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Про роботу освітньої галузі у 2020 році 

та завдання на 2021 рік 

 
2020 рік став роком продовження впровадження  освітньої реформи «Нова українська школа». Департаментом освіти 

спільно з педагогічними колективами закладів освіти забезпечено виконання державної політики в системі дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти, реалізовувались заходи щодо забезпечення стабільного та успішного розвитку 

галузі, створювались умови для розвитку особистості і творчої самореалізації  здобувачів освіти, забезпечувалась доступ-

ність, безоплатність та обов’язковість освіти.  

Продовжено реалізацію  міських  програм: «Програма розвитку освіти  на 2013-2020 роки» та «Вінницька громада - 

дружня до дітей на 2015-2020 роки»,  які спрямовані на розвиток вінницької освіти та відповідають концептуальному 

змісту Нової української школи, основний зміст яких - забезпечення якісної освіти на всіх її рівнях. 

Вінницька громада має статус «громади-кандидата, дружньої до дітей та молоді». Упродовж 2020 року всі структу-

рні підрозділи ВМР працювали над виконанням Плану дій з реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та 

молоді». Двічі на рік проводився моніторинг та оцінка стану його виконання. Одним із заходів Плану дій є проведення 

конкурсу учнівських екологічних ініціатив. У жовтні 2020 року Департаментом освіти досвід проведення конкурсу презе-

нтовано як практику  «Партисипація молоді для вирішення екологічних викликів» на Всеукраїнський конкурс «Кращі 

практики місцевого самоврядування у 2020 році», оголошеному Міністерством розвитку громад та територій України за 

підтримки Ради Європи. Серед 168 заявок з різних областей України Вінницька міська об’єднана територіальна громада 

здобула І місце у номінації: «Влада та громада: інформування, діалог, участь». 

Виконувались рішення та доручення профільного Міністерства, Вінницької обласної державної адміністрації та об-

ласної ради, Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, Департаменту освіти і науки обласної державної адміні-

страції та власні. Так, за 2020 рік було  підготовлено  235 проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради,  опрацьо-

вано 6817 документів, видано 2365 вихідних документів та 528 наказів, розглянуто 1201 звернення громадян. Колегією 

Департаменту освіти на 10 засіданнях заслухано 26 питань. 26 серпня проведено серпневу конференцію працівників освіти 

«Вінницька освіта у 2019/2020 навчальному році: до та під час пандемії». 

Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти та ліквідація черги на влаштування дітей до них залиша-

ється одним із  пріоритетних у системі розвитку освіти. У Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді сформо-

вана багатопрофільна мережа закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності.  У 56 садочках (  54- комунальної, 

1 - державної, 1- приватної форми власності),  КЗ «ДНВК:ПШ–ЗДО ВМР», КЗ «СЗШ I-II СТ. З ДВ ВМР» функціонує 602 

групи, де виховується понад 17 тисяч дітей, у тому числі майже 14 тис. дітей віком від трьох до шести (семи) років. У 3-х 

приватних закладах освіти  функціонує 10 дошкільних груп, в яких виховується 173 дитини.  
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Функціонує загальна міська електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти. Відповідно до Положення 

про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до дошкільних  закладів освіти ВМОТГ реєстрація здійсню-

ється на сайті Вінницької міської ради у розділі «Прозоре місто» батьками або особами, які їх замінюють, при наявності 

доступу до персонального комп’ютера самостійно. У 2020 році до ЗДО зараховано близько 4600 дітей.  

 Охоплення  дітей від 3 до 6 років дошкільними закладами становить 97%, дошкільною освітою -  98%.  100% дітей 

п’ятирічного віку охоплено різними формами дошкільної освіти.    

 У жовтні 2020 року відкрито після капітального ремонту одну групу для дітей дошкільного віку у діючому КЗ «ДНЗ 

№10 ВМР». 

  Триває будівництво  закладів дошкільної освіти по вулицях Ватутіна (6 груп, 115 місць)  та  Покришкіна (11 груп, 

210 місць), реконструкція частини будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської 

ради» (вул. М. Зерова, 12) з добудовою.  

   Усі заклади дошкільної освіти комунальної та державної форми власності  працюють за 12-годинним режимом 

роботи. Цілодобові групи функціонують в 9 комунальних закладах. В окремих закладах дошкільної освіти працюють 

групи короткотривалого перебування по підготовці дітей до школи у відповідних вікових групах. На базі комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад №7 Вінницької міської ради» працює «Центр розвитку дитини». Здійснюється 

дистанційна освіта дошкільників в рамках проекту  комунального закладу «Дошкільний  навчальний заклад №35 Вінни-

цької міської ради» «Вчимося разом. Інтерактивні телеуроки».  

В умовах адаптивного карантину дошкільна освіта вихованців ЗДО здійснювалася в онлайн режимі. На веб-сайтах 

дитячих садків створено розділи «Дистанційна освіта», де розміщено відео-ресурс для розвитку дітей, власні відео-заняття 

педагогів закладів, авторські анімації; представлені творчі завдання, корисні посилання,  аудіоказки, мультфільми, руха-

нки, фізкультхвилинки тощо відповідно до розділів Освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина» за віком дітей та розділ 

«Дистанційна робота педагогів під час карантину» (блоги вихователя-методиста «Методична скарбничка», блоги усіх ві-

кових груп, плани освітньої роботи). 

     За допомогою електронного листування, онлайн-спілкування в  закритих групах у  соціальних мережах, форумів, 

чатів, блогів  налагоджене спілкування з вихованцями, є можливість оперативно обмінюватись інформацією  з батьками, 

педагоги мають змогу не тільки інформувати батьків, а й проводити освітню роботу з дітьми  засобами відеозаписів навча-

льних занять,  перегляду розвивальних мультфільмів,  телепередач. 

Заслуговує на увагу проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів дошкільної освіти. В  експеримен-

тах Всеукраїнського рівня беруть участь  три  заклади дошкільної освіти.  У КЗ «ДНЗ № 30 ВМР» реалізується пілотний  

проект всеукраїнського рівня за темою  «Оптимізація освітнього процесу за допомогою  мнемотехніки  як  сучасної  тех-

нології  ефективного  засвоєння  нової інформації» (термін реалізації проекту - 2018р.-2023р.). У КЗ «ДНЗ №72 ВМР», КЗ 
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«ДНЗ №36 ВМР», КЗ «ДНЗ №50 ВМР»   дослідження проводяться за темою  «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтова-

ного середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах». 

   У період з 28.05.2020 року по 05.06.2020 року у закладах дошкільної освіти було проведено онлайн-конкурс «Розмай 

дитячих талантів» у рамках міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка». У конкурсі взяли участь майже одна 

тисяча талановитих дошкільнят у номінаціях:  «Наповню піснею свій край квітучий» (вокальний жанр) - 323 дитини;  

«Креатив-смайл від дошкільнят» (гуморески) – 116 дітей;  «Візьму в долоньки українське слово» (вірші патріотичного 

спрямування) – 218 дітей; «Дошкільнята в нас сучасні. Вірш англійською? Будь ласка!» - 91 дитина;  «Малюкам всім до 

вподоби краса матінки-природи» (вірші про природу) – 203 дитини. Відзняті відео із виступом дітей були розміщені на 

Web-сайтах та сторінках закладів у Facebook.  

 У 2020 році проведено міський онлайн-конкурс «День зі спорту починаємо!» в рамках чемпіонату «Старти надій» 

серед дітей старшого дошкільного віку.  У конкурсі взяли участь понад 550 вихованців ЗДО. Конкурс проходив у двох 

напрямках: спортивний та фізкультурно-оздоровчий та складався із номінацій:  «Спортивна гордість родини»- взяли         

участь 67 дітей;  «Любимо перемагати, у спортивні ігри грати» -180; «Кожний день за розпорядком робимо усі зарядку» - 

110;  «Активний відпочинок – запорука здоров’я» - 143. 

У місті працюють 37 денних закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіаль-

ної громади, у яких навчаються 43380 учнів та спеціальна школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням, в якій  у 2020-

2021 навчальному році відкрито 11 класів для 176 учнів. Функціонує 6 приватних закладів загальної середньої освіти – 

«Дельфін», «АІСТ», «Ор Менахем Вінниця», ВППНВК святого Миколая, «Амадея» «Хаб Скул»– для 5540 дітей. 

У 2020 році завершено будівництво і введено в експлуатацію загальноосвітню школу в мікрорайоні «Поділля» прое-

ктною потужністю 1200 учнів. 

У 2020-2021 навчальному році мережа класів у комунальних закладах загальної середньої освіти збільшилася на 43 

класи та складає 1399 класів. Кількість дітей, які навчаються в ЗЗСО, становить 43556 учнів, що на 1032 учні більше, ніж 

у попередньому навчальному році. У 33 ЗЗСО функціонує 313 профільних класів та класів з поглибленим вивченням ок-

ремих предметів. 68 класів у 18 закладах загальної середньої освіти працюють у межах науково-педагогічного проєкту 

«Інтелект України», 15 класів у 9 ЗЗСО працюють за інтегрованою освітньою системою для початкової школи Анжеліки 

Цимбалару «Світ чекає крилатих», за системою розвивального навчання – 3 класи в ЗЗСО№32, за педагогічною техноло-

гією «Росток» окремі предмети викладаються у 23 класах 6 закладів загальної середньої освіти,  один клас у ЗЗСО№6 

працює за освітнім електронним ігровим ресурсом «Розумники», один клас у ЗЗСО№12  - за інноваційним освітнім проє-

ктом «Я – дослідник 2.0: початкова школа». 

Педагогічним патронажем за станом здоров’я в рамках індивідуального навчання  у першому півріччі 2020 року було 

охоплено 326 учнів (з 13.03.2020 р. навчання проходило дистанційно),  у другому півріччі 2020 року  – 245 учнів.  
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На сімейній (домашній) формі навчання у І півріччі за бажанням батьків перебувало 34 учні комунальних закладів загаль-

ної середньої освіти, у ІІ півріччі – 71 учень. Упродовж року екстернатною формою навчання було охоплено 90 осіб.   

Основним завданням залишається виконання вимог Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. У минулому навчальному році в рамках прак-

тичної реалізації  Концепції Нової української школи у всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження на-

вчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової зага-

льної середньої освіти» брав участь комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради» (два  пілотних 3-х класи) та комунальний заклад «Загальноосві-

тня школа І-ІІІ ступенів № 12 Вінницької міської ради» (два пілотних 3-х класи).  

У 2020 році у рамках реалізації  Концепції Нової української школи в закладах міста створено сучасний освітній простір 

початкової школи з урахуванням усіх вимог. Для кабінетів початкової школи, у яких навчаються учні 1-х класів, придбана 

комп'ютерна техніка,   шкільні меблі та  дидактичні матеріали. 01 вересня 2020  року 4800 першокласників закладів зага-

льної середньої освіти Вінницької міської об’єднаної  територіальної громади з нагоди Дня знань  отримали у подарунок  

«Альбом вінницького першокласника». 

У рамках забезпечення системної модернізації освітнього процесу школи І ступеня в рамках впровадження нового Дер-

жавного стандарту початкової освіти та впровадження Концепції Нової української школи для заступників директорів  з 

навчально-виховної роботи по школі І ступеня 26.02.2020 р. на базі НВК: ЗШ – гімназії №6 проведено практичний семінар 

«Ефективні фідбеки /feed back/ та корисні лайфхаки  /life hacking/ з методичного арсеналу сучасного вчителя». 

У ході професійної перепідготовки вчителів НУШ, в рамках дистанційної підтримки освітнього процесу та самоос-

віти у  березні-травні 2020 року  педагоги школи І ступеня ЗЗСО ВМОТГ активно  використовували добірки сервісів дис-

танційного навчання вчителів, розташовані на платформі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, сту-

дії онлайн-освіти EdEra  і систему онлайн-курсів України та світу Prometheus. 

Представники кожного ЗЗСО ВМОТГ в період 13-17 квітня 2020 р. брали участь в Антикризовому національному 

онлайн-EdCamp Ukraine, більшість отримали сертифікати підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Також пред-

ставники наших освітніх закладів серед 10000 педагогів України 17 квітня 2020 року були учасниками встановлення Ре-

корду України «Наймасовіша онлайн-конференція  для освітян» в рамках  EdCamp Ukraine. 

01 червня 2020 року вчителі початкової школи ЗЗСО ВМОТГ взяли участь у першій Онлайн-толоці EdCamp Ukraine, 

де підбивались підсумки навчального року, обговорювались плани МОН України на наступний навчальний рік, вивчався 

Професійний стандарт учителя, практикувались СЕЕН-вправи для емоційного балансу та продукувалися ідеї щодо прове-

дення канікулярного періоду.  
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Справжнім викликом для педагогів стало запровадження з березня 2020 року навчання з використанням дистанційних 

технологій у рамках загальних карантинних заходів. У  Лабораторії інформаційних та інформаційних технологій, яка  фу-

нкціонує на базі ФМГ№17, створено повнофункціональну систему дистанційного навчання (LMS - Learning Management 

System). Це результат багаторічної роботи, яку вдалося завершити на момент початку пандемії. Серед основних можливо-

стей використання системи,  можна виділити такі: 

 надання освітніх матеріалів через мережу всім учням закладу або вибраній групі. Прозорі для учнів механізми інте-

грації з сторонніми джерелами навчальних ресурсів, зокрема, з репозиторієм https://disted.edu.vn.ua (створено в ЛІКТ, 

12 000+  готових електронних уроків кращих вчителів міста). Передбачена можливість (за бажанням вчителя) інтег-

рація та агрегація до освітнього процесу в системі популярних сервісів (ZOOM, Google ClassRoom, VEBER, інше), 

до яких звикли вчителі, хоча система забезпечує реалізацію всіх функцій цих сервісів, 

 забезпечення і підтримка можливості взаємного спілкування  як між учнями, що навчаються на курсі, так і між уч-

нями і вчителем/тьютором, 

 проведення інтерактивних уроків-вебінарів з можливістю збереження записів та їх багаторазового використання в 

навчальних курсах, 

 проведення тестового контролю знань в різних режимах, 

 документування і збереження робіт,  результатів тестування, документування заданих питань і одержаних відпові-

дей, 

 надання інструментів, що забезпечують можливість здійснення поточного контролю і оцінки досягнень окремих уча-

сників і доставку зворотних даних щодо кожної теми, у тому числі, оцінок і відгуків (рецензій) на їх роботи, 

 надання можливості аналізу участі й активності окремих учасників курсу, аналіз часу, присвяченого на роботу з ма-

теріалами, 

 надання можливості адміністрації закладу слідкувати за прогресом (розвитком та змістом) кожного курсу та навча-

льною траєкторією кожного учня. 

Платформа розміщена на власних серверах ЛІКТ, потужності яких суттєво зросли, на початок масового впровадження 

ДН міська влада виділила 200 000 грн на придбання серверного обладнання. 

У кожного закладу є можливість отримати в своє розпорядження ВЛАСНУ копію LMS для повноцінного ведення 

дистанційного навчання, технічна підтримка надається ЛІКТ.  

Крім того, заклади освіти для організації освітнього процесу використовували і інші ресурси, наприклад, додатки 

Google: classroom, meet, drive, keep, blogger, hangouts; "Мій клас"; LarningsApps, Padlet. "На Урок", Всеосвіта, Освіторія, 

"Ранок", "Моя школа", Classtime, EdTed, Pearson Portal: My English Lab, HUMAN, Fly high digital, Edmodo, Edpuzzle.com, 

Сlassdojo – для початкової школи, "Розумники", "Суперурок", Zoom, Vibe, власні блоги вчителів. 

https://disted.edu.vn.ua/
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Організовано завершено 2019–2020 навчальний рік. Із 3297 випускників 9-х класів на відзнаку претендували 301 

учень (9,1 %), підтвердили за підсумками річного оцінювання 320  учнів  (9,7 %). 

 В порівнянні з І семестром 2019/2020 н. р.  станом на 15.06.2020 р. відзнака без змін підтвердилась  у 28 закладах – 

ЗЗСО № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ПГ Дельфін, НВК Святого 

Миколая, НВК «Ор Менахем».  

 Із 1991-х випускника 11-х класів на нагородження золотими медалями претендували 183 учні  (9,1%), підтвердили 

медаль – 174 учні (8,7 %).  

На срібні медалі претендували 40 учнів (2%), отримали срібні медалі 45 учнів (2,3%).  

При цьому за річним оцінюванням закладів освіти та за підсумками ДПА у формі ЗНО  5 випускників підтвердили  

замість золотої медалі срібну, 4 золотих медалісти та 1 срібний медаліст повністю втратили право на нагородження. 

Усього втратили право на медаль  5 претендентів – 2 % від загальної кількості претендентів. 

105 претендентів на золоту медаль та 30 срібних медалістів були звільнені від ДПА у формі ЗНО (на виконання 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального 

року» від 18 червня 2020 року № 725-ІХ.  Складали ДПА у формі ЗНО 69 золотих та 15 срібних медалістів. 

За даними Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти ЗНО з української мови складали 1921 особа, 

із них  1041 (54%) набрали 160-200 балів; з математики –1164 особи, із них 451 (39%) набрали 160-200 балів; з історії 

України -1125 осіб, із них 342 (30%) набрали 160-200 балів.  Сім випускників вінницьких шкіл отримали вісім 200-бальних 

сертифікатів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Серед них, 3 учні ВТЛ (2 з математики, 1 з англійської 

мови), 3 випускники ФМГ №17 (2 з математики, 2 з англійської мови), 1 випускник ЗЗСО №4, який отримав 200 балів з 

хімії. 

У 2020 році збільшено мережу інклюзивних груп та класів, що дало рівний доступ до освіти дітям з особливими 

освітніми потребами. Забезпечено  функціонування 128 інклюзивних класів  та  36 інклюзивних групи для 243 дітей. Для 

забезпечення якісного освітнього процесу та успішної соціалізації дітей  в інклюзивних класах та групах введено 128 ста-

вок асистента вчителя  та 36 ставок асистента вихователя. 

Протягом 2020 року в КУ «ІРЦ №1 ВМР» та  КУ «ІРЦ № 2 ВМР» 653 дитини  пройшли комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини. Проведено 142 корекційно-розвиткових заняття, надано 1871 консультація щодо ви-

сновку про комплексну оцінку, умов навчання та надання психолого-педагогічної допомоги.  

У закладах загальної середньої освіти міста функціонують 1085 гуртків художньо-естетичного, військово-патріотич-

ного, природничо-математичного напрямів, технічні, екологічні, гуманітарні гуртки, гуртки з формування здорового спо-

собу життя. У 2020-2021 навчальному році у гуртках, які працюють на базі шкіл міста займаються 16695 дітей шкільного 

віку, що складає 38% від загальної кількості школярів міста (2019-20н.р. - 17559 дітей, 41%). Зменшення цього показника 
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не свідчить про погіршення роботи з даного напряму, а говорить про розвиток мережі закладів позашкільної освіти при-

ватної форми власності, що дає можливість дітям знаходити гуртки і секції за інтересами за межами школи. Гуртківці та 

дитячі художні колективи − активні учасники шкільних та міських конкурсів, культурно-розважальних заходів, шкільних 

свят з нагоди відзначення пам’ятних дат та Всеукраїнських свят. 

Ефективність та результативність своєї роботи художні  колективи та окремі гуртківці продемонстрували під час про-

ведення шкільних свят, фестивалю патріотичної пісні імені Максима Шимка, міських виставок-конкурсів «Зимова феє-

рія», «Знай і люби свій край» та інших.  

У 2020 році школярі міста взяли участь  у таких проектах: -міський конкурс шкільних екологічних ініціатив (на реа-

лізацію 8 проектів-переможців з місцевого бюджету виділено близько 300 тис. грн.); конкурс «Бюджет шкільних проектів» 

(на реалізацію 8 проектів-переможців з місцевого бюджету виділено 1,8 млн. грн.); «Майстерня шкільних ініціатив» - 

навчання основам проєктного менеджменту, проведений за ініціатив ГО «Освітній простір 2.0»  (на реалізацію з місцевого 

бюджету виділено 99,400 тис. грн.);  профорієнтаційний проект «Fly up» (97,875 тис. грн. за підтримки Вінницької міської 

ради). 

 Для створення сприятливих умов захисту прав і свобод дітей, поінформованості учнів про їхні права, сприяння 

змінам у ставленні громади міста до проблем дітей, у місті працює Громадське представництво уповноважених із прав 

дітей (дитячих омбудсменів).  Дитячі омбудсмени провели заходи з популяризації правової освіти серед дітей та учнівської 

молоді, перевага надавалась активним формам роботи: тренінгам, відео-лекторіям, обговоренням за «круглим столом». На 

базі ВМПДЮ ім. Л. Ратушної працював клуб шкільних омбудсменів «Бумеранг». Упродовж 2020 року для членів клубу 

проведено навчальні засідання, тренінги, відкриті засідання, благодійні акції тощо. Упродовж року активно працював со-

ціально-правовий агіттеатр «Win- Stream», були проведені виступи соціально-правового агіттеатру «Win-Stream» на тему: 

«Щеплення від жорстокості».  

Продовжено впровадження технології «Медіація однолітків», яка забезпечує функціонування «Шкільних служб 

розв’язання конфліктів», створених на базі кожного загальноосвітнього закладу. Упродовж 2020 року у закладах загальної 

середньої освіти міста 83 учнями-медіаторами було проведено 23 медіацій, розглянуто 25 конфлікти, проведено 155 тема-

тичних кіл. 

Важливу роль у протидії булінгу в учнівському середовищі належить проекту «Шкільний офіцер поліції», у  рамках 

якого шкільні офіцери проводять профілактичні бесіди з учнями, відвідують батьківські збори, розповідають батькам та 

вчителям про негативні явища в молодіжному середовищі. З метою попередження випадків булінгу, агресивної та наси-

льницької поведінки серед учнівської молоді адміністраціями закладів загальної середньої освіти міста проводиться сис-



8 

 

тематична превентивна робота: години психолога, заняття з елементами тренінгу «Як не стати жертвою злочину», «По-

няття насильства. Види насильства», діалоги зі старшокласниками, тренінгові заняття, у тому числі за програмами «Рівний 

- рівному»; 

тренінги  для учнів «Як протистояти булінгу, «Жити в злагоді з собою та іншими», для педпрацівників – «Форми 

поведінки людей у конфліктних ситуаціях» 

У закладах загальної середньої освіти, 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, протягом 2020 року було проведено такі заходи : 

- тренінгові заняття: «Кібербезпека», «Кібербулінг: як запобігти», «Безпечний Інтернет»; 

- інформаційні хвилинки на уроках інформатики: «Головні загрози в Інтернеті», «Ігри на життя», «Пастка інте-

рнет-шахраїв», «Небезпека соціальних мереж»; 

- батьківські збори на теми: «Безпека дітей в Інтернеті», «Як захистити дитину від Інтернет-пасток», «Захист 

дітей від насильства в інформаційному просторі». 

На базі КЗ «ВМ ПДЮ ім. Л. Ратушної» активно працює міський центр національно-патріотичного виховання. Упро-

довж року проведено: Он-лайн квест на тему: «Чи справжні ми українці?», навчальне засідання до Дня Гідності та Свободи 

на тему: «Євромайдан. Як це було?», просвітницький онлайн захід «Блокпост пам’яті» (до Дня Гідності та Свободи), па-

нельна дискусія до Дня Гідності і Свободи на тему: «Українці – гідний народ!» (онлайн), історична дискусія на тему: 

«Невідома історія. Акт злуки», екскурсія на тему: «Вінниця в добу УНР» (до Дня Соборності України), тематична зустріч 

«Майбутнє для тебе» та перегляд документальної кінострічки «Соловей Співає» (автор ідеї - Леся Воронюк), історична 

гра «Моя Вінниця», до Дня пам’яті та примирення учасники історичного клубу «Покоління UA» створили пам’ятний фото-

колаж – «Ніколи Знову» та озвучили на загал архівний лист солдата радянської армії до своєї сім’ї, акція пам'яті до Дня 

Соборності України «Всі ми діти твої Україно». 13 жовтня 2020 відбулося розширене  онлайн засідання історичного клубу 

«Покоління UA» та проведена панельна дискусія «Ми – справжні українці! А докази є?». 

Вдруге проведено фестиваль патріотичної пісні імені Героя України Максима Шимка, у  якому взяли участь близько 

100 учнів шкіл міста.  

Упродовж року школярі міста брали активну участь у олімпіадах різних рівнів. У міському етапі Всеукраїнських 

учнівських предметних олімпіад 970 учні стали переможцями: 149 - перших місць, 304 – других, 517 – третіх. 415 учні 

посіли призові місця в обласному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад: 95 - перших  місць, 153 – других, 167 – 

третіх.  

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад було відмінено. 
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Вихованці Центру з питань інтеграції до європейського та світового освітнього простору «Ліга юних математиків» 

взяли участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях, олімпіадах і вибороли 237 дипломів різ-

ного ступеня. У зв’язку зі світовою пандемією та з карантинними обмеженнями Всеукраїнські етапи змагань, починаючи 

з квітня 2020 року, не проводились (Міжнародний математичний конкурс «Хекс», Міжнародний математичний конкурс 

«Magix – 34», Всеукраїнський математичний Кубок та інші). Проведення міжнародних суперфіналів змагань (Математи-

чний Кубок Європи, Математичний Чемпіонат) у 2020 році Міжнародним комітетом математичних змагань було скасо-

вано.  

У 2020 році було організовано участь учнів шкіл у роботі Малої академії наук. У Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН України у 2020 році 80 учнів закладів освіти стали переможцями ІІ (обласного) етапу, 

 ІІІ етап не проводився. 

У лютому-березні 2020 року був проведений міський конкурс поетів-початківців «Зелене гроно», у якому взяли         

участь 177 учнів. На конкурсі було представлено 345 творів. 

Кращі студенти, учні, вихованці закладів освіти, культури, спорту отримали стипендії Вінницької міської ради.  За 

підсумками навчального року переможці олімпіад з навчальних предметів, лауреати творчих конкурсів та фестивалів, пе-

реможці спортивних змагань різних рівнів та їх педагоги отримали премію. 

У системі позашкільної освіти працюють: Вінницький міський Палац дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, який 

відвідують 4999 дитини, Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», у 

якому здобувають позашкільну освіту 1680 вихованців, та комунальний заклад «Центр позашкільної освіти «Школа 

успіху», що надає додаткові освітні послуги на госпрозрахунковій основі 510 учням.  

21 лютого 2020 року на базі КЗ «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної» проведено відкри-

тий фестиваль-конкурс дитячих театрів моди «Феєрія моди – 2020». 

У фестивалі-конкурсі взяв участь 21 колектив з різних міст Вінницької, Волинської, Київської, Запорізької, Полтав-

ської, Хмельницької областей. Серед них: 6 закладів загальної середньої освіти, 7 позашкільних закладів, 6 закладів про-

фесійно-технічної освіти, 2 громадських об’єднань. 

У березні 2020 року проведена заочна виставка-конкурс робіт декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій 

край» та заочна міська виставка-конкурс технічної творчості   «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!».  

У жовтні 2020 року у КЗ «ВМПДЮ ім. Л. Ратушної ВМР» був проведений ІІ Відкритий фестиваль робототехніки «Vinnitsia 

Robo Camp», у якому взяли участь 27 команд з 16  закладів освіти України. 

У 2020 році  через карантинні обмеження  міська Спартакіада школярів серед учнів 5-11 класів була проведена лише з 

14 видів спорту (футболу, 16 команд; настільного тенісу, 11 команд; волейболу серед юнаків, 14 команд  та дівчат, 11 

команд; баскетболу серед юнаків, 9 команд та дівчат, 4 команди; баскетбол 3х3 старша вікова група, 14 команд  та молодша 
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вікова група, 10 команд  серед юнаків та дівчат; спортивного туризму, 3 команди; олімпійського лелеченя, 10 команд; 

змагання з футзалу для 5-х класів, 14 команд. 

  У зв’язку з пандемією відпочинок та оздоровлення дітей у пришкільних таборах  з денним перебуванням дітей та у 

стаціонарних закладах оздоровлення у 2020 році не організовувався. 

У 2020 році оновлювалась система шкільного харчування. У школах №№6 та 9 впроваджено систему мультипрофі-

льного харчування «Шведський стіл», розпочалося його пілотування в закладах №16 і 7. У їдальнях шкіл №№1,4,7 онов-

лено харчування  за проєктом «Мій вибір». У 8 закладах загальної середньої освіти (№№2,10,15,17,23,25,33,ВТЛ)  готують 

страви зі збірника Є. Клопотенка. 

Заслуговує на увагу проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти. Упродовж року до екс-

периментів обласного та всеукраїнського рівня долучились 8 закладів загальної середньої  освіти (ЗЗСО№№7,10,12, 17, 

20, 25, 32, 35, 36, НВК святого Миколая). 

На належному рівні організовано проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

освіти міста. 879 педагогічних працівників (з них – 614 педагогічних працівників  закладів загальної середньої освіти та 

265 педагогічних  працівників закладів дошкільної освіти) у 2020 році пройшли курси підвищення кваліфікації через різні 

форми навчання. Педагоги ЗЗСО (вчителі початкових класів, які викладали у 1-2-х класах у 2019-2020 н. р., вчителі анг-

лійської мови, які викладали у 1-х класах у 2019-2020 н. р. та які викладають предмет у 3-4 класах в 2020-2021 н. р., 

асистенти вчителів, вчителі фізичної культури, музичного мистецтва, які викладають у 1-х класах, заступники директорів 

ЗЗСО з навчально-виховної роботи у початкових класах), педагогічні працівники ЗДО (вихователі та вихователі-методи-

сти, асистенти вихователів, тифлопедагоги спецгруп ЗДО для дітей з порушенням зору) загальною кількістю 602 особи 

взяли участь у семінарах і тренінгах на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» за темою «Особливості викла-

дання дисциплін в контексті Концепції «Нова українська школа». 

 Організовано й проведено атестацію 39 осіб керівного складу. 87 педагогам було присвоєно кваліфікаційну катего-

рію «спеціаліст вищої категорії», 373 встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії». Присвоєно педагогічні звання: «старший учитель» - 66, «старший вихователь» - 3, «учитель-методист» - 

27, «вихователь-методист» - 8, «педагог-організатор-методист» - 1. Разом із тим 245 педагогів підтвердили відповідність 

раніше присвоєним педагогічним званням: 71 - «старший учитель», 3 - «старший вихователь»,  142 - «учитель-методист», 

29 - «вихователь-методист». 

Потужним засобом професійного та особистісного розвитку педагогів є участь у фахових конкурсах.  У 2020 році у 

міському турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» та  міських конкурсах «Особливий урок інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» - 2020», «Надія-2020», фестивалі-конкурсі «Кращий заступник директора з навчально-виховної 

роботи закладу загальної середньої освіти - 2020», «Вихователь року» взяли участь 127 педагогічних працівників. 
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У рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» у грудні 2019 – квітні 

2020 було проведено міський конкурс «Кращий навчально-методичний посібник 2020». На розгляд журі було представ-

лено 55 навчально-методичних посібників, авторами яких стали 128 педагогічних працівників закладів загальної серед-

ньої, позашкільної та дошкільної освіти. Володарями статуетки «Подільська Вікторія» стали: «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради», «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради», «Загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» та «Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської 

ради». 

 Реалізуючи проєкти у сфері розробки та застосування інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій 

в управлінську діяльність та освітній процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів по енергозбереженню, 4 

загальноосвітніх та 1 дошкільний заклади   освіти («Гуманітарна гімназія №1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради» 

- «"iFun Deutsch" Навчальний простір», «Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради» - «Створення та 

впровадження он-лайн системи внутрішнього аудиту якості освіти в закладі та системи моніторингових досліджень якості 

освіти регіону (навчального округу)», «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Вінницької міської ради» - «Бачити світ 

по-новому», «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №6 Вінницької міської ради» 

- «Відкритий освітньо-виховний хаб для проектної діяльності», «Дошкільний навчальний заклад №28 Вінницької міської 

ради» - «Моделювання сучасного простору "Visus Space" для інтенсивної корекції зору у дітей на базі спеціалізованого 

закладу дошкільної освіти компенсуючого типу»)  вибороли призові місця в грантах Вінницької обласної ради та обласної 

держаної адміністрації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчально-виховного про-

цесу та життєдіяльності навчального закладу». Загальна сума отриманих коштів складає 100 тисяч гривень. 

  

Протягом 2020 року працівниками Департаменту освіти були проведені:  

 консультативні дні у закладах освіти: ЗЗСО№№1, 3, 33, ЗДО №№6, 31; 

 планові моніторинги: 

 заповнення онлайн системи znz.edu.vn.ua, 

 розміщення наборів даних, які підлягають оприлюдненню закладами освіти на Порталі відкритих даних 

https://opendata.gov.ua, 

 стану заповнення сайтів закладів загальної середньої освіти щодо дотримання вимог ст. 30 Закону України «Про 

освіту» про прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти, 

  дотримання вимог щодо порядку зарахування дітей до ЗДО,  

 кількості дітей з особливими потребами в закладах освіти, 

 якості освіти випускників школи І ступеня /ДПА/, 

https://opendata.gov.ua/
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 результатів  ЗНО у 2020 році,  

 стану організації всіх форм індивідуального навчання (педпатронаж, домашня форма, екстернат), 

 щодо дотримання нормативних вимог при зарахуванні до 1-х класів, 

 дотримання вимог щодо порядку формування учнівського контингенту в ЗЗСО, 

 використання закладами загальної середньої освіти платформ для організації освітнього процесу з допомогою 

технологій дистанційного навчання. 

 підключення закладів загальної середньої освіти до електронних журналів та щоденників. 

 організації гурткової роботи у закладах загальної середньої освіти, 

 зайнятості учнів у позаурочний час, 

 результативності діяльності міського Центру з питань інтеграції до європейського та світового освітнього прос-

тору, 

 реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», 

 організації правоосвітньої та правовиховної роботи у закладах загальної середньої освіти, 

 рівня сформованості життєвих компетенцій учнів щодо здорового способу життя, 

 стан дотримання вимог безпечності харчування дітей у ЗДО, 

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

 організації роботи з пожежної безпеки та цивільного захисту в ЗЗСО. 

Починаючи з березня 2020 року здійснювався позаплановий щоденний  моніторинг щодо захворюваності на корона-

вірусну хворобу (COVID-19) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти серед вихованців, учнів та працівників. 

Проводились позапланові моніторинги щодо готовності ЗДО до відновлення роботи після карантину (червень-сер-

пень) та  дотримання протиепідемічних заходів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. 

 

Незважаючи на значне скорочення дохідної частини бюджету Вінницької міської ОТГ, видатки бюджету розвитку, 

спрямовані за заклади освіти, у 2020 році  залишилися майже на рівні 2019 року.  

Так, у 2020 році на здійснення реконструкції та нового будівництва закладів освіти в бюджеті розвитку були запла-

новані видатки у сумі 225,3 млн. грн., що на 20,3 млн. грн. більше ніж у 2019 році. Це не лише кошти бюджету Вінницької 

міської ОТГ, а й кредитні кошти та  залучені кошти ДФРР. 

У вересні  2020 році  введено в експлуатацію новозбудовану школу у мікрорайоні «Поділля», проєктної потужності 

1200 місць. Загальна вартість будівництва склала 169,7 млн. грн. Будівля школи побудована за новітніми енергозберігаю-

чими технологіями, із сучасним просторовим дизайном та навчальним обладнанням. На комплектування школи обладнан-

ням та інвентарем із бюджету Вінницької міської ОТГ профінансовані видатки у сумі  30,0 млн. грн. 
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Триває також робота по створенню нових місць і у закладах дошкільної освіти. Триває будівництво садочку по вул. 

Ватутіна на 6 груп (115 місць). Заклад будується за кошти інвестора, а з бюджету спрямовано 4,3 млн. грн. на придбання 

необхідного обладнання та інвентарю.  

Здійснюється реконструкція будівлі ЗДО № 16 по вул. Зерова, 12, на 9 груп (170 місць). На  жаль, у зв’язку із змен-

шенням доходів бюджету через коронавірус, довелося трохи призупинити роботи по даному об’єкту у 2020 році, але ро-

боти тривають, і в бюджеті 2021 року передбачені видатки у сумі 18,0 млн. грн. на їх продовження. 

Ще 1 групу відкрили у ЗДО № 10, на що з бюджету ВМТГ спрямовані видатки в сумі 1,1 млн. грн.  

У 2020 році мали рекордну кількість об’єктів освіти, у яких тривали роботи по термореновації. Зокрема, завершили 

утеплення будівель 5 закладів дошкільної освіти та 2 шкіл. Роботи по 2 садочках, 2 школах та ВМПДЮ завершуватимуться 

у 2021 році.  

Не залишається поза увагою міської влади і питання створення належної спортивної бази в закладах освіти міста. У 

2020 році завершено реконструкцію спортивного ядра ЗШ № 33 та ЗШ № 20; побудовано спортивний майданчик для 

ігрових видів спорту у школі №2. 

 

Видатки із бюджету Вінницької міської ТГ на утримання галузі «Освіта» у 2020 році склали 1311,4 млн. грн., що на 

13 % більше, ніж в 2019 році. Питому вагу видатків галузі займають видатки за захищеними статтями – 95 %.  

У 2020 році на модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти ми спрямували такі видатки: 

- 14,4 млн. грн. на закупівлю обладнання в кабінети початкової школи для реалізації Концепції «Нова українська 

школа». З них: за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,7 млн.грн., 

співфінансування з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади – 5,7 млн. грн. (що складає 40 % 

від загального обсягу видатків), 

- 1,3 млн. грн. на продовження виконання програми з оновлення ігрового обладнання на дитячих ігрових майданчи-

ках. Додаткове обладнання встановлено у 5 закладах дошкільної освіти (№3,4,25,72,74) та у Деснянському НВК.  

- 4,4 млн. грн. спрямовано на придбання 260 комп’ютерів у заклади загальної середньої освіти для забезпечення змі-

шаного навчання з елементами дистанційного навчання, 

- отримано від ДОіН Вінницької ОДА 19 кабінетів математики, придбаних за рахунок субвенції на кабінети природ-

ничо-математичного циклу, на загальну суму близько 7,2 млн. грн. 

У 2020 році тривала реалізація ініціативи «Громада дружня до дітей», зокрема: 

 вдруге проведено міський конкурс «Бюджет шкільних проектів», на реалізацію проектів-переможців вдвічі збіль-

шено суму фінансування з 1 млн. грн. до 2 млн. грн., 

 проведено конкурс екологічних ініціатив, на реалізацію проектів виділено 0,3 млн. грн. 
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 вперше проведено зустріч із випускниками, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали 

200 балів з навчальних предметів – 0,2 млн. грн. 

Але найважливішим в умовах пандемії коронавірусу є забезпечення безпеки дітей під час освітнього процесу. За-

клади освіти працюють з дотриманням суворих санітарних та протиепідемічних вимог. Зокрема, працівники закладів 

освіти мають бути здоровими, тому всі вони проходять необхідний медогляд, а працівники закладів дошкільної освіти ще 

й ІФА-тестування. На здійснення таких заходів спрямовано 2,3 млн. грн. бюджетних коштів. Також у 2020 році заклади 

освіти закупили безконтактні термометри, бактерицидні лампи, дезінфікуючі засоби, туалетне мило, паперові рушники, 

медичні одноразові маски у школи, на що спрямували 36,5 млн. грн. 

 

Але, враховуючи позитивні результати діяльності освітньої галузі, існують проблеми, які потребують додаткової 

уваги:  

- створення  нових закладів дошкільної освіти для задоволення потреб мешканців в отриманні  дошкільної освіти, 

- 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 2021 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 2021 році: 

 введення в експлуатацію нових ЗДО, 

 формування оптимальної мережі ЗЗСО, з урахуванням потреб територіальної громади, 

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

 оновлення та заміна застарілого обладнання на харчоблоках, 

 забезпечення ЗЗСО мультимедійним обладнанням (комп’ютери, мультимедійні комплекси), 
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 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 українсь-

кої школи», 

 удосконалення мережних продуктів, розроблених Лабораторією з впровадження інформаційних технологій в на-

вчально-виховний процес. 


