
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про призначення грантів навчальним закладам 
обласною Радою та обласною державною адміністрацією

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від
11 лютого 2016 року № 47 «Про обласну програму розвитку інформаційних та 
інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки», 
враховуючи висновки експертної ради, клопотання голови обласної державної 
адміністрації та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, погодження 
постійних комісій обласної гади з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної спадщини та з питань бюджету, 
фінансів та обласних програм:

1. Визнати переможцями грантів «Використання інформаційно- 
комунікаційних технологій в організації навчально-виховного процесу та 
життєдіяльності навчального закладу» з виплатою грошової винагороди такі 
навчальні заклади:

в номінації вищі навчальні заклади III-IV p.a.:
I місце -  Вінницький національний технічний університет -  

«Інформаційна технологія підготовки фахівців з комп'ютерних систем та мереж 
для ВНЗ III-IV рівнів акредитації» -  45,0 тис. грн.;

II місце -  Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету -  «Інтерактивний 
освітній простір» -  35,0 тис. грн.;

II місце -  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського -  «Відкрите SMART-середовище навчання в підготовці 
вчителів у педагогічних навчальних закладах» -  35,0 тис. грн.;

III місце -  Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія 
неперервної освіти» -  «Модернізація викладання предметів природничо- 
математичного циклу на основі STEM-технологій» -  30,0 тис. грн.;

III місце -  Вінницький національний технічний університет -  «Створення 
інноваційного лабораторно-методичного середовища для підтримки діяльності 
Стартап Школи «Sikorsky Challenge» міста Вінниці» -  30,0 тис. грн.;
Разом: 175,0 тис. грн.

в номінації вищі навчальні заклади І-ІІ p.a.:
I місце -  Вінницький технічний коледж -  «Альтернативна 

ЕНЕРГОМЕРЕЖА Вінницького технічного коледжу» -  25,0 тис. грн.
II місце -  Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного 

аграрного університету # — «Мобільна лабораторія по створенню електронних 
посібників та фахових відеотренажерів» -  20,0 тис. грн.;

II місце^ -  Вінницький транспортний коледж -  «Віртуальний 
телекомунікаційно-інформаційний J-D портал як новітній засіб пізнання 
Вінниччини через залізницю» -  20,0 тис. грн.;



III місце — Вінницький коледж економіки та підприємництва 
Тернопільського національного економічного ушверситету -  «Створення 
центру моделювання бізнес ситуацій засобами кейс-технологій» — 15,0 тис. 
грн.;

III місце -  Іллінецький державний аграрний коледж -  «Підготовка 
висококваліфікованих аграрних спеціалістів для потреб органічного 
виробництва із застосуванням ефективних інноваційних навчальних 
технологій» -  15,0 тис. грн.;

III місце -  Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського 
національного університету будівництва і архітектури — «Впровадження 3D 
моделювання в навчально-виховний процес при підготовці техніка з 
експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства» —
15.0 тис.грн.;

III місце — в Тульчинський технікум ветеринарної медицини 
Білоцерківського національного аграрного університету -  «Комплекс SMART- 
модель мультимедійної лабораторії» -  15,0 тис. грн.;
Разом: 125,0 тис. грн.

в номінації професійно-технічні навчальні заклади:
I місце -  Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Вінницьке міжреггональне вище професійне училище» -  «Створення 
мотиваційного інтерактивного середовища розвитку технологічної 
компетентності учнів на базі професійно-технічного навчального закладу» -
40.0 тис. грн.;

II місце -  Комаргородське вище професійне училище -  «Вода в обіймах 
сонця -  народжує тепло» -  30,0 тис. грн.;

II місце -  Вище професійне училище №41 м. Тульчина -  «Інноваційні 
технології у створенні лабораторії оптико-електронної та лазерної систем для 
покращення якості насіння зернових та овочевих культур» -  30,0 тис. грн.;

III місце -  Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно- 
технічної освіти технологій та дизайну» -  «Створення віртуальної навчальної 
лабораторії флористичного дизайну» -  25,0 тис. грн.;

III місце -  в Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Вінницьке професійне училище сфери послуг» -  «Створення інтерактивної 
дизайн-студії з виготовлення моделей одягу» -  25,0 тис. грн.;
Разом -1 5 0 ,0  тис. грн.

•  • • •  • •  • •  • •  • •в номінації дошкільні, позашкільні, сільські та міські
загальноосвітні навчальні заклади:
(міські заклади):
I місце -  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 

Вінницької міської ради» -  «Підвищення правової культури батьків як складова 
формування правової свідомості учнів в рамках реалізації соціального проекту 
«З родини йде життя дитини» -  25,0 тис. грн.;

II місце -  Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №6 Вінницької міської ради» -  
«Відкритий інтерактивний кабінет природничо-математичного спрямування 
«Світ природи» -  20,0 тис. грн.;

III місце -  Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №35 
Вінницької міської ради»- «Здорова дитина -  щасливе майбутнє» -  15,0 тис. 
грн.;

III місце -  Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №28 
Вінницької міської ради»- «Створення ресурсного центру інформаційно- 
комунікативних технологій для реабілітації дітей на базі дошкільного закладу» 
-  15,0 тис. грн.;

III місце -  Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської ради» -  
«Створення освітньо-лінгвістичного^центру «Globish» -  15,0 тис. грн.;

ПІ місце — Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 
ім.М.І.Пирогова Вінницької міської ради» -  «Lab-Life «Кругозір» -  15,0 тис. 
грн.;



III місце -  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№20 Вінницької міської ради» -  «Модернізація системи природничо- 
математичної освіти з використанням комп'ютерно-орієнтованого середовища 
навчання» -  15,0 тис. грн.;

(сільські заклади):
I місце -  не присуджувати;
II місце -  Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі 

науки -  «Організація співпраці між навчальними закладами області на основі 
створення видавничого центру в Тиврівському ліцеї-інте^наті» -  20,0 тис. грн.

III місце -  Комунальний заклад «Дошкільнии навчальний заклад 
«Сонечко» с.Глинськ» Калинівського району -  «У ногу з сьогоденням» -  15,0 
тис. грн.

III місце -  Навчально-виховний заклад: «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-ліцей смт. Стрижавка» -  «Аудіо-візуальна система навчання в 
кабінетах іноземних мов» -  15,0 тис. грн.

III місце -  Навчально-виховний комплекс: «Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 -  гімназія» смт Тростянець -  «Сенсорна кімната як 
засіб для навчання і розвитку школярів з особливими освітніми потребами» -
15,0 тис. грн.

III місце -  Флоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Бершадського району -  «На Землі усі потрібні: кожен неповторний» -  15,0 тис. 
грн.
Разом: 200,0 тис. грн.

2. Не розпорядження підлягає затвердженню на сесії обласної Ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійні 

комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.) та з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм (ІМазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради AjQJIlilHHK


