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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ £ Ж  І У / У  № / / /

Про призначення грантів обласної Ради та обласної державної 
адміністрації навчальним закладам

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 2016-2020 роки», враховуючи висновок 
експертної ради від 16 квітня 2019 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 перем9жцями 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.:
І місце -  Вінницький національний технічний університет -  «Створення 

регіонального науково-методичного центру «Галузеве машинобудування» -
40.0 тис. грн.;

I місце -  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського -  «Здійснення дуального навчання для формування 
професійних компетенцій майбутніх педагогів з використанням комп'ютерно- 
орієнтованих технологій»-40,0 тис. грн.;

II місце - Донецький Національний університет імені Василя Стуса -  
«Освітнє онлайн середовище як сучасний дидактичний інструментарій 
дидактичного навчання» -  30 тис.грн.;

II місце - ВІННИЦЬКИЙ ТОрГОВЄЛЬНО-ЄКОН9МІЧНИЙ інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету -  «Екосистема 
інноваційного освітнього середовища закладу вищої освіти» -  ЗО тис.грн.;

III місце -  Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія 
неперервної освіти» - «Створення мобільної лабораторії ЗО-моделювання та 
друку»- 20,0 тис. грн.;

III місце -  Вінницький національний технічний університет» - 
«Освітянський хаб Вінницької області» -  20,0 тис. грн.;

III місце -  Вінницький національний аграрний університет - 
«Інтерактивна форма навчання "Віртуальна бухгалтерія»- 20,0 тис. грн.;
Разом: 200,0 тис. грн.

в номінації вищі навчальні заклади І-ІІ p.a.:
І місце - Вінницький коледж національного університету харчових 

технологій -  «Створення креативного технічного простору «Майбутнє поруч» -
30.0 тис. грн.;



II місце Вінницький технічний коледж -  «Експериментаріум 
відновлювальної енергетики Вінницького технічного коледжу «SOLARWIND»

20,0 тис.грн.
III місце - Тульчинський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського 

національного аграрного університету- «Біоліотечно-інформаційний центр 
«Бібліотека майбутнього»- 15,0 тис. грн.;

III місце — Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного 
аграрного університету - «Створення інтерактивного Е-простору для 
підготовки спеціалістів "різної фахової спрямованості» -  15,0 тис. гр н .;

III місце - Іллінецькии державний аграрний коледж — «Регіональний 
науково-освітній центр дуальної освіти у галузі тваринництва- 15,0 тис. грн.;

III місце -  Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського 
національного університету будівництва" і архітектури - «Впровадження 3D 
моделювання в освітній процес при підготовці гехніка-будівельника» 15,0 гис. 
грн.;

III місце -  Вінницький транспортний коледж -  «Інформаційно- 
телекомунікаційні технології як складова частина розвитку зеленого туризму 
для оптймізації використання біоресурсів рег іональної екомережі Вінниччини "в 
контексті освітнього процесу» -  15,0 тис. грн.;
Разом: 125,0 тис. гри.

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

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» - «"Екологічний STEM 
-парк професійно-технічного навчального закладу" —30,0 тис. грн.;

II місце -  Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»- «Створення освітньої 
інформаційної інфраструктури Регіонального багатопрофільного навчально- 
практичного центру сфери послуг» -20,0 гис. грн.;

II місце -  комаргородське вище професійне училище- «Технологічні 
інновації - крок до успішної підготовки висококваліфікованих робітників - 20,0 
тис. грн.;

III місце -  Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці 
«Віртуальний консультативно-ресурсний Центр професійної освіти «Майбутнє 
потребує досвіду» * 15.0 тис. грн.;

ІП місце Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу 
Р.Я.Малиновського» -  «Сучасний кабінет новітніх технологій гуманітарного 
спрямування (Кабінет Української мови та літератури інтерактивного 
спрямування)» -  15,0 тис. грн.;
Разом — 100,0 тис. грн.

в номінації дошкільні, позашкільні, сільські та міські
загальноосвітні навчальні заклади:
(міські заклади):
I місце - Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 

Вінницької міської ради» - «Конструювання іншомовного освітнього простору 
в умовах віртуалізації суспільства» -  30,0 гис. грн.;

II місце -  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа 1-І 11 ступенів № 
26 Вінницької міської ради» - «Створення інтерактивного центру «Дитина у 
світі дорожнього руху» з мстою вивчення ГІДР та формування основ безпечної 
поведінки на дорозі "20,0 тис. грн.;

III місце Загальноосвітня школа 1-І 11 ступенів №4 комунальної власності 
територіальної громади міста Жмеринки " «Освітянський онлайн-Хаб 
(електронний кабінет вчителя)»-!5,0 гис. грн.;

III місце - К о м у  пальний заклад «Навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа I-fII ступенів - гімназія №2 Вінницької міської ради» 
«Створення юридичної навчально-консультативної онлайн-гілатформи «Legen 
ccntrum» -15,0 тис. грн.;



III місце -  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№20 Вінницької міської ради» «Сучасний фізичний експеримент у контексті 
STHM-освіти» -15,0 тис. грн.;

III місце - Дошкільний навчальний заклад №28 Вінницької міської ради- 
«Модернізації інтерактивної платформи сенсорного розвитку Sensory Work на 
базі закладу дошкільної освіти компенсуючого типу для дітей з порушенням 
зору» - 1 5,0'S ис. грн.;

III місце - Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№12 Вінницької міської ради» - «Створення інформаційно-освітнього центру 
для проектно-дослідницької роботи та впровадження SMART-освіти» -15,0 гис. 
грн.;

(сільські заклади):
I місце -  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Селище Тиврівського 

району Вінницької області - «ПРОФСТАР» -  30,0 тис. грн.
її місце -  Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа- 

інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради -  «Вільний доступ до якісної 
освіти для здобувачів освіти санаторних шкіл та закладів загальної середньої 
освіти (у рамках реалізації Закону України "Про освіту", "Концепції Нової 
української* школи' та проекту Закону 'П ро загальну середню освіту") - 20,0 
тис. грн.

II місце -  Могилівська загальноосвітня школа І -11 -111 ступенів Гніванської 
міської ради - «Створення шкільного медіа-центру «Шкільне життя» - 20,0 тис. 
грн.

III місце - Гиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі 
науки — «Створення мультимедійного кабінету вивчення іноземних мов на базі 
Тиврівського ліцею-інтернату» - 15,0 тис. грн.

III місце - Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. воїна- 
інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка смт. Крижопіль Вінницької області -  
«Створення кабінету мультисенсорного навчання іноземної мови» — 15,0 тис. 
грн.
Разом: 225,0 тис. грн.

2. І [е 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, духовност і га історичної спадщини (Станіславенко JI.A.) га з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм^/Іазур Г.Ф.).
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