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Програма розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки затверджена          

рішенням Вінницької міської ради від 26.12.2012р. № 1089.   

У 2013 році виконавчими органами Вінницької міської ради проводилась 

значна робота з реалізації заходів Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-

2020 роки, які спрямовані на удосконалення розвитку системи освіти  

відповідно до потреб держави та запитів громадян міста, формування 

позитивного          іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку. 

Мережа  дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності  

налічує 50 закладів. З них 49 – комунальної власності,  1– державної форми 

власності. В 50 садочках функціонує станом на 01.12.2013 року 519 груп, де 

виховується понад 15,6 тисяч дітей.  

Крім того, дошкільні відділення є також у 3 загальноосвітніх навчальних 

закладах приватної форми власності: НВК «Школа АІСТ»: центр розвитку 

дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та Вінницький приватний 

православний НВК:ЗОШ-ДНЗ св. Миколая, Вінницькій приватній гімназії 

«Дельфін». 

Різними формами дошкільної освіти охоплено 97,6 % дітей віком від 3 до 

6 років та 100% дітей 5-річного віку.  

Протягом 2013 року заплановано відкриття 14 груп в діючих дошкільних 

навчальних закладах. Так, станом на 01.12.2013 року відкрито 6 груп та до 

кінця року будуть відкриті ще 8 груп. В нових групах здійснено капітальні 

ремонти та створені всі необхідні умови для організації якісного перебування 

маленьких вінничан: просторі, затишні, естетично оформлені групові 

приміщення із сучасними меблями. 

Вивільнено приміщення колишнього ДНЗ № 19, де після здійснення 

капітального ремонту буде відкрито в центрі міста ще один дошкільний 

навчальний заклад. 

При дошкільному навчальному закладі № 7 на госпрозрахунковій основі 

створено Центр розвитку дитини, де дошкільнята міста мають можливість 

розвивати свої творчі здібності. Організовано роботу вокально-музичної студії, 

хореографічної студії, театральної студії, арт-майстерні, фотостудії, створено 



екологічний  майданчик, бебі-йога, бебі-фітнес, Монтессорі-клас, центр 

вивчення  іноземних мов, комп’ютерний клас, забезпечено психологічний 

супровід дітей та батьків. 

За період з 01 грудня 2012 року по даний час за допомогою електронної 

системи до дитячих садочків зареєструвалися на період зарахування дітей з 

2013 по 2016 роки  близько 12,5 тис. дітей, з них в 2013 році було зараховано в 

ДНЗ близько 4000 дітей. 

Завдяки високопрофесійній роботі педагогічних працівників у Четвертій 

Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2013», яка проходила у 

Києві в лютому 2013 року, золотою медаллю нагороджений дошкільний 

навчальний заклад №30, срібною – ДНЗ №№ 23, 35, 51, бронзовою – ДНЗ № 27. 

У жовтні 2013 року 7 дошкільних навчальних закладів міста стали 

переможцями конкурсу, що проходив у рамках V Національної виставки-

презентації «Інноватика в сучасній освіті». За результатами конкурсу дипломом 

І ступеня та золотою медаллю нагороджені ДНЗ №№ 30, 23, 75. Дипломи ІІ 

ступеня та срібні медалі отримали дошкільні навчальні заклади №№ 26, 27, 51, 

71.  

Протягом року забезпечено рівні умови вибору шляхів здобуття  повної 

загальної середньої освіти: через денну, вечірню, індивідуальну або 

екстернатну форми навчання. 

У системі загальної середньої освіти міста працює 39 денних 

загальноосвітніх шкіл, з яких – 4 приватні. Крім того, працюють вечірня 

загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №24 та спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням для дітей з вадами розумового 

розвитку.  

Через екстернатну форму навчання у 2013 році здобули повну загальну 

середню освіту 61 осіб,  базову загальну середню освіту -  5 осіб. На даний час 

на індивідуальній формі навчання перебуває 271 дитина.  

Школярі міста брали активну участь у олімпіадах різних рівнів. У 2012-

2013 навчальному році в міських предметних олімпіадах учні вибороли 1708 

призових  місць, в обласних – 449, Всеукраїнських – 28. Переможці та призери 

творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів були нагороджені грошовими преміями.   

За підсумками 2012-2013 навчального року 257 дев’ятикласники 

отримали свідоцтво з відзнакою (8,2 %), серед 1978 випускників одинадцятих 

класів було 44 срібних (2,2 %) та 223 золотих медалістів (11,3 %). Всі 

випускники-медалісти вінницьких шкіл взяли участь у Балі медалістів, який 

втретє проведено у травні 2013 року. 

За результатами ЗНО-2013 найвищий якісний показник з усіх предметів 

мали випускники Вінницького технічного ліцею, високий -  НВК:ЗШ І-ІІ 

ступенів-ліцею №7, ЗШ І-ІІІ ступенів №15, фізико-математичної гімназії №17, 

НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії №23, НВК:СЗШ І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов - гуманітарної гімназії №1 ім. М.І.Пирогова; ЗШ І-ІІІ 

ступенів №26, ЗШ І-ІІІ ступенів із класами з поглибленим вивченням 

математики та фізики №34, НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії №2, ЗШ І-ІІІ 

ступенів №4. 

З метою переведення загальноосвітніх навчальних закладів міста в 

однозмінний режим роботи, створення належних умов для здійснення 



навчально-виховного процесу та надання якісних освітніх послуг, змінено тип, 

ступінь та перейменовано заклади: «Навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов – гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької 

міської ради» на комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. 

Пирогова Вінницької міської ради» та «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

25 Вінницької міської ради» на комунальний заклад «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 

Вінницької міської ради». Зазначені дії дали змогу перевести всіх учнів 5-11 

класів Гуманітарної гімназії № 1 на однозмінний режим роботи, а учням 1-4 

класів СЗШ № 25 мають можливість навчатися в першу зміну в комфортному 

середовищі, а в другій половині дня учні відвідують групу продовженого дня, 

гуртки та секції, відповідно до вподобань.  

За рахунок вжиття комплексу заходів у 2013-2014 навчальному році в 

другу зміну навчається 3522 учня (10,6 %), що в два рази менше, порівняно із 

попереднім навчальним роком. 

З 1 вересня 2013 р. в навчальних закладах системи загальної середньої 

освіти відкрито 369 ліцейних, гімназійних, профільних класів та класів з 

поглибленим вивченням окремих предметів для 10802 учнів, що становить 

32,6 % від загальної кількості учнів 1-11 класів. В школі № 16 відкрито 

спеціальний 1-й клас для дітей з вадами зору. 

В 2013 році збільшилася кількість учнів 8-10 класів в порівнянні з 

минулим роком на 150 чол., що 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. 

Протягом року продовжено міжнародну співпрацю з навчальними 

закладами країн Європи: Сполученого королівства Великобританії, Німеччини, 

Франції, Польщі, Угорщини. 

Забезпечено організованим підвозом до загальноосвітніх шкіл міста учнів 

з віддалених мікрорайонів «Сабарів» та  Хутір Шевченка. Крім того, учнів 

комунального закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради» 

забезпечено безоплатним проїздом в міському пасажирському транспорті 

загального користування, який працює в звичайному режимі руху, в період з 01 

вересня 2013 року по 31 травня 2014 року.  

Для забезпечення до- і професійної підготовки старшокласників 

працює міжшкільний навчально-виробничий комбінат, у якому 406 учнів 10-

11-х класів оволодівають основами 6 професій. 

У системі позашкільної освіти продовжили функціонувати 3 заклади  

комунальної форми власності: Вінницький міський Палац дітей та юнацтва 

імені Лялі Ратушної, який відвідують 4561 дитина, з яких 3628 дітей за 

рахунок коштів міського бюджету та 933 дитини на госпрозрахунковій 

основі            (68 груп), Вінницький міський центр художньо-хореографічної 



освіти дітей та юнацтва «Барвінок», в якому здобувають позашкільну освіту 

1499 вихованця, та комунальний заклад «Центр позашкільної освіти «Школа 

успіху», що надає додаткові освітні послуги понад 900 учням на 

госпрозрахунковій основі.  

У 2013-2014 навчальному році значно розширено мережу гуртків 

Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів у віддалених мікрорайонах міста.  

Крім того, у місті функціонують 6 приватних закладів, які надають 

послуги за рівнем позашкільної освіти. 

Загалом позашкільною освітою у 2013 року охоплено понад 23 % учнів.  

У 2013 році проведено двадцяту комплексну олімпіаду «Турнір 

чемпіонів», яка Міністерством освіти і науки України визнана, як офіційна, для 

кращих математиків, фізиків, інформатиків з міст нашої країни. У змаганнях 

взяли участь 17 команд чемпіонів. Команда фізико-математичної гімназії №17 

виборола ІІ командне місце.  

Протягом п’яти років на базі школи-ліцею №7 працює єдиний в Україні 

Центр з питань інтеграції до європейського та світового освітнього простору 

«Ліга юних математиків». Упродовж 2012-2013 року вихованці міського 

Центру взяли участь в міжнародних та всеукраїнських чемпіонатах, конкурсах, 

змаганнях. У червні 2013 року на ХІV Математичному кубку Європи в 

конкурентній боротьбі з командами європейських країн виступила математична 

збірна України, яка формувалася міським Центром. В доробку команди  золоті,  

срібні і  бронзові медалі. 

У рамках реалізації обласної «Програми розвитку інформаційних, 

телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької 

області до 2015 року» проведено конкурс на здобуття грантів, переможцями 

якого стали шість навчальних закладів міста: ЗШ І-ІІІ ступенів №35, 

ВМПДЮ (І місце), ЗШ І-ІІІ ступенів №26, ВТЛ (ІІ місце), ЗШ І-ІІІ ступенів 

№12, ЗШ І-ІІІ ступенів №18 ( ІІІ місце) і отримали грошову винагороду у 

розмірі 120 тис. грн. 

У жовтні 2013 року на V Національній виставці-презентації «Інноватика в 

сучасній освіті» дипломом І ступеня та золотою медаллю нагороджені: школа-

ліцей № 7 та СЗШ №25. Диплом II ступеня та срібну медаль виборола школа           

№ 12. А міський методичний кабінет отримав диплом I ступеня та золоту 

медаль. 

У 2013 році до п’ятого альманаху «Флагмани освіти і науки України» за 

вагомий внесок у розвиток освіти занесені ДНЗ № 23 та ДНЗ № 27. 

Проведено фахові конкурси: «Учитель року», «Вихователь року», 

«Виховник року», «Кращий соціальний педагог», конкурс молодих педагогів 

«Надія».  

Надбанням педагогічного загалу став загальноміський конкурс на кращий 

методичний посібник «Ярмарок фахових сподівань», за результатами якого три 

методичних розробки отримали головний приз «Подільська Вікторія». 

Протягом 2013 року інформаційні та комунікаційні технології активно 

впроваджувалися в управлінську діяльність освітньої галузі. У переважній        

більшості шкіл комп’ютеризовано процес складання розкладу, тарифікації,         

організації замін навчальних занять, облік руху учнів, оформлення вихідної        



документації. Розроблено і впроваджено систему моніторингу навчально-

виховної роботи закладу, визначення рейтингу класів, вчителів, предметів. 

Упродовж року здійснено обмін досвідом управлінської діяльності з         

педагогічною громадськістю: 

 Калинівського та Вінницького районів Вінницької області; 

 міста Луганська, Житомира, Миколаєва, Хмельницького, Черкас,  Одеси; 

  Гімназії імені Едварда Рачинського в Коморніках  Великопольського 

воєводства. 

В межах виділеного фінансування та додатково залучених фінансових 

ресурсів, що у 2013 році склали понад 7 млн. грн., в навчальних закладах 

проведено необхідні ремонтні роботи, здійснено заміну 1841,35 м
2
 віконних та 

дверних блоків на енергозберігаючі та заміна звичайних ламп розжарювання на 

енергозберігаючі.  

З метою економії витрат на енергоносії у 2013 році здійснено заміну 

опалювальних котлів в ДНЗ № 58 та ДНЗ № 9, придбано газову плиту в ДНЗ № 

23.  

В ДНЗ № 5 встановлено установку доочищення питної води. 

Здійснено заміну застарілого обладнання харчоблоків в ДНЗ №№ 13, 21, 

38, 46, 59, ЗШ № 13 та придбано промислову пральну машину в ДНЗ № 35. 

У поточному році за рахунок коштів міського бюджету придбано сценічні 

костюми для концертного складу ансамблів позашкільних навчальних закладів 

на суму 283,4 тис. грн., в тому числі: ВМЦХХО «Барвінок» на суму              

250,0 тис. грн., ВМПДЮ на суму 33,4 тис. грн. 

Протягом 2013 року забезпечено оформлення закладами освіти 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на кінець поточного року 

33 заклади освіти отримали витяги з державного реєстру прав, що складає 37 %. 

Поряд з тим, враховуючи позитивні результати діяльності галузі освіта, 

існують проблеми, які потребують додаткової уваги:  

 створення нових дошкільних навчальних закладів для задоволення 

потреб громади міста в отриманні якісної дошкільної освіти; 

 створення умов для навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів в першу зміну; 

 впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти; 

 зміцнення фізичного, психічного та морального здоров`я дітей; 

 оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 статті 26, частиною 1 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту освіти міської ради В. Буняка 

«Про хід виконання Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки у 

2013 році» взяти до відома.  

2. Виконавчим органам міської ради в подальшому забезпечити 

виконання заходів Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки. 



3. Департаменту освіти міської ради спільно з департаментом фінансів         

міської ради передбачати в міському бюджеті видатки для фінансування 

заходів Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (І.Івасюк). 

 

 

 

Міський голова                                                                                 В. Гройсман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент освіти Вінницької міської ради 

Мазур Наталія Володимирівна 

Заступник директора департаменту з економічних питань департаменту освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


