
Звіт департаменту освіти  

про роботу освітньої галузі у 2018 році  
 

Упродовж 2018 року Департаментом освіти спільно з педагогічними 

колективами закладів освіти здійснювалась реалізація державної політики в 

системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, створювались 

умови для розвитку особистості і творчої самореалізації  здобувачів освіти, 

забезпечувалась доступність, безоплатність та обов’язковість освіти. 

Реалізовано заходи плану роботи Департаменту освіти на 2018 рік та 

міських  програм:  

 «Програма розвитку освіти м. Вінниці на період 2013-2020 років»,  

 «Вінниця – місто, дружнє до дітей» на період 2015-2020 років. 

У квітні 2018 року виконавчі органи Вінницької міської ради подали заявку 

до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо приєднання до ініціативи  та 

отримання статусу кандидата «Громади, дружньої до дітей та молоді». 5 жовтня 

2018 року підписано Меморандум про наміри та взаємодію між представництвом 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)  в Україні та Вінницькою міською радою. 11 

грудня 2018 року у м. Києві на Всеукраїнському форумі, організованому 

представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні  місто Вінниця та 

ще 10 міст України отримали статус кандидата у громади, дружні до дітей та 

молоді.   

Департамент освіти Вінницької міської ради посів друге місце у номінації 

«Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)»  Всеукраїнського 

конкурсу «Міста, дружні до дитини», організованого Асоціацією міст України в 

рамках Проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні» (ПУЛЬС) за підтримки USAID.  

У закладах  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

забезпечено надання якісних освітніх послуг, створено комфортні умови для 

здобуття освіти внаслідок  оновлення освітнього середовища. Збільшено мережу 

класів та груп, зокрема  інклюзивних, що дало рівний доступ до освіти всім дітям 

міста. В місті створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр № 1 

Вінницької міської ради» з метою забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту, шляхом проведення комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку дитини, надання їм психолого-педагогічної 

допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження. 

Дошкільну освіту в закладах міста здобуває більше 18 тис. дітей, у тому числі 

15 тис. віком від трьох до шести (семи) років, у 54 закладах дошкільної освіти та 

групах у 2 приватних НВК. Порівняно із минулим роком охоплення дошкільною 

освітою дітей від 3 до 6 років збільшено на 1%  і становить 97%.         

 З метою створення нових місць в закладах дошкільної освіти у 2018 році 

здійснено капітальний ремонт приміщень в діючих  ЗДО №№ 18, 45, 71 та відкрито 



4 групи. На проведення капітального ремонту приміщень та комплектування 

садочків необхідним інвентарем із міського бюджету спрямовані видатки у сумі 

3213,182 тис. грн. За кошти інвесторів триває будівництво 4-х закладів дошкільної 

освіти по вулицях: Покришкіна – 11 груп; Трамвайній – 4 групи; Ватутіна – 6 

груп; Замостянській – 4 групи. 

На кінець 2018 року у 17 закладах дошкільної освіти в 19-ти інклюзивних 

групах виховувалось 37 дітей з особливими освітніми потребами. Різними 

формами дошкільної освіти охоплено 97 % дітей віком від 3 до 6 років та 100% 

дітей 5-річного віку.  

Одним із основних завдань дошкільних закладів є підготовка дітей до школи.  

У 2018 році у ЗДО міста до школи підготовлено 4259 дітей старшого дошкільного 

віку, з яких 42% мають високий рівень, 43% - достатній рівень, та 15%- середній. 

Традиційно тисячі дітей міста  змогли реалізувати свої обдарування, пережити 

почуття емоційного піднесення,  розкрити свій  талант  на  фестивалі дитячої 

творчості серед дітей дошкільного віку «Чарівна квітка».  Конкурсна програма 

складалася з таких жанрів: вокальний (соло, ансамблі, тріо, квартети); 

хореографічний (класичний, народний, естрадний, бальні танці;) художнє 

читання; інструментальний (оркестр, ансамбль, солісти); вокально-

інструментальний (естрадні, народні); естрадно-спортивний жанр; інші жанри.  

Підсумком фестивалю став гала-концерт, який відбувся   на сцені обласного 

академічного театру ім.  М. Садовського 1 червня в День захисту дітей.  Тут 

продемонстрували свої яскраві таланти близько 395 дітей-вихованців закладів 

дошкільної освіти. 

Для всіх дітей міста створені рівні умови вибору шляхів здобуття  повної 

загальної середньої освіти через денну, вечірню, індивідуальну або екстернатну 

форми навчання. Упродовж 2017-2018 навчального року на індивідуальній формі 

навчання перебував 321 учень, на екстернатній формі навчання – 246 учнів. 

У минулому навчальному році в рамках практичної реалізації  Концепції Нової 

української школи у всеукраїнському експерименті (100 шкіл України) брав 

участь комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради» ( два  

пілотних 1-х класи), в рамках регіонального експерименту - комунальний заклад 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Вінницької міської ради» (два 

пілотних 1-х класи). Ці заклади працювали в рамках пілотного проекту нового 

державного стандарту початкової загальної освіти.  

У 2018 році із 3393 випускників 9-х класів на відзнаку претендували 323 учні 

(9,5 %), підтвердили за підсумками річного оцінювання і ДПА 307  учнів (9 %). 

Із 1703-х випускників 11-х класів на нагородження золотими медалями 

претендувало 178 учнів  (10,4 %), підтвердили медаль – 108 учнів (6,3 %). На 

срібні медалі претендували 43 учнів (3%), отримали срібні медалі 62 учні (3,6%). 

З них 35 випускників підтвердили замість золотої медалі срібну; 35 (27 – минулий 

рік) золотих медалістів  та 18 (17- минулий рік)   срібних повністю втратили право 



на нагородження. Всього втратили право на медаль  53 (44 – минулий рік) 

претенденти. Підтвердили медалі без змін випускники ЗЗСО №№ 3, 9, 15, 19, 20, 

36. Підтвердили медалі в межах загальної кількості випускники ЗЗСО№ № 2, ЗШ 

№ 21, 31, 33, ВТЛ.   

У 2018 році всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів складали 

державну підсумкову атестацію з української мови, математики або історії 

України і ще з одного предмету за вибором учня у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. За даними Вінницького регіонального центру 

оцінювання якості освіти ЗНО з української мови складали 1648 осіб, із них  977 

(59%) набрали 160-200 балів; з математики – 800 осіб, із них 316 (39%) набрали 

160-200 балів; з історії України -1078 осіб, із них 370 (34%) набрали 1600-200 

балів.  3 учні отримали 200 балів за результатами складання ЗНО-2018.  

У 2018-2019 навчальному році мережа шкіл зменшилась внаслідок ліквідації 

вечірньої школи, однак класи з вечірньою формою навчання функціонують у 

ЗЗСО№9. Мережа класів в комунальних ЗЗСО становить 1305 класів (40895 

учнів), з них 1-х класів - 164 (5217 учнів), середня наповнюваність - 31,2. З  

вересня в навчальних закладах системи загальної середньої освіти відкрито 385 

ліцейних, гімназійних, профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів для 11942 учнів,   що становить 29 % від загальної кількості 

учнів 1-11 класів. У 2018 році кількість інклюзивних класів збільшилась до 60 в 

них навчається 69 дітей (у попередньому році функціонував 31 такий клас для 35 

дітей). 

У 2018 році у рамках реалізації  Концепції Нової української школи в закладах 

міста створено сучасний освітній простір початкової школи з урахуванням всіх 

вимог. Для кабінетів початкової школи, в яких навчаються учні 1-х класів, 

придбана комп'ютерна техніка (113 ноутбуків; 80 багатофункціональних 

пристроїв; 22 проектори; 12 проекційних екранів; 36 ламінаторів; 13 навушників 

з мікрофоном) та   шкільні меблі (3751 одномісних парт та стільців; 38 шафи та 

стінки; 385 контейнера для роздаткового матеріалу; 82 дошки; 16 столів 

вчительських).  У всіх кабінетах для учнів 1-х класів наявні необхідні дидактичні 

матеріали. Для них придбано 16600 посібників «Жива Абетка»; 59 м’яких крісел-

мішків; 159 мікроскопів; 268 музичних інструментів; 164 комплектів дидактики. 

Всі заклади загальної середньої освіти  міста отримали ігрові набори LEGO  Six 

Bricks та LEGO Play Box для учнів 1-х класів. На придбання необхідного 

обладнання на комплектування кабінетів Нової української школи місту виділена 

субвенція у сумі 8252,6 тис. грн. із міського бюджету виділено 5243,511 тис. грн. 

Загальна сума видатків склала 13496,111 тис. грн. Окрім цього, 5300 

першокласників з нагоди Дня знань отримали  в подарунок Книгу вінницького 

школяра на загальну суму 392,2 тис. грн. До 1 вересня 2018 року 170 вчителів 

перших класів, 38 заступників директорів з навчально-виховної роботи по школі 

І ступеня, 101 вчитель іноземної мови, 38 вчителів музики, 76 вчителів фізичної 



культури, 4 вчителі образотворчого мистецтва пройшли курси підвищення 

кваліфікації.  

 З метою якісного впровадження НУШ та аналізу перших результатів  у грудні 

на базі ЗЗСО № 27 проведено міський семінар заступників директорів з 

навчально-виховної роботи школи І ступеня «Розвиток наскрізних умінь 

молодших школярів як індикатор упровадження компетентнісного підходу до 

організації освітнього простору Нової української початкової школи». В рамках 

семінару проведено майстер-класи «Найвідоміша у світі іграшка – LEGO», 

«Формування читацької компетентності в НУШ з використанням педтехнології 

«Щоденні 5», «Лепбук – нова форма розвитку пізнавальної активності молодших 

школярів», «Ментальна карта як інструмент розвитку наскрізних умінь». Дане 

питання вивчалось в ході проведення міського вибіркового внутрішнього 

моніторингу стану впровадження вимог Нової української школи в період 09.11 

– 29.11.2018 р. в   НВК: ЗШ – гімназіях № 2, 23,  ЗЗСО № 5, 8, 11, 13, 19, 21, 32, 

36. 

 З метою покращення рівня якості освіти випускників закладів загальної 

середньої освіти у квітні та листопаді 2018 році   проведено моніторингове 

дослідження рівня знань учнів 8-11 класів. Перший  етап моніторингового 

дослідження проходив для  учні 8-х та 10-х класів з української мови (1463 учні 

з 13 ЗЗСО),  математики (1676 учнів з 11 ЗЗСО), історії України (1333 учні з 11 

ЗЗСО). Всього в дослідженні взяли участь  4472  учні  з  35 шкіл міста. У листопаді 

2018 року проведено ІІ етап дослідження рівня знань учнів 9-х та 11-х класів з 

української мови (1272 учні з 13 ЗЗСО),  математики (1499 учнів з 11 ЗЗСО), 

історії України (1246 учнів з 11 ЗЗСО), у якому загалом взяли участь  4017   учнів 

із 35 ЗЗСО. Для проведення моніторингу використовувалась система 

моніторингу якості знань учнів міста «Моніторинг» (quality.osvita.vmr.gov.ua), 

яка була розроблена та апробована на базі LIKT. Творчими учителями міста 

створена база завдань з трьох навчальних предметів. Система дає можливість 

швидко компонувати та в автоматизованому режимі проводити моніторинг 

якості знань учнів. Перевагою системи є: можливість вибору набору завдань з 

великої бази; поділ завдань за їхньою складністю, що дає можливість 

здійснювати вибір складності тестового набору; автоматизований збір та обробка 

результатів моніторингу; можливість аналізу динаміки змін якості освіти за 

результатами кількох послідовно проведених моніторингів; збереження 

результатів тестування. 

Упродовж року школярі міста брали активну участь у олімпіадах різних 

рівнів. У міському етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 1039 

учнів ( у минулому році -1112)  стали переможцями.  478 учнів (у минулому році 

– 483) посіли призові місця в  обласному  етапі та  вибороли 23 ( у минулому році 

– 24) дипломи ІV етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.  Це учні 

ЗЗСО№№1, 2, 4, 6, 7, 17, 23, 32, 35, ВТЛ, Ор Менахем.  



72 учні ( у минулому році 71) закладів освіти  стали переможцями ІІ 

обласного етапу, 10 учнів ( у минулому році -12)  стали переможцями ІІІ 

заключного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України. 

      У 2018 році у нашому місті проведено XХV Всеукраїнську комплексну 

олімпіаду з математики, фізики та інформатики «Турнір чемпіонів». Цього року в 

олімпіаді взяли участь 19 команд з 8 міст України (Вінниці, Дніпра, Києва, 

Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Черкас), зокрема, з міста Вінниці  команди 

Фізико-математичної гімназії №17 та Вінницького технічного ліцею. Серед 

переможців – учні ФМГ № 17, команда якої зайняла 2 місце в командному заліку 

з фізики.  

 Упродовж  року   вихованці міського Центру з питань інтеграції до 

європейського та світового освітнього простору «Ліга юних математиків» 

вибороли у міжнародних змаганнях 259 дипломів різного ступеню, у 

всеукраїнських змаганнях 19 медалей та 135 дипломи.  

З метою формування позитивного іміджу та поширення кращого досвіду 

роботи лідерів учнівського самоврядування, виявлення і підтримки творчо 

обдарованої молоді у період з 13.02.2018 р. по 31.03.2018 р. проведено міський 

конкурс «Лідер-2018». У відбірковому турі взяли участь  голови рад учнівського 

самоврядування із 19 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗШ І-ІІІ 

ступенів,№3, №4, №8,№9 №10, №12, №16,№17№21, №23, №27, №32, №30, 

№31№35 №36,ВТЛ НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії №6, гуманітарна гімназія №1, 

НВК:ЗШ І-ІІ ступенів-ліцею №7 ). Переможцем міського конкурсу «Лідер-2018» 

став Пашкевич Віталій, голова ради учнівського самоврядування закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32  Вінницької міської ради». 

 У закладах загальної середньої освіти міста функціонують гуртки художньо-

естетичного, військово-патріотичного, природничо-математичного напрямів, 

технічні, екологічні, гуманітарні гуртки, гуртки з формування здорового способу 

життя. У 2018 році гуртковою роботою у школах було охоплено 20195 школярів, 

що складає 51% від загального контингенту учнів.  

У закладах освіти проводилась змістовна робота з національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. У місті функціонують 23 

шкільні музеї. На базі музеїв проводяться зустрічі з учасниками та свідками 

важливих подій ХХ-ХХІ ст. До просвітницької діяльності музеїв залучаються 

представники громадських організацій, учасник бойових дій у зоні АТО. З огляду 

на останні трагічні події в історії України у кожному загальноосвітньому 

навчальному закладі створено тематичні куточки, присвячені героям 

антитерористичної операції. На фасадах шкіл встановлено 16 меморіальних 

дошок на честь випускників, які загинули за незалежність України. 

Школярі міста є активними учасниками міських заходів національно-

патріотичного спрямування. До всіх пам’ятних дат історії України біля 



пам’ятників та пам’ятних знаків організовуються мітинги за участю учнівської 

молоді. 

У жовтні 2018 року проведено ІV міський фестиваль «Смак домашнього 

тепла», участь у якому взяли понад 20000 дітей. У рамках фестивалю зібрано 

продукти харчування, листи, малюнки та передано в зону проведення АТО. 

Протягом року учнівські та педагогічні колективи передали 80 маскувальних 

сіток у зону проведення АТО.  

У ЗЗСО міста працювали 111 гуртків військово-патріотичного 

спрямування,  якими охоплено 1965 дітей. У школах проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота серед молоді щодо необхідності виконання свого 

обов’язку,  передбаченого Конституцією України,  формування в свідомості 

юнаків необхідності захисту Батьківщини, незалежності та територіальної 

цілісності України.  

З метою виховання в дітей патріотизму, любові до України, поваги до 

народних звичаїв, традицій, національних цінностей, формування здорового 

способу життя та  зміцнення духовного і фізичного здоров’я 18 квітня 2018 року 

на базі комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 

Вінницької міської ради» проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У грі взяли участь 

команди-рої з 29 навчальних закладів (ЗШ І-ІІІ ступенів №3, №4, №9, №10, №11, 

№13, №14, №15, №16, №19, №20,  №21, №22, № 26, №27, №31, №32, №33, №35, 

№36, Гуманітарної гімназії №1, НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії №2, №6, №23, 

№30, НВК:ЗШ І-ІІ ступенів-ліцею №7, ФМГ №17, НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів 

гуманітарно-естетичний колегіум №29, Вінницький технічний ліцей). Перемогу 

здобула команда-рій закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 

Вінницької  міської ради». 

 З метою зменшення проявів жорстокості та насильства в учнівському 

середовищі продовжується впровадження технології «Медіація однолітків», яка 

забезпечує функціонування «Шкільних служб розв'язання конфліктів», 

створених на базі кожного закладу загальної середньої освіти міста. Діяльність 

служби медіації полягає у проведенні медіацій з учасниками конфліктів, 

тематичних кіл та у попередженні конфліктних ситуацій в освітніх закладах. 

У закладах загальної середньої освіти міста, з метою убезпечення 

підростаючого покоління від матеріалів інформаційного простору, що містять 

елементи насильства та жорстокості, пропагують наркоманію, токсикоманію, 

тютюнопаління та інші шкідливі звички, війну, національну та релігійну 

ворожнечу, неповагу до батьків, національних і релігійних святинь, протягом 

2018 року було проведено наступні заходи : 

- години спілкування на теми: «Інтернет – це джерело інформації», «Небезпечні 

сайти», «Ризик. Не стань жертвою кіберзлочину», «Порушення прав людини: 

експлуатація та торгівля», «Чому і як можна потрапити в злочинні 

угрупування», «Насильство і підлітки», «Оминаємо гострі кути»; 



- інтерактивні заняття з елементами тренінгу: «Зазирну у блоги». «Спам від 

незнайомих людей», «Інтернет-образи», «Пастка інтернет-шахраїв», 

«Порушення особистої безпеки», «Віртуальне спілкування», «10 головних 

правил існування у Мережі»; 

- батьківські збори на теми «Безпечний Інтернет», «Довіряй, але й перевіряй», 

«Як захистити дитину від Інтернет-пасток», «Інтернет: за чи проти?», «Бережи 

свою дитину він насильства інформаційного простору». 

 Своєрідним підсумком роботи гуртків естетичного спрямування у школах є 

щорічний міський фестиваль-конкурс художньої самодіяльної творчості 

учнівської молоді «Перлини року». У 2018 році творчі колективи з 35 закладів 

загальної середньої освіти підготували концертні програми на тему  

«Європейський музичний вернісаж». Високий рівень продемонстрували 

колективи шкіл № 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 22, 23, 26, 32, 35, Технічного ліцею та 

ін. Найкращі номери фестивалю були представлені на концертних майданчиках 

в рамках святкування у Вінниці Дня Європи.  

Протягом вересня-листопада 2018 року проведено міський чемпіонат 

пізнавально-розвиваючої гри «Нон-Стоп», де у шести відбіркових турах взяли 

участь понад 1000 учнів із 31 закладів середньої загальної освіти. Протягом 

лютого-березня 2018 року проведено міський Чемпіонат з інтелектуальної гри 

«Інтелектуальний марафон» з для учнів середнього шкільного віку. У відбіркових 

турах взяли участь команди 6 класів  із 32 закладів системи загальної середньої 

освіти.  Окрім того, учнівські команди взяли участь у відкритому Кубку з 

інтелектуальних ігор та Чемпіонаті з гри «Що? Де? Коли?». У 2018 році у 

відкритому Кубку з інтелектуальних ігор взяла участь 36 учнівських команд із 15 

шкіл міста. 

У  травні 2018 року проведено загальноміське свято «Талант - 2018», на якому 

вручені премії переможцям та призерам олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів  на 

загальну суму 465,223 тис. грн. та 360 учнів і студентів міста отримали стипендії 

міського голови. Серед стипендіатів Вінницької міської ради – переможці 

міських, обласних та Всеукраїнських етапів олімпіад з  навчальних предметів, 

лауреати  творчих конкурсів та фестивалів, переможці спортивних змагань різних 

рівнів. Стипендіатами міської ради у І семестрі 2018-2019 навчального року  

стали 394 учнів та студентів навчальних закладів міста Вінниці. З них: 310 учнів 

закладів загальної середньої  та позашкільної освіти; 30 вихованців початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та клубних формувань; 16 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 38 студентів вищих навчальних 

закладів  І-ІV рівнів акредитації. На виплату стипендій міської ради у 2018 році  

спрямовано 502,189 тис. грн. 

В 2018 році 380 учнів 8-10 класів взяли участь в програмі  культурного обміну 

«Програма обміну майбутніх лідерів» («FLEX»), яка здійснюється Бюро у 

справах освіти та культури Державного департаменту США й адмініструється в 

Україні організацією «American Councils» за підтримки Міністерства освіти і 



науки України. Програма дає можливість українським школярам навчатись у 

школі в США, проживаючи в американській сім’ї, протягом одного навчального 

року. 

У місті працюють три позашкільні навчальні заклади комунальної форми 

власності. У Вінницькому міському Палаці дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної  

у 262 групах навчається  4 931 дітей. У Вінницькому міському центрі художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок» здобувають позашкільну 

освіту 1680 вихованців. «Центр позашкільної освіти «Школа успіху» надає 

додаткові освітні послуги на госпрозрахунковій основі 836 дітям. Загалом 

позашкільною освітою у місті охоплено понад 19 % учнів.  

У 2018 році  вихованці Палацу вибороли 785  призових місця, з них: 128 

місць у 24 Міжнародних, 232 – у 39 Всеукраїнських, 347 – у 41 обласних і 78 

місць – у 12 міських конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках (всього взяли 

участь у 116 заходах різних рівнів). Роботи гуртківців були представлені на 27 

виставках різних рівнів. Персональні виставки презентували 2 вихованців, 

авторські колекції одягу - 1 вихованки; для різних категорій дітей проведено 84 

майстер-класів з  декоративно-прикладного мистецтва. З 56 випускників Палацу 

– 35 є  переможцями та призерами масових заходів різних рівнів (що становить 

63%).   

На базі КЗ «ВМ ПДЮ ім. Л. Ратушної» активно працює міський центр 

національно-патріотичного виховання. Упродовж року проведено:  

загальноміський проект «Духовна єдність поколінь»; панельна дискусія 

«Патріотизм – це данина моді чи життєва необхідність», в якій взяли участь 

близько 60 старшокласників міста; міський захід до Дня Гідності і Свободи «За 

гідність власного життя, за честь і волю рідної держави»; До Дня Соборності 

України була проведена панельна дискусія на тему «Бережіть собори людських 

душ».  

Традиційно у травні 2018 року проведено ХІІІ дитячий фестиваль народної 

хореографії «Барвінкове кружало», у якому взяли участь хореографічні 

колективи з Литви, Польщі, Молдови, Туреччини, США, різних міст України, 

Вінницької області та Вінниці. 

 Творчі колективи Вінницького міського палацу дітей та юнацтва та Вінницького 

центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок» 

підтримують творчі зв’язки із закордонними колективами і установами. У 2018 

році дитячі художні колективи позашкільних закладів міста взяли участь у 

міжнародних фестивалях та конкурсах: 

  І  та II Міжнародному фольклорному фестивалі  «Троя» (м. Чанаккале. 

Туреччина); 

 Міжнародному фестивалі народного танцю «Ми плетемо танцювальну 

косу» (м. Паневежис, Литва, та  м. Олайн,  Латвія); 

 Міжнародному фольклорному фестивалі (м. Айвалик, Туреччина); 



 Х Міжнародному фольклорному фестивалі «Данецаре»  м. Ерфурт, 

Німеччина); 

 Міжнародному фольклорному фестивалі «Фріулі-Венеція-Джулія», 

(Італія); 

  25 Міжнародному дитячому та юнацькому фестивалі народного танцю 

(Зеебодені, Австрія); 

 ХХVIII Міжнародному фольклорному фестивалі «Шумперк-2108» ( м. 

Шумперк, Чехія). 

В 2018 році охоплено відпочинком 5450 учнів, із них у пришкільних таборах 

- 5200, у стаціонарних таборах на узбережжі Чорного моря – 210 учнів та 40 учнів 

у «Літній школі». На відпочинок дітей із міського бюджету у 2018 році 

профінансовані видатки у сумі 3,4 млн. грн.   

На базі закладів загальної середньої освіти функціонувало 29 таборів з денним 

перебуванням дітей. Серед них працювали два мовні табори на базі закладів 

«Гуманітарна гімназія №1 ім. М. Пирогова Вінницької міської ради» та 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов № 25 Вінницької міської ради». Англомовні загони працювали на 

базі 15 таборів (19 загонів).   Традиційно для дітей організовувалось змістовне 

дозвілля: День соціальної та фінансової грамотності (за програмою Афлатун); 

День сталої енергетики;  ЛФК для дітей з ортопедичною патологією; цикл занять 

«Гімнастика для очей»; програми Центру підліткових клубів за місцем 

проживання; екскурсійні та інформаційно-туристичні програми; екскурсії до 

міських пожежних частин; цикл тренінгових занять «Таємниці спілкування»; 

фестиваль спорту (презентація видів спорту вихованцями ДЮСШ); показові 

виступи спортсменів (стрітворкаут); інтелектуальні турніри; відвідування 

аквапарку та Музею науки; концертна програма від вихованців міського палацу 

мистецтв; різноманітні конкурси, квести, флешмоби, змагання, ігрові програми.  

Департаментом освіти організовано відправку на оздоровлення 117 дітей в 

УДЦ «Артек» м. Київ та 94 дитини  - в УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса, які 

оздоровлювались за кошти обласного бюджету. 

На належному рівні організовано проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти міста. 855 педагогічних 

працівників у 2018 році пройшли курси підвищення кваліфікації за рахунок 

бюджетних коштів, з них 587 – педпрацівники ЗЗСО; 268 – педпрацівники ЗДО. 

Організовано й проведено атестацію керівних кадрів та педагогічних працівників 

закладів і установ освіти. 87 педагогам було присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії», 357 встановлена відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічні 

звання: «старший учитель» − 71, «старший вихователь» − 1, «учитель-методист» 

− 36, «вихователь-методист» − 6, «керівник гуртка – методист» − 1, «педагог 



організатор-методист» − 1. Разом із тим 226 педагогів підтвердили відповідність 

раніше присвоєним педагогічним званням. 

Потужним засобом професійного та особистісного розвитку педагогів є 

участь у фахових конкурсах.  

Педагоги загальноосвітніх навчальних закладів міста стали переможцями 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2018»: 

 у номінації «Фізика» ІІ місце  - Ришков О.І., вчитель КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів 

№11 ВМР»,      

 у номінації «фізична культура» І місце - Денисюк І.  , вчитель «НВК:ЗШ І-

ІІІ ст. – гімназія №23 ВМР», 

 у номінації «Німецька мова» І місце – Десятник Тетяна Олександрівна, 

вчитель «НВК:ЗШ І-ІІ ст.-ліцею №7 ВМР», яка виборола ІІ місце  на 

заключному  Всеукраїнському етапі конкурсу «Учитель року 2018». 

Володарями статуетки «Подільська Вікторія» у рамках акції «Ярмарок 

фахових сподівань-2018» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» стали: 

 Порхун Алла Олексіївна, учитель інформатики комунального закладу «Фізико 

– математична гімназія № 17 Вінницької міської ради»,  

 Підлісна Наталія Петрівна, заступник директора з виховної роботи 

комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі 

Ратушної», 

 Волкова Наталія Іванівна, завідувач комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад №72 Вінницької міської ради».  

Завдяки інноваційній діяльності педагогічних колективів  закладів освіти у ІХ 

Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» золоту медаль 

і диплом «Лауреат конкурсу І ступеня» здобули: ЗЗСО №№  3, 5, 6, 14, 23, 31, 35 

та ЗДО№№4, 7, 72, 75, срібну медаль і диплом «Лауреат конкурсу ІІ ступеня» - 

ВТЛ та ЗЗСО№№1, 20. Золотою медаллю і дипломом І ступеня дев’ятої 

Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» нагороджено ЗЗСО №№ 

1, 5, 6, 8, 12, 14, 22, 23, 26, 35 та ЗДО№№ 11, 72, срібною медаллю і диплом ІІ 

ступеня - школа  № 20 та садочок №7. 

4 заклади освіти міста (ФМГ№17,  школа-гімназія №6, ЗЗСО№20 та  ЗДО №28  

вибороли призові місця в грантах Вінницької обласної ради та обласної держаної 

адміністрації. Загальна сума отриманих коштів складає 100 тисяч гривень. 

Упродовж 2018  року до експериментів обласного та всеукраїнського рівня 

долучились 13 закладів освіти (ЗДО №№7, 31, 72 та ЗЗСО №№7, 10, 12, 17, 20,  

25, 32, 35, 36, приватний НВК святого Миколая). У 12 школах (ЗЗСО №№ 3, 6, 

8,12, 15, 17, 20, 23, 25, 29, 30, 33) впроваджувався науково-педагогічний проект 

«Інтелект України». За цим проектом працювали тринадцять 1-х класів, п’ять 2-

х та два 3-х класи.   

Протягом року забезпечено організований підвіз 358 учнів з віддалених 

мікрорайонів міста «Сабарів», «Хутір Шевченка»  до школи та у зворотному 



напрямку, які навчаються у ЗЗСО №№ 10, 18, 25, 30, 36. На зазначені цілі із 

міського бюджету спрямовані видатки у сумі 620,605 тис. грн.  

 З 01 січня 2018 року збільшено вартість харчування для дітей в закладах 

дошкільної освіти, додаткові витрати з міського бюджету склали 4,6 млн. грн., 

зокрема: для дітей до 3-х років -  18,00 грн., для дітей з 3-х до 7-и років - 28,00 

грн.  

Крім того, в закладах дошкільної освіти з 01.01.2018 р. діти учасників АТО 

звільнені від батьківської плати за харчування (станом на 31.12.2018 – 956 дітей). 

З 01.09.2018 року забезпечуються безкоштовним харчуванням учні, батьки  яких 

є учасниками АТО, в закладах загальної середньої освіти (1775 учнів). 

Продовжено роботу щодо покращення якості харчування в ЗДО з придбанням 

пароконвектоматів для  12 ЗДО (№№ 1, 9, 10, 18, 26, 30, 45, 50, 51, 61, 71, 72), на 

що з міського бюджету у 2018 році профінансовані видатки у сумі 1,6 млн. грн.  

 У 2018 році продовжено виконання програми з оновлення ігрового 

обладнання на дитячих ігрових майданчиках. Додаткове обладнання встановлено 

у 5 закладах дошкільної освіти по 2 елементи (ЗДО № 30, 35, 45, 46, 75), всього 

124 елементи. На придбання ігрового обладнання та монтаж із міського бюджету 

спрямовано 1,0 млн. грн. Для забезпечення якісної питної води в 15 ЗДО 

встановлено системи очистки, витрати міського бюджету склали 1,0 млн. грн. 

З метою  створення належних умов навчання та виховання учнів у закладах 

загальної середньої освіти у 2018 році частково оновлено обладнання 

харчоблоків у школах за рахунок доходів КП «Школяр» та КП «Меридіан». 

Здійснено реконструкцію харчоблоку ЗШ № 25 із встановленням 

енергоефективного обладнання – 3,0 млн. грн. (бюджет розвитку). у 36 

комунальних школах встановлені системи очистки питної води –2,4 млн. грн. 

За рахунок видатків бюджету розвитку у 2018 році: продовжено 

будівництво школи в мікрорайоні «Поділля»; впроваджено енергоефективні 

заходи у закладах освіти: реконструкція покрівлі в ЗЗСО №№ 8, 36, 

термореновація будівель ЗЗСО №№ 5, 17, 33, ЗДО №№ 4, 17, розроблено ПКД на 

реконструкцію будівлі ЗДО № 16; створено належну спортивну базу в закладах 

освіти: будівництво поля для гри в міні футбол в ЗЗСО № 9, будівництво 

футбольного поля у ВМПДЮ, розроблення ПКД на реконструкцію спортивного 

ядра ЗЗСО № 15, 20, 29, 33, та спортивного майданчика ЗЗСО № 6; здійснено 

реконструкцію системи теплопостачання із влаштуванням ІТП в ЗЗСО № 20. 

  Протягом 2018 року працівниками Департаменту освіти були проведені: 

 консультативні дні у закладах освіти: «ДНЗ№11 ВМР», «ДНЗ№25 ВМР»,  

«ДНЗ №10 ВМР»,  «ДНЗ №16 ВМР»,  «ДНЗ №24 ВМР», « ДНЗ №47 ВМР», 

«ДНЗ №59 ВМР», « ДНЗ №57 ВМР», «СЗШ І-ІІ ст. з ДВ ВМР», «ЗШ І ст. № 

5 ВМР», «ЗШ І-ІІІ ст. № 15 ВМР»,  «ЗШ І –ІІІ ст. гуманітарно-естетичний 

колегіум № 29 ВМР», «НВК: ЗШ І-ІІІ ст. № 27 ВМР», «ЗШ І –ІІІ ст.-гімназія 

№ 6 ВМР», «ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія № 23 ВМР»,  «ЗШ І-ІІІ ст.№11 ВМР»,  



«НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія № 2 ВМР», «НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія № 2 

ВМР», «ЗШ І-ІІІ ст. № 8 ВМР»,  «ФМГ № 17 ВМР», «ЗШ І-ІІІ ст. № 14 ВМР»; 

 моніторинги: 

 заповнення он-лайн системи znz.edu.vn.ua, 

 стану дотримання вимог щодо порядку зарахування дітей (в т. ч. шляхом 

переведення) до ЗДО, 

 стану сформованості у дітей передшкільного віку системи знань і 

практичних умінь у процесі організації трудової діяльності, 

   стану формування особистості дошкільника засобами впливу 

мистецької діяльності, 

  стану забезпечення права на освіту осіб з особливими потребами, 

  якості освіти випускників школи І ступеня /ДПА/, 

 якості освіти випускників школи ІІ-ІІІ ступенів, 

 набору учнів до 1-х та 10-х класів закладів загальної середньої освіти, 

 зайнятості учнів у позаурочний час, 

 стану організації раціонального харчування в закладах освіти, 

 підвезення учнів ЗЗСО №№ 10, 18, 25, 30, 36, 

  кількості дітей з особливими потребами в закладах освіти, 

 визначення професійної компетенції вчителів-логопедів у процесі 

здійснення корекційно - розвиткової роботи; 

 перевірки: 

 ходу атестації педпрацівників у закладах освіти міста, 

 чисельності працюючих та військозобов’язаних, які заброньовані 

згідно з переліком посад і професій, 

 дотримання вимог щодо порядку формування учнівського контингенту 

в ЗЗСО, 

 списків випускників-екстернів для уточнення реєстру в НМЦ ПТО у 

Вінницькій області,  

 стану готовності спортивно-матеріальної бази закладів освіти до 

роботи в весняно-літній та в осінньо-зимовий періоди, 

 стану організації охорони праці, безпеки життєдіяльності в 

пришкільних таборах з денним перебуванням дітей, 

  стану організації роботи таборів з денним перебуванням дітей,  

 тарифікаційних списків та штатних розписів, 

 калькуляції платних послуг, що надаються бюджетними установами 

відповідно до функціональних повноважень. 

         Вивчався стан розвитку освіти з окремих питань: 

 стан організації літнього оздоровлення в ЗДО, 

 стан організації літнього оздоровлення в чергових закладів дошкільної 

освіти, 



 хід державної підсумкової атестації учнів 9-х класів у закладах загальної 

середньої освіти міста, 

 хід державної підсумкової атестації учнів 11-х класів у закладах 

загальної середньої освіти міста, 

 робота пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням, 

 готовності ЗДО та ЗЗСО до нового навчального року. 

Поряд з тим, враховуючи позитивні результати діяльності галузі Освіта, 

існують проблеми, які потребують додаткової уваги:  

- створення  нових закладів дошкільної освіти для задоволення потреб 

мешканців в отриманні  дошкільної освіти, 

- будівництво школи в мікрорайоні «Поділля», 

- впровадження інклюзивної освіти, 

- забезпечення  навчальних кабінетів для учнів початкової школи та з 

предметів природничо-математичного циклу сучасним  обладнанням, 

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти міста.  

Цілі та завдання розвитку галузі на 2019 рік: 

– забезпечення концептуальних засад «Нової української школи», 

– підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

– потреба у професійному зростанні педагогів,  

– оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до реальних умов і 

актуальних потреб вінничан,  

– зменшення черги на влаштування дітей до ЗДО , 

– створення нового освітнього середовища. 

Шляхи розв’язання головних проблем розвитку галузі Освіта та досягнення 

поставлених цілей у 2019 році: 

 введення в експлуатацію нових ЗДО, 

 формування оптимальної мережі ЗЗСО, з врахуванням потреб 

територіальної громади, 

 відкриття інклюзивних та спеціальних груп в ЗДО та класів в ЗЗСО, 

 оновлення та заміна застарілого обладнання на харчоблоках та пральнях, 

 забезпечення ЗЗСО мультимедійним обладнанням (комп’ютери, 

мультимедійні комплекси). 

 забезпечення  навчальних кабінетів для учнів початкової школи та з 

предметів природничо-математичного циклу сучасним  обладнанням, 

 покращення якісного складу педагогічних працівників з метою 

забезпечення концептуальних засад «Нової української школи», 

 удосконалення мережних продуктів, розроблених Лабораторією з 

впровадження інформаційних технологій в освітній процес. 
 


