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Про призначення грантів навчальним закладам
обласною Радою та обласною державною адміністрацією
Відповідно до статті 43 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 2016-20І0 роки», враховуючи висновок
експертної ради від 24 квітня 2018 року №2, клопотання голови обласної
державної адміністрації та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та
молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини, з питань
бюджету, фінансів та обласних програм:
1.
Визнати перемсзжцями грантів
«Використання інформаційнокомунікаційних 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.:
І
місце - Вінницький національний технічний університет - «Технологія
комплексного оцінювання рівня підготовки фахівців з мережевого напрямку у
ВНЗ ПІ-ІУ p.a.» - 50,0 тис. грн.;
I місце - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського - «Освіта дорослих - віртуальний університет третього
покоління» -50,0 тис. грн.;
II місце - Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія
неперервної освіти» - «Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання
в освітній процес початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова
українська школа» - 40,0 тис. грн.;
Разом: 140,0 тис. грн.
в номінації вищі навчальні заклади І-ІІ p.a.:
I місце - Вінницький технічний коледж - «Лабораторія інновацій
Вінницького технічного коледжу «TechSpace» - 30,0 тис. грн.
II місце - Іллінецький державний аграрний коледж - «Інтерактивні
технології в підвищенні фахової компетентності студентів аграрних
спеціальностей шляхом створення тренінг-центру на базі лабораторії
рослинництва Іллінецького державного аграрного коледжу» - 20,0 тис. грн.;
II місце - Вінницький коледж національного університету харчових
технологій - «Освітнє середовище «DIY EDU SPACE»
на основі
інформаційно-комп’ютерних технологій» - 20,0 тис. грн.;
III місце - Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного
аграрного університету - «Реалізація інклюзивної освіти через облаштування
мультисистемного відновлювального комплексу «Здоров'я» - 15,0 тис. грн.;

III місце - Вінницький транспортний коледж - «Інформаційно-пошуковий
інтегрований онлайн ІТ-інтерфейс як модерністський спосіб знайомства з
Вінницею через транспорт та його інфраструктуру» - 15,0 тис. грн.;
Разом: 100,0 тис. грн.
в номінації професійно-технічні навчальні заклади:
I місце - Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» - «Портал професійної
освіти Вінницької області» - 40,0 тис. грн.;
II місце - Вище професійне училище № 11 м. Вінниці - «Розробка та
впровадження
в
навчальний
процес
інноваційних
технологій
по
обслуговуванню та ремонту електротранспорту для осіб з інвалідністю при
підготовці кваліфікованих робітників за професіями «Слюсар з ремонту
автомобілів», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильнообчислювальних машин» -30,0 тис. грн.;
II місце - Вище професійне училище №41 м. Тульчина - «Впровадження
інформаційних технологій на уроках агрономії при вивченні електрофізичних
методів передпосівної обробки насіння та активізації системи фітохромів» 30,0 тис. грн.;
III місце - Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійнотехнічної освіти технологій та дизайну» - «Створення телекомунікаційного
центру навчального закладу» - 20,0 тис. грн.;
III місце - Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Вінницьке професійне училище сфери послуг» - «Створення інформаційно
ресурсного центру з енергоефективності та ресурсозбереженя» - 20,0 тис. грн.;
III
місце - Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійнотехнічної освіти переробної промисловості» - «Застосування інноваційних
SMART-технологій для ефективного засвоєння знань учнями робітничих
професій харчового спрямування» - 20,0 тис. грн.;
Разом - 160,0 тис. грн.
в номінації дошкільні, позашкільні,
сільські та міські
загальноосвітні навчальні заклади:
(міські заклади):
I місце -Заклад «Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської
ради» - «Створення на основі існуючого єдиного освітнього веб-простору
мережецентричного освітнього середовища Вінницької області» - 50,0 тис.
грн.;
II місце - Заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-гімназія №6 Вінницької міської ради» - «Відкритий
інтерактивний хаб для вивчення іноземних мов» - 30,0 тис. грн.;
II місце - Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20
Вінницької міської ради» - «Організація проектно-дослідницької діяльності
учнів у процесі вивчення природничих дисциплін з використанням
комп’ютерно-орієнтованого середовища» - 30,0 тис. грн.;
III місце - Дошкільний навчальний заклад №28 Вінницької міської ради Створення сенсорної кімнати для дошкільників зі зниженим зором в умовах
діяльності дошкільного закладу компенсуючого типу» - 20,0 тис. грн.;
III
місце - Немирівськии навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №2 - ліцей Немирівської міської ради Вінницької області»
- «Використання курсу робототехніки в освітньому процесі як засобу реалізації
STEM - освіти» - 20,0 тис. грн.;
(сільські заклади):
I місце - не присуджувати;
II місце - Писарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вінницького
району - «Створення сучасного навчального інформаційно-інноваційного
комплексу на базі кабінету математики Писарівської ЗОНІ І-ІІ ступенів
Вінницького району» - 30,0 тис. грн.
II
місце - Жуковецька загальноосвітня школа I—II ступенів Жмеринського
району - «Сучасним дітям-сучасна школа» - 30,0 тис. грн.

III
місце - Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад» с. Лучинець Мурованокуриловецького
району - «Вільний доступ до якісної освіти на базі використання хмарних
сервісів (У рамках реалізації Закону України «Про освіту» та «Концепції нової
української школи» - 20,0 тис. грн.
III
місце - Гнатківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Томашпільської районної ради Вінницької області - «Використання ІКТ для
навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами» -20,0 тис. грн.
Разом: 250,0 тис. грн.
2. Це 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 срадщини (Станіславенко Л.А.) та з питань
бюджету, фінансів та обласних п р о гр и (Мазур Г.Ф.).
Голова обласної Ради
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