрації «Механіка: кінематика, 
динаміка» 1 50572,50

2. Набір зі статики з магнітними тримачами 
(демонстраційне обладнання) 1 49830,00

3. Набір для демонстрації «Механіка: кінематика та 
динаміка обертального руху» 1 62012,50

4. Комплект для вивчення руху тіл по колу 1 23067,00
5. Генератор звуковий функціональний 1 11275,00
6. Хвильова ванна 1 22968,00
7. Хвильова ванна (міні) 1 14190,00
8. Набір демонстраційний «Атмосферний тиск» 1 24035,00
9. Набір демонстраційний «Гаряча вода» 1 23243,00
10. Насос вакуумний Комовського (механічний) 1 8052,00
11. Насос вакуумний електричний 1 14148,20
12. Прес гідравлічний 1 8057,50
13. Набір демонстраційний "Електродинаміка" 1 24310,00
14. Набір "Електроніка" 1 25905,00
15. Машина електрична (двигун-генератор) 1 7150,00

16. Блок живлення демонстраційний (змінна та 
випрямлена напруга) 2 14267,00

17. Блок живлення лабораторний 15У, НС 2 4562,80

18. Блок живлення демонстраційний (випрямлена та 
змінна напруга) 1 9130,00

19. Набір для демонстрації залежності опору провідника 
від його геометричних параметрів 1 13167,00

20. Набір для демонстрації спектрів електричного поля 1 2583,90
21. Набір для демонстрації спектрів магнітного поля 

струму 1 4070,00
22. Електрофорна машина - генератор Вімшурста 5 7272,10
23. Електростатичний генератор Ван де Граафа 

навчальний 1 18884,80

24. Набір демонстраційний "Геометрична оптика. 
Хвильова оптика"("Оптика на магнітній дошці") 1 38496,70

25. Набір "Геометрична оптика" ("Оптика 1" на 
магнітній дошці) 1 35695,00

26. Набір для демонстрації "Хвильова оптика" ("Оптика 
2" на магнітній дошці) 1 28572,50

27. Набір для демонстрації "Хвильова оптика" ("Оптика 
3" на магнітній дошці) 1 23210,00

28. Джерело живлення з фіксованою напругою 1 24926,00
29. Набір лазерний з геометричної оптики 1 7276,50
ЗО. Набір лазерний з геометричної оптики з магнітним 

кріпленням 1 8770,00

31. Набір з оптики демонстраційний настільний 
"Оптична лава" 1 6185,30

32. ЗО принтер КЬЕМА 250 1 36990,00



33. Проектор 18000
34. Фото камера 17147,7
35. Відео камера 15000
36. LEGO MINDSTORMS Базовый набор Education EV3 1 19977,00
37. Меблі (шафи, столи, стільці) 120000,00
38. Штори, жалюзі 12000
39. Сувенірна продукція, нагороди 75000
40. Виготовлення обладнання на замовлення 70000

Разом: 1000000

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної 
громади міста Миколаєва 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).
9. 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

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів 
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 
недоступною для громадськості.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з 
громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за 
наявності), https://www.facebook.com/nik.mech.math/...

11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)..................................

https://www.facebook.com/nik.mech.math/


12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім’я та прізвище** Контактні дані Підпис
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** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Миколаївської міської ради.
Стать: Ту Гчол. і і жін.

Вік: 0 6 - 1 8  □  19-31 П31-40 № 1 -5 0  □  51-60 □  понад 60

Рід І І Студент К/Ті ірашою Ц  Безробітний | | Пенсіонер | | Підприємець
занять:

Згода на обробку персональних даних:

/  Відповідно до  Закону України «Про захист персональних даних» я,
9 ^  УСифСЮСІ)?_______, даю згоду на обробку

моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами 
Миколаївської міської ради.

2 i . P S .
дата

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті 

Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо йопхреалізація суперечитиме Законам України чи 

сума реалізації перевищить максимальний обеж коштів, визначених на-ішвд реалізацію: г\
$ 1 с Ы Я 7 7 2  ?

дата П.І.П/б автора
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про реєстрацію  авторського права на твір

№  67449

Науковий твір "Відкритий освітній проект "Крок до науки"
(вид, назва твору;

Автор(и) Діїї/кос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Ііедбаевська Людмила Степанівна

(позне ім'я, псевдонім (за наявності))

Дата реєстрації 26.08.2016

Державної служби 
інтелектуальної 

власності України
Голови А.А. Малиш
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про реєстрацію авторського права на твір

№ 82625

Науковий твір "БТЕМ-майданчик "Архітектурне бюро" ("Архітектурне 
бюро")

(вид, назва твору)

Автор(и) Дармосюк Валентина Миколаївна, Чадасв Олександр Михайлович, 
Васильєва Лариса Яківна______________________________________________

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))

Дата реєстрації 31.10.2018

Державний секретар Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України О. Ю. Перевезенцев
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про реєстрацію авторського права на твір

№ 82623

Науковий твір "ЯТЕМ-манданчнк "Кастинг професій"
(вид, назва твору)

Автор(и) Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбагвська Людмила Степанівна ____________________________________

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))
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Дата реєстрації 31.10.2018
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про реєстрацію авторського права на твір

№  75304

Науковий твір "Галерея творчих особистостей"
(вид. назва твору)

Автор(и) Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Сташиба Тетяна Сергіївна

(повне ім’я, псевдонім (за наявності))

сж

Дата реєстрації 11.12.2017 І

.5-3

Державний секретар Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України О. Ю. Гїеревезенцев
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про реєстрацію авторського права на твір

№  77298

Науковий твір "вТЕМ-майданчики як компонент розвитку нової української
школи

(вид, назва твору)

Автор(и) Дінжос Роман Володимирович, Манькусь Ірина Володимирівна, 
Недбасвська Людмила Степанівна___________________________________ _

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))

Дата реєстрації 05.03.2018

Державний секретар Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України О. Ю. Перевезенцев

ПК "У'кра :іам. 17-2ШО. 2«п?р. IV кя.
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Науковий tuip "Г.ія н іі І "М агічний и ти ір я н н й  імін" М атематичної ^  
сюжетної коми’нп ериої і ри "Гсомсіромаїім" (" Гсо метром а і іи” )

<»*»л *•»>•* т*ору)

Авторі и) Жнко.т Людмила Олегівна. Васильєва Лариса Яківна, Чалаїв
О л ексам ір М ихайлович

(no*«в -М • ГКМАОиїМ ()• М**«М0С0)|

Дата peu  траци 2 2 .01.2019

Державний секретар Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України О. Ю. Перевезенцев
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Науковий твір "STEM-майданчик "Media-Art" ("Media-Art")

'-'ч

(вид. назва твору)

Автор(и) Погромська Ганна Сергіївна, Махровська Наталя Анатоліївна
(повне ім'я, псевдонім (за наявності))
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Дата реєстрації 06.03.2019

Державний секретар Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України О. Ю. Перевезенцев
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Науковий твір "STEM-майданчик "ЗР-прнгоди Alice" ("ЗР-пригоди Alice")
(вид, назва твору)
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Автор(и) Погромська Ганна Сергіївна, Махровська Наталя Анатоліївна
(повне ім'я, псевдонім (за наявності))


