
Універсальний спортивний майданчик європейського типу 

 

Сучасний cпортивний майданчик – це чудове місце для захоплюючого дозвілля дітей, 

зона комфорту та здоров’я, де можна активізувати свою рухову діяльність, граючись, зняти 

статичну напругу і просто весело провести свій час. 

Кожен студент Коледжу ЧНУ, що проживає у гуртожитку №8 (вул.. Кутузова, 6) та діти 

із прилеглих будинків  мріють про новий спортивний майданчик, який буде обладнаний за 

останніми новітніми технологіями. 

Проeкт полягає у побудові універсального футбольно-баскетбольно-волейбольного 

майданчику зі щтучним покриттям з огорожею та вуличним спортивним приладдям. 
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Проблема 

У провулку по вул. Кутузова, 6 у дворі гуртожитку № 8 Коледжу ЧНУ імені Юрія 

Федьковича є майданчик на якому є занедбане поле, яке внаслідок інтенсивної експлуатації 

стало майже непридатним до безпечного заняття спортом. У гуртожитку проживає близько 

150 студентів, поруч по вулиці Кутузова розміщений навчальний корпус ДВНЗ 

«Індустріальний коледж» і ці всі студенти не мають можливості жити активним спортивним 

життям у безпосередній близькості до місця проживання чи навчання. 

Недосконалість спортивного майданчика, щорічне зменшення кількості студентів, яка 

займається фізичною культурою і спортом, обмеження фінансування, що в свою чергу може 

призвести до занепаду матеріально-технічної бази, суттєво вплинути на рівень 

інтелектуального, культурного, фізичного розвитку міста, зниження спортивного рівня 

підготовки підростаючого покоління. 

 

Мета проекту 

Створення умов необхідних для того, щоб якомога більше студентів коледжу займалися 

спортом, мали змогу розвивати свої здібності та своїми досягненнями прославляли свій 

навчальний заклад, область та Україну. 



Вжиті заходи по капітальному ремонту спортивного майданчика мають стати початком 

покращення спортивної інфраструктури, надати імпульс популяризації в місті фізичної 

культури та спорту. 

Основне завдання проекту – зацікавити студентів, учнів прилеглих будинків 

спортивними іграми, прививати культуру активного та здорового відпочинку. 

Спортивні майданчики повинні бути багатофункціональними і безпечними, відповідати 

стандартам якості. Більше того, вони повинні забезпечити дитині змістовне і цікаве дозвілля, 

яке сприятиме її фізичному й розумовому розвитку, а також соціальній адаптації. 

 

Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його обґрунтування 

Побудувати сучасний багатоцільовий спортивний майданчик європейського типу. Це 

дозволить активно залучати молодь до участі у спортивному житті міста, організовувати 

змагання та проводити пари із фізичного виховання, створить умови для комфортного і 

безпечного заняття спортом тим самим зменшивши час перебування молоді за моніторами 

комп’ютерів. 

 

Обґрунтування бенефіціарів проекту 

Для студетів коледжу, дітей мікрорайону, прилеглих вулиць, а також всіх небайдужих 

до здорового способу життя. 

 

Ключові показники оцінки результату проекту 

Розширення спортивної  інфраструктури району, популяризація фізичної культури та 

спорту серед дітей та молоді.  Наявність побудованого спортивного майданчика. Кількість 

людeй, які користуються новим полeм за певний пeріод часу. Кількість змагань в місяць. 

 

Соціальна ефективність проекту та його загальнодоступність 

За погодженням з адміністрацією Коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича користуватися 

полем зможуть усі бажаючі: професійні та аматорські спортивні колективи. 

 

Бюджетна ефективність проекту 

Проeкт нe потребує подальшого фінансування з бюджeту.   

 

План заходів з реалізації проекту 

1. Розробка детального проекту та кошторису спортивного майданчика. 

2. Консультативні роботи з фірмою-підрядником. 

3. Демонтаж існуючого застарілого зруйнованого покриття. 

4. Закупівля необхідних матеріалів. 

5. Монтаж опорних стовпів, бордюрів, чорнового покриття. 

6. Монтаж огорожі, спортивного приладдя та сучасного безпечного покриття. 

7. Встановлення освітлення та відеоспостереження. 

8. Упакування будівельного сміття у мішки та їх вивіз. 

9. Урочисте відкриття спортивного майданчика. 

10. Вирішення актуальних проблем незайнятості дітей, підлітків, молоді через 

впровадження спортивних гуртків, секцій. 


