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Вступ 

 

Реалізація Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI 

століття») потребує підвищення ефективності роботи закладів і установ освіти. 

Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки (далі – Програма) розроблена 

відповідно до державної політики у галузі освіти, що спрямована на виявлення 

ключових проблем, які хвилюють галузь освіти та на знаходження шляхів їх 

вирішення.  

Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, принципи 

стратегічного планування.  

В Програмі максимально враховано суспільні потреби мешканців Вінницької 

міської територіальної громади щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції 

глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі 

педагогічних новацій. Характерними ознаками її виступають ідеї розвитку освіти 

на засадах патріотичного виховання, багатовікового духовного потенціалу 

українського народу.  

Необхідність розроблення Програми пов’язана з: 

- вимогами до якості освіти, її орієнтацією у світовий та європейський 

освітній простір, зміною векторів державної політики у сфері освіти, яка 

визначає освіту пріоритетною соціальною сферою; 

- демократичними змінами в українському суспільстві, які забезпечили 

розширення повноважень регіонів у виробленні власної політики щодо 

розвитку різних сфер, у тому числі освіти;  

- потребою розвитку системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти, удосконалення системи профільного навчання  та моніторингу якості 

освіти. 

Програма визначає основні цілі та завдання розвитку освіти на 2013-2021 

роки та передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на 

досягнення поставлених цілей, відповідно до визначених пріоритетних напрямків 

щодо рівня освіти, виховання та розвитку дітей. 

Зміни і доповнення до Програми затверджуються міською радою. Звітування 

про виконання Програми здійснюється щорічно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Розділ І. Загальні положення 

Мета Програми : 

Удосконалення розвитку системи освіти  відповідно до потреб держави та 

запитів мешканців Вінницької міської територіальної громади, формування 

позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку. 

 

Цілі та завдання Програми: 

1. Забезпечити реалізацію державної політики у галузі освіти і виховання з 

урахуванням особливостей соціально-культурного середовища Вінницької міської 

територіальної громади.  

2. Створити умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

3. Забезпечити високу якісь освіти усім мешканцям Вінницької міської 

територіальної громади. 

4. Удосконалювати та розвивати мережу закладів освіти відповідно до 

запитів Вінницької міської територіальної громади. 

5. Забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів 

освіти на рівні, достатньому для виконання стандартів освіти та ліцензійних умов. 

6. Забезпечити контроль за  дотриманням законодавства в галузі освіти, 

Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компоненту 

дошкільної освіти закладами, розташованими на території населених пунктів, що 

входять до Вінницької міської територіальної громади. 

7. Удосконалювати створені механізми державно-громадського регулювання 

якості освіти. 

8. Здійснювати науково-методичний, психолого-педагогічний, теоретико-

практичний супровід освітнього процесу у закладах освіти, розташованих на 

території Вінницької міської територіальної громади. 

9. Сприяти проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у 

освітньому процесі закладів освіти. 

10. Удосконалювати впровадження в освітню систему сучасних 

інформаційних технологій для покращення координації управління закладами 

освіти, підвищення ефективності освітнього процесу. 

11. Сприяти розвитку самоврядування в закладах освіти Вінницької міської 

територіальної громади. 

12. Створити умови для збереження і зміцнення здоров’я учасників 

освітнього процесу. 

13. Формувати у закладах освіти комплексну національно-орієнтовану 

систему виховання, що ґрунтується на довірі та співпраці учасників освітнього 

процесу. 

14. Створити ефективні засоби та технології пошуку, навчання, виховання і 

самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвивати інтелектуальний і 

творчий потенціал мешканців Вінницької міської територіальної громади. 

15. Забезпечити безперервний професійний розвиток педагогічних 

працівників у системі післядипломної педагогічної освіти. 

16. Створити систему моніторингу умов, процесу та результатів навчання і 

виховання з відповідним прогнозуванням розвитку. 
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17. Забезпечити участь закладів освіти у міжнародних освітніх проектах. 

 

Організаційне забезпечення: 

 Для виконання цілей та завдань, визначених Програмою, розроблено 

комплекс заходів, що відображені у розділах Програми: 

1. Якісна та доступна освіта.  

2. Здоров’я дитини та безпека її життя. 

3. Робота з кадрами. 

4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення. 

5. Управління освітою. 

Реалізацію  заходів, координацію і контроль за виконанням Програми 

здійснює Вінницька міська рада, департамент освіти Вінницької міської ради. 

 

Фінансування Програми: 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади (з урахуванням його реальних 

можливостей), а також за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством.   

 

Основні скорочення, що застосовуються в Програмі: 

1. ЗДО – заклад дошкільної освіти. 

2. ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти. 

3. ЗПО – заклад позашкільної освіти. 

4. ЗПТО – заклади професійно-технічної освіти. 

5. ММК – міський методичний кабінет. 

6. ЦПРПП – центр професійного розвитку педагогічних працівників. 

7. ЛІКТ – Лабораторія інформаційних та телекомунікаційних технологій. 

8. ВМПДЮ – Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі 

Ратушної. 

9. ВМЦХХОДЮ «Барвінок» - Вінницький міський центр художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок». 

  

Розділ ІІ. Сучасний стан розвитку освіти 

 

За останні роки в місті сформована багатопрофільна мережа дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів різних типів та форм 

власності.  

Мережа дошкільних навчальних закладів складається із 49 садочків, з яких 

48 належать до комунальної власності територіальної громади міста, та 1 – 

державної форми власності. В діючих ДНЗ функціонує 498 груп, де виховується 

понад 15 тисяч дітей.  

Крім того, 186 дітей дошкільного віку виховується у приватних навчальних 

закладах: Навчально-виховному комплексі «Школа АІСТ»: Центр розвитку дитини 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Вінницькому приватному православному 

навчально-виховному комплексі Святого Миколая та у Вінницькій приватній 

гімназії «Дельфін». 
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У місті функціонують приватні Центри розвитку дитини, такі як «Дивосвіт», 

«Лелека», що забезпечують потреби громади у наданні додаткової дошкільної та 

позашкільної освіти. 

У 2012 році завершено будівництво та введено в експлуатацію дошкільний 

навчальний заклад №7 (бульвар Свободи, 3) на 280 місць у мікрорайоні «Поділля», 

який розпочне функціонувати до кінця 2012 року. 

Різними формами дошкільної освіти охоплено 92% дітей віком від 3 до 6 

років та 100% дітей 5-річного віку.  

Протягом 2012 року в різних мікрорайонах міста за 12-годинним режимом 

роботи працювали 35 дошкільних навчальних закладів, у 14 ДНЗ створено чергові 

вечірні групи. Організовані групи короткотривалого перебування з підготовки 

дітей до школи в 2 дошкільних навчальних закладах міста. У 8 ДНЗ функціонували 

цілодобові групи перебування дітей.   

У 2012 році запроваджено загальноміську електронну реєстрацію дітей до 

комунальних дошкільних навчальних закладів міста. 

Завдяки високопрофесійній роботі педагогічних працівників 3 дошкільних 

навчальних заклади міста були відзначені нагородами. На Третій міжнародній 

виставці «Сучасні навчальні заклади – 2012» в номінації «Реформування 

дошкільного закладу освіти» дошкільні навчальні заклади №35 та №27 отримали 

срібну медаль, дошкільний навчальний заклад №23 – бронзову медаль. 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до Всеукраїнського 

Дня олімпіад серед п’ятірки кращих дошкільних навчальних закладів України 

визначено ДНЗ № 27, а серед кращих фахівців педагогічної майстерності – 

вихователь ДНЗ № 60. 

Переможцями заключного етапу на Всеукраїнському конкурсі на кращий 

Web-сайт серед дошкільних навчальних закладів стали ДНЗ №23 та ДНЗ №29.  

Переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школа сприянню здоров’ю» став дошкільний навчальний 

заклад № 23. 

Для всіх дітей міста створені рівні умови вибору шляхів здобуття  повної 

загальної середньої освіти: через денну, вечірню, індивідуальну або екстернатну 

форми навчання.  

Упродовж 2011-2012 навчального року на індивідуальній формі навчання 

перебувало 319 осіб. З вересня 2012 року за індивідуальною формою навчається 

242 дітей. Через екстернатну форму навчання здобули повну загальну середню 

освіту 67 осіб,  базову загальну середню освіту -  6 осіб. 

За підсумками 2011-2012 навчального року 264 дев’ятикласника отримали 

свідоцтво з відзнакою (7,5 %), 49 випускників одинадцятих класів нагороджені 

срібною медаллю (2%) та 192 – золотою медаллю (9,8 %).  

Вдруге в травні 2012 року відбувся бал медалістів, на якому міським головою 

було вручено нагороди випускникам-медалістам вінницьких шкіл. 

За підсумками проведеного у 2012 році зовнішнього незалежного 

оцінювання випускники 11-х класів шкіл міста отримали з 11 предметів 

результати вищі, ніж  середній показник по Україні та Вінницькій області. 

Якісний показник рівня навчальних досягнень з української мови та літератури 

випускників  м. Вінниці становить 67%, області – 51%, України – 51%.  
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Мережа закладів системи загальної середньої освіти складається із 41 

навчального закладу, де навчається 33710 учнів, в т.ч.: 

- 39 денних загальноосвітніх шкіл, з яких – 4 приватні; 

- вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 24; 

- спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з дошкільним 

відділенням.  

З 1 вересня 2012 р. в денних загальноосвітніх навчальних закладах 

комунальної форми власності відкрито 1125 класів (32826 учнів), серед них 374 

ліцейних, гімназійних, профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів (10911 учнів), що становить 33% від загальної кількості 

класів.  

Здійснюється організований підвіз до загальноосвітніх шкіл міста та у 

зворотному напрямку учнів з віддалених мікрорайонів «Сабарів» та  «Хутір 

Шевченка». 

На базі навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів – ліцею № 7 продовжив свою роботу Центр з питань інтеграції до 

європейського та світового освітнього простору «Ліга юних математиків». 

Вихованці Центру постійно виборюють призові місця у математичних змаганнях 

різного рівня. 

На базі фізико-математичної гімназії № 17 працює Лабораторія з 

впровадження інформаційних технологій в освітній процес та життєдіяльність 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Працівниками Лабораторії 

реалізовано ряд освітніх проектів. 

У 2012 році проведено XIX Комплексну олімпіаду «Турнір чемпіонів» для 

кращих математиків, фізиків, інформатиків з міст нашої країни. Команда фізико-

математичної гімназії №17 виборола третє місце. 

Для забезпечення допрофесійної та професійної підготовки 

старшокласників працює міжшкільний навчально-виробничий комбінат, у якому 

501 учень 10-11-х класів оволодівають основами 7 професій. 

У системі позашкільної освіти продовжили функціонувати 2 заклади: 

Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної, який 

відвідують 3450 дітей та Вінницький міський центр художньо-хореографічної 

освіти дітей та юнацтва «Барвінок», в якому здобувають позашкільну освіту 1252 

вихованця.  

Крім того, з 1 вересня 2012 року створено комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Школа успіху», який забезпечує реалізацію потреб 

особистості в отриманні та поглибленні знань відповідно до інтересів, здібностей 

та створює умови для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і 

суспільство. Додаткові освітні послуги заклад надає на госпрозрахунковій основі. 

Комплектація комунальних загальноосвітніх навчальних закладів міста 

педагогічними кадрами здійснюється на основі конкурсного відбору, 

забезпечується підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, 

систематично проводяться наради, семінари, тренінги для керівників.  

У 2012 році до п’ятого альманаху «Флагмани освіти і науки України» за 

вагомий внесок у розвиток освіти занесені департамент освіти міської ради, 

загальноосвітні школи №№ 4, 12, 35. 
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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 у 2012 році стали п’ять навчальних закладів міста: ФМГ №17 (І місце), 

ДНЗ №35 (ІІ місце), ЗШ І-ІІІ ступенів №18 (ІІ місце), НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів-

гімназія №6 ( ІІІ місце), ВМПДЮ (ІІІ місце). 

На Всеукраїнській виставці «Інноватика в сучасній освіті» НВК: ЗШ І-ІІІ 

ступенів – гімназія № 6 та ДНЗ № 27 отримали золоту медаль, педагогічний 

колектив ДНЗ № 51 виборов срібну медаль.  

 

Розділ ІІІ. Якісна та доступна освіта 

 

1. Дошкільна освіта 
Мета:  

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо 

доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку; 

-  забезпечення рівних стартових можливостей всім дітям старшого 

дошкільного віку для подальшого успішного навчання у школі; 

- підвищення якості дошкільної освіти; 

- урізноманітнення форм співпраці з батьками. 

    

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.1. Розвиток мережі 

1.1.1. Сприяти збереженню існуючої мережі        

закладів дошкільної освіти незалежно від 

підпорядкування, типів та форм власності 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

1.1.2. Формувати мережу закладів дошкільної 

освіти з урахуванням віку та фізичного 

стану здоров’я дітей  

2013-2021 
Департамент 

освіти 

1.1.3. Сприяти відкриттю нових груп в діючих 

закладах дошкільної освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти 

1.1.4. Забезпечити гнучкий режим роботи 

закладів дошкільної освіти з урахуванням 

потреб Вінницької міської територіальної 

громади: 

- 10,5 годинний режим роботи ЗДО; 

- 12 годинний режим роботи ЗДО; 

- групи з цілодобовим перебуванням 

дітей 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.1.5. Сприяти здійсненню добудови та 

реконструкції приміщень діючих закладів 2013-2021 

Департамент 

освіти, 

департамент 
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дошкільної освіти із врахуванням 

реальної потреби  

економіки і 

інвестицій 

1.1.6. Сприяти розширенню мережі закладів 

дошкільної освіти шляхом вивільнення 

приміщень колишніх ЗДО, що 

використовуються іншими закладами, 

установами, організаціями. 

Здійснювати у вивільнених приміщеннях 

капітальний ремонт (реконструкцію) 

2013-2021 

Департаменти  

освіти,  

капітального 

будівництва, 

комунального 

майна 

1.1.7. Сприяти будівництву нових закладів 

дошкільної освіти, враховуючи реальну 

потребу в них 2013-2021 

Департамент 

освіти, 

департамент 

економіки і 

інвестицій 

1.2. Якість та доступність дошкільної освіти 

1.2.1. Забезпечити доступність дошкільної 

освіти шляхом використання різних 

форм її здобуття: 

- у закладі дошкільної освіти;  

- у групах короткотривалого 

перебування дітей; 

- через соціально-педагогічний патронат 

дітей, що не здобувають дошкільну 

освіту; 

- у центрі розвитку дитини; 

- через дистанційну освіту 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.2.2. Створити належні умови для 

обов’язкового здобуття дітьми  

п’ятирічного  віку дошкільної освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.2.3. Здійснювати зарахування дітей до 

закладів дошкільної освіти відповідно до 

«Загальноміської електронної реєстрації 

дітей до ЗДО»  

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.2.4. Забезпечити умови ефективної реалізації 

Базового компоненту дошкільної освіти, 

інваріантних та  варіативних програм в 

освітньому процесі  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗДО 

1.2.5. Сприяти збільшенню кількості закладів, 

що працюють за пріоритетним 

напрямком освітньої діяльності 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 
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1.2.6. Вивчати, узагальнювати та поширювати 

позитивний педагогічний досвід 

місцевого, обласного, всеукраїнського 

рівнів, зокрема через видання науково-

інформаційного часопису 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

1.2.7. Залучати педагогів до діяльності щодо 

розробки нового змісту, новітніх 

педагогічних технологій шляхом 

проведення конкурсу освітніх проектів 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

1.2.8. Урізноманітнювати форми цілеспря-

мованого освітнього впливу:  

- проведення гурткової (секційної, 

студійної) роботи на засадах 

самоокупності; 

- застосовування в освітній роботі 

педагогічних інновацій;  

- застосування сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗДО 

 

 

 

1.2.9. Удосконалювати механізми моніторингу 

освітнього процесу 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

1.2.10. Впроваджувати наукові новації, кращий 

досвід з питань фізичного розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку в практику 

роботи закладів освіти, соціальних, 

психологічних служб та родинного 

виховання 

2013-2021 
Керівники 

ЗДО 

1.2.11. Проводити наукові дослідження у 

дошкільній освіті через створення нових 

експериментальних майданчиків на базі 

закладів та продовження роботи діючих  
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗДО 

1.2.12. Здійснювати популяризацію народних 

традицій в роботі з батьками шляхом 

проведення конкурсу «Колискова пісня»   
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.2.13. Продовжити проведення міського 

конкурсу на кращий досвід сімейного 

виховання «У колі дружньої родини» 

2013-2018 
Департамент   

освіти 

1.2.14. Провести конкурс на кращу розробку 

авторської гри для дітей дошкільного 

віку 

2013, 2016 
Департамент 

освіти, ММК 
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1.2.15. Сприяти участі закладів дошкільної 

освіти у Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах 

2013-2021 
Департамент   

освіти 

1.2.16. Проводити загальноміський фестиваль 

дитячої творчості «Чарівна квітка» серед 

вихованців закладів дошкільної освіти 

 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.2.17. Проводити конкурс «Зоряний дует» 

серед вихованців закладів дошкільної 

освіти 
2013-2015 

Департамент 

освіти 

1.2.18. Забезпечувати здобуття дошкільної 

освіти мешканців Вінницької міської 

територіальної громади у закладах 

освіти приватної форми власності на 

умовах договору про надання освітніх 

послуг в разі неможливості забезпечити 

здобуття дошкільної освіти в 

комунальних закладах за місцем 

проживання.  

Освітня послуга надається 

приватними закладами освіти на умовах 

компенсації частини вартості утримання 

та виховання  дітей дошкільного віку за 

рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної громади в розмірі 

не вище середньої вартості утримання 

дітей в комунальних закладах 

дошкільної освіти. 

Розмір батьківської плати в приватному 

закладі освіти не перевищує розміру, 

встановленого рішенням виконавчого 

комітету міської ради для дітей 

відповідного віку. 

2019-2021 

 

Департамент 

освіти 

 

 

 

2. Загальна середня освіта 
 

Мета:  

– досягнення і підтримка високої якості освітніх послуг для задоволення 

потреб і вимог учнів, батьків, суспільства; 

– прогнозування рівня якості освіти та застосування дієвих управлінських 

дій для запобігання прояву негативних тенденцій щодо зниження рівня 

якості освіти; 

– формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього 

простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян; 
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– підвищення конкурентоспроможності загальної середньої освіти 

інтеграція системи освіти в єдиний європейський освітній простір; 

– вдосконалення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й 

творчо обдарованих дітей. 

  

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

2.1. Розвиток мережі 

2.1.1. Забезпечити формування мережі 

закладів загальної середньої освіти з 

урахуванням потреби громадян 

Вінницької міської територіальної 

громади щодо забезпечення якісного 

рівня надання освітніх послуг  

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.1.2. Здійснювати реорганізацію та 

перепрофілювання закладів загальної 

середньої освіти із врахуванням потреби 

в них, як то зміна типу, ступеня навчання 

2013-2021 
Департамент   

освіти 

2.1.3. Сприяти будівництву нових закладів 

загальної середньої освіти  

 
2013-2021 

Департаменти   

освіти, 

економіки і 

інвестицій 

2.1.4. Сприяти поступовому переходу закладів 

загальної середньої освіти на 

однозмінний режим роботи 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2. Обов’язковість, доступність та якість освіти 

2.2.1. Забезпечити 100% охоплення навчанням 

дітей та підлітків шкільного віку  
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.2. Щорічно здійснювати облік дітей 

шкільного віку («Всеобуч») 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

адміністрати-

вних послуг 

2.2.3. Удосконалювати індивідуальну форму 

здобуття освіти в т.ч. екстернатну  
2013-2020 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.4. Вести облік даних обдарованих учнів, які 

навчаються за індивідуальними 

навчальними планами  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 
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2.2.5. Розвивати систему дистанційної освіти 

школярів з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 

2013-2021 

Департамент   

освіти, ЛІКТ, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.6. Забезпечити системну модернізацію 

освітнього процесу школи І ступеня в 

рамках впровадження нового 

Державного стандарту початкової 

загальної освіти 

2013 -2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.7. Організувати якісну роботу системи баз 

даних та статистичної звітності закладів 

загальної середньої освіти znz.edu.vn.ua. 

Забезпечити її постійне оновлення 

2013-2020 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.8. Розробити Положення про систему 

оцінки якості освіти учнів закладів 

загальної середньої освіти. Сформувати 

комплекс індикаторів оцінювання якості 

загальної середньої освіти 

2015 

Департамент   

освіти, ММК, 

ЛІКТ, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.9. Здійснити апробацію системи оцінки 

якості загальної середньої освіти в 

окремих школах  
2016-2018 

Департамент   

освіти, ММК, 

керівники 

ЗЗСО, ЛІКТ 

2.2.10. Впровадити систему оцінки якості 

загальної середньої освіти та  

здійснювати моніторинг якості освіти у 

всіх закладах загальної середньої освіти 
2019-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО, ЛІКТ 

2.2.11. Висвітлювати на сайтах департаменту 

освіти та ЦПРПП моніторинг якості 

освіти з метою доступу до інформації 

широкого загалу громадськості 

2019-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

2.2.12. Створювати умови для участі учнів у 

стипендіальних програмах міжнародних 

освітніх організацій 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.13. Сприяти участі закладів освіти у  

грантах, які мають на меті повне або 

часткове фінансування заходів, що 

сприятимуть реалізації творчого 

потенціалу учнів та учителів 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

 

2.2.14. Реалізовувати в закладах загальної 

середньої освіти проекти вихідного дня, 

зокрема, розвивати навички 

2013-2021 
Керівники 

ЗЗСО 
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монологічного та діалогічного мовлення 

учнів в рамках реалізації проекту 

«Спілкуємося англійською» 

2.2.15. Проводити міський конкурс на кращого 

знавця англійської мови серед 

вихованців гуртка «Спілкуємося 

англійською» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.2.16. Проводити міський конкурс «Містер і 

Міс Каліграфія» серед учнів 2-3 класів 

 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.2.17. Проводити міський конкурс на кращого 

знавця українського правопису 

«Майстер української орфографії» серед 

учнів 5-11 класів 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.2.18. Проводити міський етап Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика 

2013-2021 

 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.2.19. Проводити міський етап Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської молоді імені Тараса Шевченка 

2013-2021 

 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.2.20. Проводити міський етап регіонального 

конкурсу «Найкращий відгук на сучасну 

дитячу прозу» серед учнів 4-5 класів 

закладів загальної середньої освіти 

2013-2021 

 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.2.21. Проводити конкурс для юних істориків 

(6-8 кл.) «Шанувальники Кліо» 
2013-2021 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.22. Проводити міський конкурс з 

правознавства «Юні фемідята» (9-10 кл.) 
2013-2021 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.23. Проводити міський етап конкурсу 

Всеукраїнських трудових акцій «Турбота 

молоді – тобі, Україно!» 

2013-2017 

 
ММК 

2.2.24. Організувати участь у Всеукраїнському 

конкурсі експериментально-

дослідницьких робіт «Юний дослідник» 

 

2013-2021 

 

ЦПРПП, 

керівники 

ЗЗСО 

2.2.25. Проводити міський етап 

Всеукраїнського конкурсу «Молодь 

тестує якість» 

2013-2015 

 

ММК, 

керівники 

ЗЗСО 
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2.2.26. Здійснювати за рахунок бюджетних 

коштів організований підвіз учнів з 

віддалених мікрорайонів до школи та у 

зворотному напрямку 

2013-2021 Керівники 

ЗЗСО 

2.2.27. Здійснювати вручення цінних подарунків 

першокласникам закладів загальної 

середньої освіти з нагоди Дня знань 
2017-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники  

ЗЗСО 

2.2.28. Здійснювати вручення цінних подарунків 

випускникам закладів загальної середньої 

освіти з нагоди закінчення школи ІІІ 

ступеня 

2017-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники  

ЗЗСО 

2.2.29. Здійснювати відшкодування вартості 

проїзних квитків учням 11-го класу КЗ 

«ЗШ І-ІІІ ст. № 3 ім. М. Коцюбинського 

ВМР», які у 2016-2017 навчальному році 

навчалися у 10-му класі КЗ «ЗШ І-ІІІ ст. 

№ 14 ВМР» 

2017-2018 

н.р. 

керівники 

ЗЗСО 

2.3. Профільне навчання 

2.3.1. Вивчати питання доцільності відкриття 

класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів, гімназійних, 

ліцейних та профільних класів 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.3.2. Удосконалювати систему допрофільної 

підготовки учнів 8-9 класів  
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.3.3. Аналізувати ефективність використання 

інваріантної  та варіативної складових 

робочих навчальних планів щодо 

вивчення предметів на профільному 

рівні  

2013-2021 
Департамент 

освіти 

2.3.4. Організовувати спільну роботу щодо 

здійснення профільного та професійного 

навчання зі службами зайнятості, 

закладами професійно-технічної освіти 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО, ЗПТО 

2.3.5. Проводити системне моніторингове 

спостереження за якістю профільного 

навчання 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.3.6. Надавати фінансову підтримку 

громадській організації «Освітній 

простір 2.0» на реалізацію в закладах 

2018-2021  Департамент 

освіти 
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освіти проекту «Fly Up: впевнений старт 

молоді»  

2.4. Виховна робота 

2.4.1. Запровадити організацію роботи класних 

колективів ЗЗСО відповідно до програм 

виховання з урахуванням індивідуально-

педагогічних можливостей класних 

керівників, батьків та індивідуальних 

особливостей учнів 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.2. Сприяти підвищенню ефективності 

роботи гуртків закладів загальної 

середньої освіти шляхом проведення 

презентацій роботи гуртків, творчих 

звітів художніх колективів                                                 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.3. Реалізовувати проекти з різних 

напрямків виховної діяльності для учнів 

закладів загальної середньої освіти 2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

2.4.4. Залучати учнів шкіл до проведення 

загальноміських, Всеукраїнських 

благодійних акцій 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.5. Сприяти розширенню мережі музеїв при 

закладах загальної середньої освіти  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.6. Проводити виставки декоративно-

прикладного та образотворчого 

мистецтва, фотоконкурси, фестивалі 

творчості учнівської молоді 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.7. Проводити інтелектуальні ігри для учнів 

закладів загальної середньої освіти 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.8. Продовжити роботу з організації та 

проведення тижнів дитячої та юнацької 

книги 

2013-2021 
Керівники 

ЗЗСО 
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2.4.9. Проводити заходи щодо захисту прав 

дітей спільно з шкільними 

омбудсменами  

2013-2021 
Керівники 

ЗЗСО 

2.4.10. Забезпечити ефективне функціонування 

«Шкільних служб розв’язання 

конфліктів» 
2013-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗЗСО 

2.4.11. Здійснювати внутрішкільний облік дітей, 

схильних до злочинів та правопорушень, 

асоціальних проявів, бродяжництва 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.12. Продовжити психологічну та соціально- 

педагогічну реабілітацію  дітей і 

підлітків, які знаходяться у кризовій 

життєвій ситуації, соціально 

незахищених дітей 

2013-2021 

ЦПРПП 

(ММК), 

практичні 

психологи 

ЗЗСО 

2.4.13. Проводити спільно з службою у справах 

дітей та представниками поліції 

профілактичні заходи та рейди  

2013-2021 

Департамент 

освіти 

 

2.4.14. Провести конкурс серед освітніх 

закладів на кращу організацію 

правоосвітньої та правовиховної роботи  

2016 

 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.15. Проводити профілактичні заходи, 

спрямовані на зменшення асоціальних 

проявів, випадків булінгу в учнівському 

середовищі 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.16. Реалізовувати проект «Безпека дітей в 

мережі Інтернет» 
2013-2020 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.17. Реалізовувати  проект «Шлях до себе»  

щодо створення та впровадження 

програм виховної роботи для класних 

колективів 7-х класів 

2013-2014 

Департамент 

освіти, ММК, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.18. Організувати участь в обласних та 

Всеукраїнських масових еколого-

натуралістичних заходах  
2013-2021 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.4.19. Провести учнівські дебати на тему 

«Інтеркультурне місто – це спільнота 

окремих національних громад чи єдина 

громада?» 

2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.5. Робота з обдарованою молоддю 
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2.5.1. Продовжити роботу щодо виявлення,  

розвитку  і  підтримки  обдарованих  

дітей та здібної учнівської  молоді.  

Розміщувати  відповідну  інформацію  на 

сайті міського методичного кабінету 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.5.2. Продовжити поповнення бази 

багатоваріантних олімпіадних завдань з 

навчальних дисциплін для шкільних та 

альтернативних олімпіад, що розміщена 

на сайті міського методичного кабінету 

2013-2021 

 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.5.3. Здійснювати визначення рівня 

обдарованості й інтелекту дітей за 

комплексною  методикою  багатомірної  

оцінки  із обов’язковим  залученням до 

такої роботи працівників психологічних 

служб 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.5.4. Систематично поповнювати 

загальноміський інформаційний банк 

даних «Обдарована дитина» 

 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.5.5. Організовувати участь у проведенні  

Інтернет-олімпіад  з основ наук та 

створювати належні умови  для  участі  в  

них  обдарованих учнів 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), ЗЗСО 

 

2.5.6. Забезпечувати проведення міських, 

шкільних     олімпіад,     конкурсів,     

турнірів,    фестивалів, конкурсів-оглядів  

творчих  колективів,  наукових   

учнівських конференцій, виставок 

творчих робіт, інших заходів,  

спрямованих на виявлення  і  

самореалізацію  обдарованих дітей та 

молоді 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

 

2.5.7. Проводити щорічне загальноміське свято 

«Талант» з відзначенням обдарованих 

учнів – переможців олімпіад, конкурсів, 

змагань, фестивалів тощо 2013-2021 

Департамент 

освіти, 

культури, 

комітет з 

фізичної 

культури і 

спорту 

2.5.8. Продовжити виплату стипендій 

Вінницької міської ради кращим учням 

закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти,  дитячо-юнацьких 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

культури, 

комітет з 
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спортивних шкіл, початкових 

спеціалізованих  мистецьких закладів та 

клубних формувань, студентам закладів 

вищої освіти всіх рівнів акредитації 

фізичної 

культури і 

спорту 

 

2.5.9. Забезпечити проведення міського етапу 

учнівських олімпіад з базових дисциплін 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.5.10. Забезпечити участь школярів та 

викладачів в міжнародних та 

Всеукраїнських проектах, програмах, 

науково-практичних конференціях, 

олімпіадах, змаганнях, турнірах  і 

конкурсах 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

освіти 

 

2.5.11. Забезпечувати участь педагогів та 

вихованців Центру з питань інтеграції до 

європейського та світового освітнього 

простору у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах, турнірах, 

змаганнях та олімпіадах 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО, 

Центр 

 

2.5.12. Продовжити проведення комплексної 

олімпіади з математики, інформатики, 

фізики «Турнір чемпіонів», 

«Математичні бої» 

2013-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗЗСО 

2.5.13. Організовувати участь у роботі Малої 

академії наук 2013-2021 

ЦПРПП, 

керівники 

ЗЗСО 

2.5.14. Організовувати проведення фестивалю 

для обдарованих дітей-інвалідів «Повір у 

себе» з метою їх самореалізації та 

соціальної адаптації 

2013-2020 

Департамент 

освіти, 

директор 

ВМПДЮ 

2.5.15. Проводити міські   альтернативні 

олімпіади, інтелектуальні конкурси і 

змагання для учнів 1-4, 5-6 класів 

 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.5.16. Проводити загальноміський конкурс 

поетів-початківців «Зелене ґроно»  
2013-2020 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.5.17. Залучати учнівську молодь до участі в 

міських конкурсах з програмування, 

комп’ютерної графіки та дизайну 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

заклади освіти 

2.5.18. Проводити міський етап Всеукра-

їнського конкурсу учнівської творчості, 

присвячений Шевченківським дням 

2013-2020 

 

Департамент 

освіти, 

 ММК 
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2.5.19. Проводити міський фестиваль-конкурс 

художньої самодіяльної творчості 

учнівської молоді «Перлини року» 

2013-2020 

 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.5.20. Надавати фінансову підтримку 

громадській організації «Освітній 

простір 2.0» на реалізацію проєкту 

«Майстерня шкільних ініціатив» 

2021 
Департамент  

освіти 

 

3. Позашкільна освіта 

 

Мета:  

– збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти; 

– забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку 

дітей та молоді; 

– розробка та впровадження нових виховних програм, підручників, 

технологій. 

  

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

3.1.  Розвиток мережі 

3.1.1. Розвивати мережу гуртків закладів 

позашкільної освіти, в т.ч. на 

госпрозрахунковій основі 

2013-2021 

ВМПДЮ, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок» 

3.1.2. Створювати гуртки Вінницького 

міського Палацу дітей та юнацтва імені 

Лялі Ратушної на базі закладів загальної 

середньої освіти 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ 

3.1.3. Надавати в безоплатне користування 

приміщення закладів освіти, що входять 

до сфери управління департаменту 

освіти міської ради, для здійснення 

освітнього процесу центром 

позашкільної освіти «Школа успіху» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПО «Школа 

успіху» 

3.1.4. Сприяти вивченню української мови 

дітьми-біженцями, які проживають на 

території Вінницької міської 

територіальної громади на базі центру 

позашкільної освіти «Школа успіху» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПО «Школа 

успіху» 

3.2. Доступність та якість позашкільної освіти 

3.2.1. Залучати дітей віком 5-6 років до 

навчання у закладах позашкільної 

освіти 

2013-2021 

ВМПДЮ, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок» 
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3.2.2. Забезпечити рівний доступ до 

позашкільної освіти дітям з особливими 

освітніми потребами  

2013-2021 

ВМПДЮ, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок» 

3.2.3 Поповнювати інформаційний банк 

даних позитивного педагогічного 

досвіду закладів позашкільної освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

3.2.4. Систематично вивчати, узагальнювати 

та поширювати досвід організації і 

проведення позашкільної виховної 

роботи 

 2013-2021 

Департамент 

освіти,  

ЦПРПП 

(ММК) 

3.2.5. Забезпечити проведення міського 

науково-практичного семінару для 

керівників гуртків художньо-

естетичного та декоративно-

прикладного напрямку 

 

2016 

 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ 

3.2.6. Забезпечити проведення міського етапу 

Всеукраїнської конкурсу педагогічних 

працівників закладів позашкільної 

освіти «Джерело творчості» 

2013-2021  

 

Департамент 

освіти, ЦПРПП 

(ММК), 

ВМПДЮ, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок» 

3.2.7. Сприяти організації висвітлення в 

засобах масової інформації питань 

позашкільної освіти 

 2013-2021 
Департамент 

освіти 

3.2.8. Здійснювати психолого-педагогічні 

дослідження проблем позашкільної 

освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

3.2.9. Підготувати і видати збірку та 

узагальнити досвід роботи ВМПДЮ 

2015, 

2020  
ВМПДЮ 

3.3. Міжнародне співробітництво 

3.3.1. Щорічно проводити фестиваль дитячої 

народної хореографії «Барвінкове 

кружало» 

  

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок» 

3.3.2. Розширювати контакти та підтримувати 

творчі зв’язки Вінницького міського 

палацу дітей та юнацтва імені Лялі 

Ратушної та Вінницького міського 

Центру художньо-хореографічної 

освіти дітей та юнацтва «Барвінок» із 

закордонними творчими колективами і 

організаціями 

2013-2021 

 

ВМПДЮ, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок» 
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3.3.3. Здійснювати культурний обмін з 

кращими хореографічними 

колективами України та зарубіжжя 

2013-2021 

 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок», 

ВМПДЮ 

3.3.4. Організовувати гастрольні поїздки 

творчих колективів Вінницького 

міського Центру художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва 

«Барвінок» та Вінницького міського 

палацу дітей та юнацтва імені Лялі 

Ратушної  

2013-2021 

 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок», 

ВМПДЮ 

 

3.4. Заходи з позашкільної роботи  

3.4.1. Забезпечити реалізацію довгострокових 

наскрізних виховних програм 2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ 

3.4.2. Забезпечувати участь дитячих творчих 

колективів у Всеукраїнських 

мистецьких, науково-технічних, 

спортивних, масових заходах 

2013-2021  

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО, ЗПО 

3.4.3. Проводити творчі презентації 

обдарованої молоді (персональні 

виставки, виставки авторських робіт) 

2013-2016 

Керівники 

ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.4. Проводити заходи та благодійні 

концерти у співпраці з ветеранами та 

учасниками Другої Світової війни  2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.5. Проводити міські заходи, які сприяють 

популяризації позашкільної освіти  2013-2021 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок», 

ВМПДЮ 

3.4.6. У рамках виховної програми ВМПДЮ 

«Світ пізнання» проводити: 

 Інтелектуальні ігри для дітей 

середнього шкільного віку, в т. ч. 

«Магічний квадрат»; 

 Інтелектуально-розважальні ігри для 

старшокласників, в т. ч. КРОКС; 

 Пізнавально-розважальні ігрові 

програми для молодших школярів  

2013-2021 ВМПДЮ 

3.4.7. Продовжити роботу клубу шкільних 

омбудсменів «Бумеранг» (акції, 

тренінги, флешмоби тощо) 

2013-2021 ВМПДЮ 

3.4.8. Продовжити роботу клубу активістів 

шкільного життя «Співрозмовник» та 

проводити щорічний звіт  

2013-2016 ВМПДЮ 
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3.4.9. Проводити  серед об’єднань 

Вінницького міського Палацу дітей та 

юнацтва імені Лялі Ратушної конкурс 

«Кращий проект у дитячому об’єднані» 

2013-2021 ВМПДЮ 

3.4.10. Проводити цикл заходів «Справа, яка 

об’єднує» 
2013-2020 ВМПДЮ 

3.4.11. Проводити міські екологічні конкурси, 

в тому числі «Чисті роси Поділля» 

2013 

2015 

2017 

2019 

Департамент 

освіти, 

ММК, ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.12. Проводити  міський конкурс на кращу 

програму з інформаційних технологій 
2013-2021 

ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.13. Проводити міський заочний конкурс 

«Космічні фантазії» 2013-2020 

Департамент 

освіти, ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.14. Проводити звіти творчих колективів 

закладів позашкільної освіти 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок», 

ВМПДЮ 

3.4.15. Проводити конкурс ігрових програм   2014, 

2016, 

2018, 

2020  

Департамент 

освіти, ЗЗСО,  

ВМПДЮ 

3.4.16. Продовжити роботу щодо організації та 

проведення міських виставок: 

 декоративно-прикладного 

мистецтва «Знай і люби свій 

рідний край!»; 

 з технічної творчості «Наш пошук 

і творчість – тобі, Україно!» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.17. Провести міський конкурс-презентацію 

«Великодні дзвони» 2013-2021 

Департамент  

освіти, ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.18. Провести фестиваль дитячих театрів 

моди «Феєрія моди» 

2014, 

2016, 

2018, 

2020 

Департамент 

освіти, ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.19. Проводити міський конкурс новорічних 

та різдвяних композицій «Зимова 

феєрія» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, ЗЗСО, 

ВМПДЮ 

3.4.20. Проводити міські конкурси проектів 

учнівського самоврядування, в т. ч.  

«Лідер року» 

2013-2021 

Департамент  

освіти, ЗЗСО, 

ВМПДЮ 
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3.4.21. Провести міські конкурси учнівських 

проектів «Рекорди Добра» 2013-2020 

Департамент  

освіти, 

ВМПДЮ 

3.4.22. Проводити змагання з плавання 

присвячені пам’яті олімпійської 

чемпіонки Марії Гавриш 

2013-2021 ВМПДЮ 

3.4.23. Проводити змагання з плавання, 

стрільби кульової, футболу, міні-

футболу 

2013-2021 

 

ВМПДЮ 

3.4.24. Проводити чемпіонати КВН (конкурс 

веселих і найкмітливіших) 2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЗЗСО, 

3.4.25. Продовжити роботу по проведенню 

новорічно-різдвяних свят  
2013-2021 

Департамент 

освіти, ЗЗСО, 

ЦПРПП 

(ММК) 

3.4.26. Провести відкритий фестиваль  

робототехніки «Vinnytsia RoboCamp» 
2021 ВМПДЮ 

3.4.27. Забезпечити вручення новорічних 

подарунків (солодощів) дітям 

Вінницької міської територіальної 

громади дошкільного віку, учням 

початкової школи, які зараховані до 

закладів дошкільної та закладів 

загальної середньої освіти, дітям, віком 

від 1 до 14 років, які не охоплені 

освітою та не відвідують заклади 

дошкільної та загальної середньої 

освіти, дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 

дітям, що виховуються у 

малозабезпечених та багатодітних 

сім’ях, дітям-інвалідам та 

дітям, що прийматимуть участь у 

заходах з нагоди святкування Дня 

Святого Миколая, Нового року, Різдва 

Христового, Водохреща  

 

2020-2021 

Департаменти 

освіти, охорони 

здоров’я, 

культури, 

соціальної 

політики, 

комітет по 

фізичній 

культурі і 

спорту, служба 

у справах 

дітей, 

керівники  

закладів освіти, 

культури,  

комунальних 

некомерційних 

підприємств 

центрів 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги 

№№1, 2, 3, 4, 5 

м. Вінниці 
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4. Інтегрована та інклюзивна освіта 

Мета: 

- забезпечення конституційного права дітей з особливими освітніми потребами 

на доступну та якісну освіту; 

- створення умов для успішної соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами.  

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

4.1. Щорічно здійснювати оновлення бази 

даних про дітей з особливими освітніми 

потребами. Забезпечити виявлення, 

постановку на облік, консультування 

дітей з особливими освітніми потребами 

та їх батьків   

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

 керівники 

закладів 

4.2. Створювати належні умови для 

безперешкодного доступу дітей з 

особливими освітніми потребами до 

приміщень закладів освіти 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

4.3. Сприяти збільшенню кількості закладів 

освіти, що запроваджують інклюзивну 

форму навчання 

2013-2021 

Департамент   

освіти 

 

4.4. Сприяти створенню спеціальних класів 

для дітей з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної середньої 

освіти 

2013-2021 

Департамент   

освіти 

 

4.5. Забезпечити введення ставки асистента 

вчителя в класах з інклюзивною формою 

навчання з розрахунку 1 ставка на клас, в 

якому навчаються такі діти  

2013-2021 

Департамент   

освіти 

 

4.6. Забезпечувати в закладах освіти  

соціальний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами на громадських 

засадах 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

 керівники 

закладів  

4.7. Сприяти забезпеченню корекційної 

роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами на базі реабілітаційного 

центру «Промінь» 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

РЦ 

«Промінь» 

4.8. Вивчати динаміку розвитку дітей та рівні 

їх навчальних досягнень в умовах 

інклюзивного навчання 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 
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 керівники 

закладів 

4.9. Забезпечувати системну організаційно-

методичну, консультативно-

роз’яснювальну роботу серед керівників, 

педпрацівників закладів освіти, 

громадськості, батьків щодо забезпечення 

права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

4.10. Надавати консультативну допомогу 

сім’ям, що виховують дітей з особливими 

освітніми потребами, залучати батьків до 

розроблення індивідуальних планів та 

програм навчання 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

4.11. Створити кабінети психологічного 

розвантаження, логопедичні кабінети для 

проведення корекційно-розвиткових 

занять з дітьми 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

 керівники 

закладів  

4.12. Проводити в закладах освіти 

інформаційно-роз’яснювальні тижні 

щодо інклюзивного навчання «Моя школа 

відкрита для всіх» (виховні години, 

конкурси малюнків, зустрічі, тощо)  

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

 керівники 

ЗЗСО 

4.13. Забезпечити заклади дошкільної освіти 

практичними психологами для здійснення 

психологічного супроводу, відповідно до 

діючих нормативів 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

 керівники 

ЗДО 

4.14. Реалізовувати в закладах загальної 

середньої освіти проекти «Дай руку 

однокласнику», «Вчитися на рівних» 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

 керівники 

ЗЗСО 

4.15. Забезпечити роботу психолого- медико-

педагогічної консультації для здійснення 

комплексної оцінки розвитку дітей 

2013-2018 
Департамент   

освіти 

4.16. Створювати у місті інклюзивно-ресурсні 

центри для здійснення комплексної 

оцінки розвитку дітей та забезпечення 

корекційної допомоги дитячому 

населенню віком від 2-х до 18-ти років із 

2018-2021 Департамент 

освіти 
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граничною чисельністю 12 штатних 

одиниць на 1 інклюзивно-ресурсний 

центр 

 

5. Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді 

 

Мета: 

- створення та розвиток системи національно-патріотичного виховання; 

- формування й утвердження принципів любові і гордості за власну 

державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і 

загальнолюдських цінностей; 

- формування свідомого громадянина-патріота Української держави. 

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець 

5.1. Створити центр національно-

патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді 

2017 ВМПДЮ 

5.2. Взяти участь у обласному конкурсі з 

організації військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді серед 

закладів загальної середньої освіти 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.3. Забезпечити участь школярів  у 

щорічному патріотичному дитячо-

юнацькому фестивалі «Сурми звитяги» 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.4. Створити електронну базу даних музеїв,  

меморіальних куточків, стендів у закладах 

освіти 

2018 Департамент 

освіти, 

ММК 

5.5. Проводити інформаційно-просвітницькі 

та виховні заходи, уроки Мужності, 

Патріотизму, конкурси есе, зустрічі з 

учасниками Революції Гідності та АТО, 

жертвами політичних репресій 

тоталітарного режиму, Другої Світової 

війни 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.6. Укомплектувати навчальні кабінети 

«Захисту Вітчизни» закладів загальної 

середньої освіти тематичними стендами, 

навчальним обладнанням та засобами 

індивідуального захисту 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.7. Проводити заходи з нагоди відзначення 

Дня Героїв України (23 травня), Дня 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 
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Захисника України (Українського 

Козацтва) (14 жовтня) 

5.8. Популяризовувати козацькі бойові 

мистецтва 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.9. Взяти участь у проекті «Усна історія» 

(записи свідчень та інтерв’ю з учасниками 

історичних подій ХХ-ХХІ ст. або членів їх 

родин) 

2017-2020  ММК, 

керівники 

ЗЗСО 

5.10. Розробити інформаційні матеріали, 

презентації, присвячені діячам 

національно-визвольного руху 20-50-х 

років ХХ століттях 

2017-2020  ММК, 

керівники 

ЗЗСО 

5.11. Проводити навчальні семінари з 

національно-патріотичного виховання 

для педагогічних працівників (класних 

керівників, керівників гуртків та ін.) 

2017-2021 ЦПРПП 

(ММК) 

5.12. Проводити круглі столи, конференції 

тощо на тему національно-патріотичного 

виховання 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.13. Підготувати методичні посібники, 

інформаційно-методичні та пошуково-

дослідницькі матеріали для педагогів та 

керівників гуртків 

2017-2020  ММК, 

керівники 

закладів 

освіти 

5.14. Проводити благодійні акції, майстер-

класи, ярмарки, концерти на підтримку 

українських військових, поранених, 

важкохворих дітей 

2017-2021 Керівники 

закладів 

освіти 

5.15. Сприяти проведенню навчально-

польових зборів для допризовної молоді 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.16. Брати участь у навчальних стрільбах з АК 

(учні 10-11 класів) 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.17. Залучати представників громадських 

організацій до проведення військово-

патріотичних заходів з допризовною 

молоддю (показових виступів з 

демонстрацією  елементів самооборони, 

екскурсій тощо) 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.18. Взяти участь в обласному конкурсі 

дитячих робіт вихованців закладів 

позашкільної освіти 

2017-2021 Керівники 

ЗПО 

5.19. Сприяти створенню козацьких осередків у 

школах 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.20. Проводити заходи з вшанування пам’яті 

випускників, які загинули на Майдані та у 

зоні проведення АТО 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 
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5.21. Розширювати мережу гуртків технічної 

творчості, що пов’язані з військово-

обліковими спеціальностями 

(автомоделювання, ракетомоделювання, 

судномоделювання тощо) 

2017-2021 Керівники 

ЗПО 

5.22. Створювати, поновлювати та 

поповнювати експозиції шкільних музеїв 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.23. Взяти  участь в обласній спартакіаді 

допризовної молоді 

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.24. Взяти участь у щорічній обласній акції з 

нагоди початку нового навчального року 

за участі учасників АТО, особового 

складу ЗСУ  

2017-2021 Керівники 

ЗЗСО 

5.25. Проводити міський та брати участь в 

обласному етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

2017-2021 Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

5.26. Організувати роботу пришкільних таборів 

національно-патріотичного напрямку 

2017-2021 Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

5.27. Сприяти проведенню міського етапу 

Всеукраїнської спартакіади допризовної 

молоді 

2017-2021 Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

5.28. Проводити опитування, соціологічні та 

інші дослідження щодо національно-

патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді 

2017-2020  ММК 

 

Розділ ІV. Здоров’я дитини та безпека її життя 

 

1. Здоров’я дитини 

 

Мета: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей 

з раннього віку; 

- навчити школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих; 

- об’єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, 

батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я. 

 

Шляхи реалізації: 
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№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.1. Школа сприяння здоров’ю 

1.1.1. Розробляти та впроваджувати у 

педагогічний процес новітні методики 

профілактики та лікування дитячих 

захворювань, здоров’язберігаючі та 

здоров’яформуючі технології, 

соціально-оздоровчі проекти 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

1.1.2. Розробити та впровадити в практику 

роботи шкіл сприяння здоров’ю 

ведення щоденників здоров’я учнів 

закладу 

2013-2021 

ЦПРПП 

(ММК) 

керівники 

закладів 

1.1.3. Забезпечити умови для занять 

фізичною культурою в закладах освіти 2013-2021 

Департамент 

освіти, ЗЗСО, 

ЗДО 

1.1.4. Проводити круглі столи, семінари-

практикуми з питань організації роботи 

шкіл сприяння здоров’ю 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

1.1.5. Розширювати мережу закладів, які 

працюють за програмою «Школа 

сприяння здоров’ю» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, ЗЗСО, 

ЗДО 

1.1.6. Проводити міський етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

сучасної моделі навчального закладу 

«Школа сприяння здоров’ю» 

2015 

2018 

Департамент 

освіти 

1.1.7. Вивчати та розповсюджувати кращий 

досвід роботи шкіл сприяння здоров’ю 

серед закладів освіти 

2013-2021 
ЦПРПП 

(ММК) 

1.1.8. Забезпечувати проведення занять для 

старшокласників з питань 

відповідального ставлення до 

репродуктивного здоров’я та його 

збереження 

2013-2021 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

1.1.9. Постійно проводити тематичні лекції з 

питань профілактики інфекційних 

захворювань, поширення туберкульозу, 

надання першої медичної допомоги 

2013-2021 
Керівники 

ЗЗСО 

1.1.10.  Проводити фестиваль-конкурс 

«Молодь обирає здоров’я» серед учнів 

закладів загальної середньої освіти 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

1.1.11. Проводити міський конкурс соціальної 

реклами щодо здорового способу життя 2013-2021 
Департамент 

освіти 
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1.2. Харчування дітей у закладах освіти 

1.2.1. Забезпечити раціональне, збалансоване 

харчування дітей в закладах освіти з 

дотриманням натуральних норм 

харчування та врахуванням віку та типу 

груп, виходячи із реальних фінансових 

можливостей бюджету Вінницької 

міської територіальної громади 

2013-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники 

закладів 

1.2.2. Забезпечити постачання в заклади 

дошкільної освіти якісних продуктів 

харчування, що відповідають 

державним стандартам  

2013-2021 
Керівники 

ЗДО 

1.2.3. Здійснювати   контроль за якістю 

харчування дітей різних вікових 

категорій відповідно до потреб 

розвитку 

2013-2021 
Керівники 

закладів 

1.2.4. Систематично здійснювати перевірки 

стану організації раціонального 

харчування в закладах освіти 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

1.2.5. Забезпечувати безкоштовним 

харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзивних класах, та 

учнів 1-11 класів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» 

2016-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗЗСО 

 

1.2.6. Забезпечувати безкоштовним 

харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», які навчаються у закладах 

дошкільної освіти 

2016-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

 

1.2.7. Звільнити від плати за харчування 

батьків або осіб, які їх замінюють, у 

сім’ях, у яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній 

квартал не перевищував рівня 

забезпечення прожиткового мінімуму 

2016-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

 

https://zakon.help/laws/show/1768-14
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(гарантованого мінімуму), який щороку 

встановлюється законом про 

Державний бюджет України для 

визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у закладах 

дошкільної освіти 

1.2.8. Зменшувати розмір батьківської плати 

за харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти на 50 відсотків для 

батьків, у сім'ях яких троє і більше 

дітей  

2013-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗДО 

1.2.9. Забезпечувати за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської 

територіальної громади безоплатним 

одноразовим харчуванням учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої 

освіти, виходячи із реальних 

фінансових можливостей бюджету 

Вінницької міської територіальної 

громади 

2016-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗЗСО 

1.2.10. Звільнити від плати за харчування дітей 

в закладах дошкільної освіти батьків, 

або осіб які їх замінюють у сім’ях, в 

яких один із батьків загинув в ході 

антитерористичної операції (АТО), 

операції об’єднаних сил (ООС) під час 

захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України чи 

під час здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримуванні збройної 

агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях 

2015-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.2.11. Забезпечувати безоплатним 

харчуванням учнів закладів загальної 

середньої освіти, батьки яких загинули 

в ході антитерористичної операції 

(АТО), операції об’єднаних сил (ООС) 

під час захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної 

цілісності України чи під час здійснення 

заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримуванні 

збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях 

2015-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗЗСО 
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1.2.12. Забезпечувати безоплатним 

харчуванням учнів закладів 

професійно-технічної освіти, батьки 

яких загинули в ході АТО під час 

захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України 

2016-2020 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗПТО 

1.2.13. Забезпечити за рахунок коштів міського 

бюджету дворазове харчування учнів, 

які тимчасово навчаються в школах м. 

Вінниці на період ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, яка виникла в 

результаті пожежі та вибухів на 48 

Арсеналі Міністерства оборони 

України у Калинівському районі 

26.09.2017 р.     

IV квартал 

2017 року 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.2.14. Звільнити батьків, або осіб, які їх 

замінюють, від плати за харчування 

дітей в закладах дошкільної освіти із 

сімей, у яких один із батьків є 

учасником бойових дій або інвалідом 

війни та захищав незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність 

України, брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції (АТО), 

операції об’єднаних сил (ООС), 

забезпеченні їх проведення на території 

Донецької та Луганської областей 

2018–2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.2.15. Забезпечувати безоплатним 

одноразовим харчуванням учнів 

закладів загальної середньої освіти із 

сімей, у яких один із батьків є 

учасником бойових дій або інвалідом 

війни та захищав незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність 

України, брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції (АТО), 

операції об’єднаних сил (ООС), 

забезпеченні їх проведення на території 

Донецької та Луганської областей 

2018–2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.2.16. Забезпечувати безкоштовним 

харчуванням в закладах дошкільної 

освіти дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб та дітей, які мають 

статус дитини, що постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів 

2020-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 
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1.2.17. Забезпечувати безоплатним 

одноразовим харчуванням учнів 

закладів загальної середньої освіти із 

числа внутрішньо переміщених осіб та 

учнів, які мають статус дитини, що 

постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів 

2020-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.3. Програма «Здоров’я через освіту» 

1.3.1. Впроваджувати  в освітній процес 

закладів  загальної середньої освіти 

освітньо-просвітницьку програму 

«Здоров’я через освіту»  

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.3.2. Створити банк розробок виховних 

заходів в рамках програми «Здоров’я 

через освіту»  

2013-2014 ММК 

1.3.3. Створити методичний посібник 

«Здоров’я через освіту»  
2015 ММК 

1.3.4. Залучати до проведення заходів 

програми «Здоров’я через освіту» 

спеціалістів з числа медичних 

працівників, практичних психологів, 

представників громадських організацій 

2013-2021 
Керівники 

ЗЗСО 

1.4. Фізичне виховання 

1.4.1. Забезпечити викладання фізичної 

культури в закладах загальної середньої 

освіти з урахуванням медичних 

показників фізичного розвитку дитини  

2013-2021 

Керівники 

ЗЗСО 

1.4.2. Забезпечити проведення міської 

спартакіади школярів та участь команд-

переможниць у спартакіаді серед учнів  

закладів загальної середньої освіти 

Вінницької області 

2013-2021 

 

Департамент 

освіти, 

комітет з 

фізичної 

культури та 

спорту, 

керівники 

ЗЗСО 

1.4.3. Проводити міські змагання серед 

вихованців  закладів дошкільної освіти 

«Старти надій» 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.4.4. Сприяти використанню у вихідні дні 

спортивних залів закладів загальної 

середньої освіти для проведення занять 

спортивних секцій, гуртків  2013-2021 

Керівники 

ЗЗСО 
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1.5. Відпочинок та оздоровлення дітей 

1.5.1. Організовувати літнє оздоровлення 

дітей в закладах дошкільної освіти, 

розробляти і впроваджувати 

прогресивні методи загартування 

дитячого організму, застосовувати 

фітопрепарати для екопрофілактики 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.5.2. Розширювати мережу пришкільних 

таборів з денним перебуванням дітей 
2013-2021 

Департамент 

освіти 

1.5.3. Забезпечувати змістовне дозвілля у 

пришкільних таборах з денним 

перебуванням дітей 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЗЗСО, ЗПО 

1.5.4. Щорічно забезпечувати повноцінний 

відпочинок та оздоровлення дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги 

2013-2021 

Департамент 

освіти 

 

 

2. Безпека життєдіяльності у закладах освіти 

 

Мета: 

- вдосконалювати систему роботи з профілактики та запобіганню дитячого 

травматизму; 

- навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки в умовах 

навколишнього природного середовища; 

- створювати безпечні умови праці та перебування дітей в закладах освіти.  

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

2.1. Забезпечити належні санітарно-гігієнічні 

умови в закладах освіти для догляду, 

виховання, навчання та розвитку дітей 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.2. Забезпечити вивчення у закладах освіти 

правил дорожнього руху  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.3. Забезпечити реалізацію проекту 

«Безпечний перехід» при переході учнями 

проїжджої частини на шляху до закладів 

загальної середньої освіти  

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.4. Організовувати роботу шкільних загонів 

юних інспекторів руху 
2013-2021 

Керівники 

ЗЗСО 
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2.5. Проводити профілактичні бесіди щодо 

користування електро- та газоприладами, 

безпечного поводження з вогнем 

2013-2021 
Керівники 

ЗЗСО 

2.6. Проводити профілактичні бесіди щодо 

поводження на льоду та воді  
2013-2021 

Керівники 

ЗЗСО 

2.7. Забезпечити розробку і виконання 

закладами освіти комплексу заходів з 

охорони праці та правил безпеки 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.8. Забезпечити проведення планових 

медичних профілактичних оглядів 

працівників закладів освіти 

2013-2021 
Керівники  

закладів 

2.9. Проводити планову перевірку захисного 

заземлення, опору ізоляції, 

блискавкозахисту, засобів індивідуального 

захисту  

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.10. Щорічно проводити повірку, перезарядку 

засобів пожежогасіння  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.11. Встановити в закладах освіти 

протипожежну сигналізацію 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.12. Здійснювати обробку дерев’яних 

конструкцій вогнезахисним розчином 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.13. Здійснювати санітарно-технічну розчистку 

зелених насаджень та зрізування аварійних 

дерев 

2013-2021 
Керівники 

закладів 

2.14. Проводити раз в три роки навчання і 

перевірку знань з питань охорони праці 

для заступників керівників закладів освіти 

відповідальних за охорону праці 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.15. Проводити навчання працівників закладів 

освіти, відповідальних за 

електрогосподарство 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.16. Проводити раз в три роки навчання 

відповідальних за технічний стан, 

безпечну та економічну експлуатацію 

теплового господарства 

2014, 

2017, 

2020 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.17. Проводити раз на п’ять років атестацію 

робочих місць за умовами праці 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 



37 
 

керівники 

закладів 

2.18. Щорічно проводити огляд готовності 

закладів освіти до нового навчального 

року 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

2.19. Встановлювати в закладах освіти системи 

відеоспостереження  
2016-2021 

Департамент 

освіти,  

керівники  

закладів 

2.20. Забезпечити проходження працівниками 

закладів освіти ІФА-тестів на COVID-19 2020-2021 
Керівники  

закладів 

 

Розділ V. Робота з кадрами 

 

1. Оцінка професійної компетентності керівника закладу освіти 
 

          Мета: 

- відстеження динаміки якості освітніх послуг та ефективності 

управлінської діяльності керівників закладів освіти. 

 

Шляхи реалізації: 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.1. Забезпечити систему професійної 

підготовки резерву керівних кадрів для 

закладів освіти 

2013-2020  ММК 

1.2. Практикувати проведення кадрового 

аудиту в процесі формування резерву 

керівних кадрів 

2013-2020 
Департамент 

освіти, ММК 

1.3. Здійснювати відбір кандидатів на посаду 

керівників закладів дошкільної та 

позашкільної освіти за умови 

представлення та захисту стратегії 

розвитку закладу 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

1.4. Призначати на посади керівників закладів 

загальної середньої та професійно-

технічної освіти за результатами 

конкурсного відбору 

2018-2021 
Департамент 

освіти 

1.5. Здійснювати оцінку професійної 

компетентності керівника через 

проведення   щорічної співбесіди-

звітування  керівників  закладів освіти 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

1.6. Провести міський конкурс «Кращий 

керівник навчального закладу» 

2014 

 

Департамент 

освіти, ММК 
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1.7. Проводити міський конкурс «Кращий 

заступник керівника закладу освіти» 

2015, 

2019 

Департамент 

освіти, ММК 

 

2. Кадрове забезпечення закладів освіти 

           

Мета: 

- оптимізація кадрового забезпечення закладів освіти; 

- оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників. 

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

2.1. Здійснювати комплектацію педагогічними 

кадрами комунальних закладів загальної 

середньої освіти на основі конкурсного 

відбору 

2013-2021 
керівники 

ЗЗСО 

2.2. Сприяти максимальному забезпеченню 

потреб закладів освіти у 

висококваліфікованих спеціалістах  

відповідно до Типових штатів 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

2.3. Забезпечити формування професійної 

майстерності молодих педагогів на основі 

педагогічної практики та досвіду 

(стажування, школи молодого педагога, 

педагогічні клуби тощо) 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.4. Забезпечити 100 % володіння 

педагогічними працівниками закладів 

загальної середньої освіти комп’ютерною 

технікою 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

2.5. Здійснювати атестацію педагогічних 

працівників відповідно до Типового 

положення про атестацію 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

2.6. Вносити пропозиції щодо державних 

нагород та відзнак працівників освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти 
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2.7. Сприяти формуванню престижу професій: 

- працівника дошкільної освіти шляхом 

відзначення Всеукраїнського Дня 

дошкілля; 

- вчителя шляхом відзначення Дня 

працівника освіти 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.8. Проводити конкурси фахової майстерності 

серед педагогічних працівників закладів 

освіти: 

- «Вихователь року»; 

- «Учитель року»; 

- «Класний керівник року»; 

- «Надія»; 

- «Кращий практичний психолог 

року»; 

- «Соціальний педагог року» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

2.9. Проводити конкурси фахової майстерності 

серед працівників закладів дошкільної 

освіти 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

2.10. Затверджувати в штатних розписах та 

утримувати в закладах загальної середньої 

освіти (крім ГГ № 1, СЗШ з дошкільним 

відділенням) додатково ставки керівників 

гуртків з англійської мови (по 0,5 ставки в 

кожному закладі) в межах коштів, 

передбачених в бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади на 

утримання галузі «Освіта» на відповідні 

роки 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

 

3. Післядипломна освіта           
Мета: 

- удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників з 

метою покращення якості надання освітніх послуг; 

- підготовка та підтримка компетентного педагога.  

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

3.1. Сприяти забезпеченню 

систематичного підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

з урахуванням нового змісту освіти, 

реформи «Нова українська школа» та 

2013-2021 

Департамент 

освіти, ЦПРПП 

(ММК) 
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впровадження сучасних 

інформаційних технологій 

3.2. Сприяти проходженню курсів 

професійної перекваліфікації 

педпрацівників закладів освіти у 

рамках впровадження інклюзивного 

навчання 

2013-2021 

Департамент   

освіти, ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.3. Забезпечувати виконання 

багатоваріативних програм 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників через різні форми 

навчання (денну, заочну, дистанційну, 

самоосвіту) 

2013-2021 

Департамент   

освіти, ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.4. Забезпечити обов’язкове  

проходження педагогічними 

працівниками закладів загальної 

середньої освіти курсової підготовки 

у міжатестаційний період з усіх 

предметів викладання 

2013-2021 

Департамент   

освіти, ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.5. Забезпечити  дотримання чинного 

законодавства щодо  надання в 

повному обсязі гарантій і компенсацій 

працівникам закладів освіти, які 

направляються для підвищення 

кваліфікації, підготовки, 

перепідготовки, навчання іншим 

професіям з відривом від виробництва 

2013-2021 

Департамент   

освіти, ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

 

4. Методична робота 

 

Мета: 

- створення умов для самореалізації, підвищення професійного рівня і фахової 

педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників; 

- підвищення  результативності освітнього процесу;  

- покращення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу;  

- впровадження інноваційних методик та технологій в практику роботи 

педагогічних працівників для забезпечення ефективного розвитку освітньо-

виховного процесу. 

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

4.1. Здійснювати координацію діяльності 

міських методичних об'єднань 
2013-2020 ММК 
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(асоціацій) методичних кабінетів та 

методичних об’єднань  (асоціацій) у 

закладах освіти 

4.2. Проводити педагогічні конференції, 

виставки, семінари, семінари-

практикуми, круглі столи, тренінги для 

запровадження позитивного 

педагогічного досвіду у освітній процес 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

4.3. Забезпечити при ММК діяльність 

Центрів:                                               

- практичної психології та соціальної 

роботи;  

- консультативно-тренінгового «Крок»;  

- відновних практик; 

- роботи з обдарованими дітьми; 

- роботи з батьками дітей, що не 

відвідують ЗДО 

2013-2020 ММК 

4.4. Узагальнювати та презентувати 

перспективний педагогічний досвід.  

Висвітлювати перспективний 

педагогічний досвід на сайті ЦПРПП 

(ММК) та інформаційному середовищі 

ЛІКТ 

2013-2021 
ЦПРПП 

(ММК) 

4.5. Здійснювати планування, організацію та 

аналіз навчально-методичної роботи в 

закладах освіти  

2013-2020 ММК 

4.6. Здійснювати моніторингові дослідження 

аспектів методичної діяльності 

педагогічних колективів 

2013-2020 ММК 

4.7. Проводити конкурс на кращий 

навчально-методичний посібник 

«Ярмарок фахових сподівань» з 

врученням головного призу  

«Подільська Вікторія» 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

4.8. Організовувати збір, обробку та оцінку 

інформації про стан освітнього процесу у 

закладах освіти 

2013-2020 

Департамент 

освіти, 

ММК 

4.9. Запровадити в освітній процес 

організацію роботи класних колективів за 

власними програмами виховання з 

урахуванням індивідуально-педагогічних 

можливостей класних керівників, батьків 

та індивідуальних особливостей учнів 

2013-2021 
ЦПРПП 

(ММК), ЗЗСО 

4.10. Здійснювати моніторинги з метою 

виявлення проблемних питань в 
2013-2020 

Департамент 

освіти, 
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організації виховної діяльності у закладах 

освіти 

ММК 

4.11. Впроваджувати практику 

взаємовідвідування класними 

керівниками, заступниками з виховної 

роботи, учнями  виховних заходів у 

різних закладах освіти 

2013-2021 
ЦПРПП 

(ММК) 

4.12. Здійснювати апробацію та моніторингові 

дослідження навчально-методичного 

забезпечення дошкільної освіти, 

підручників, навчальних посібників та 

іншої навчальної літератури для закладів 

загальної середньої освіти 

2013-2020 ММК 

4.13. Здійснювати аналіз відповідності діючим 

навчальним програмам електронних 

уроків, розроблених педагогічними 

працівниками закладів освіти 

2013-2021 
ЦПРПП 

(ММК) 

4.14. Розробити методичні рекомендації з 

питань впровадження інноваційних 

технологій, здійснювати супровід їх 

впровадження в освітній процес 

2013-2021 
ЦПРПП 

(ММК) 

4.15. Надавати педагогам методичні   

рекомендації  щодо формування 

психолого-фізіологічної стійкості,  

профілактики стресів,  розумових,  

емоційних та інших перевантажень 

обдарованих дітей та молоді 

2013-2021  

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

4.16. Організовувати міські   конкурси 

авторських  програм творчих учителів,  

психологів,  спрямованих на виявлення та 

розвиток обдарованих дітей та молоді, 

виставок-ярмарок нових технічних і 

методичних засобів 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

ММК) 

4.17. Проводити тренінги для вчителів з метою 

навчання методам проведення 

протинаркотичної та протиалкогольної 

роботи серед учнівської молоді 

2013-2021 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

ЗЗСО 

4.18. Проводити огляди-конкурс кращих 

кабінетів 2013-2020 

Департамент 

освіти, 

ММК 
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Розділ VI. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

 

1. Сучасні умови для навчання та виховання дітей  
 

Мета:  

- забезпечення у закладах освіти належних сучасних умов для навчання та 

виховання дітей відповідно до розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, педагогічних вимог 

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.1. Сприяти забезпеченню базовим 

обладнанням навчальних кабінетів із 

предметів природничо-математичного 

циклу,  кабінетів інформатики та 

інформаційних технологій, лінгафонних 

кабінетів, кабінетів практичного 

психолога та соціального педагога 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.2. Сприяти забезпеченню закладів освіти 

сучасним мультимедійним обладнанням 

та комп’ютерною технікою 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

1.3. Сприяти забезпеченню школи І ступеня 

сучасними комп’ютерними комплексами 

для якісного викладання навчального 

курсу «Сходинки до інформатики» в 

рамках освітньої галузі «Технології» 

2013-2016 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.4. Сприяти забезпеченню школи І ступеня 

дидактичними матеріалами, сучасними 

меблями, комп’ютерним обладнанням, 

відповідним мультимедійним контентом 

для початкових класів для запровадження 

реформи «Нова українська школа» 

2018-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.5. Сприяти забезпеченню освітніх закладів 

ліцензійним програмним забезпеченням, 

мультимедійним контентом, 

електронними підручниками 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

1.6. Сприяти придбанню матеріалів для 

проведення лабораторних занять в 

закладах загальної середньої освіти 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.7. Сприяти оновленню спортивного 

обладнання залів, багатофункціональних, 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 
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спортивних та ігрових майданчиків в 

закладах освіти 

керівники 

закладів 

1.8. Сприяти модернізації та створенню 

матеріально-технічної бази навчальних 

кабінетів з профільних предметів 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.9. Сприяти оновленню обладнання кабінетів 

основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності в освітніх закладах 
2013 -2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

1.10. Сприяти дообладнанню студій 

звукозапису закладів позашкільної освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗПО 

1.11. Сприяти придбанню сучасної аудіо- 

відеоапаратури для проведення масових  

заходів та здійснення концертної 

діяльності 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗПО 

1.12. Сприяти оновленню сценічних костюмів 

для концертного складу ансамблів 

закладів позашкільної освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗПО 

 

2. Матеріально-технічна база закладів освіти 
 

    Мета:  

- створення комфортних умов для перебування дітей у закладах освіти, 

поліпшення організації їх харчування та обслуговування, виконання 

санітарно-гігієнічних вимог. 

 

Шляхи реалізації: 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

2.1. Оновлювати обладнання пралень в 

закладах дошкільної освіти 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗДО 

2.2. Здійснювати заміну застарілого 

обладнання харчоблоків в освітніх 

закладах  
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

2.3. Впроваджувати програму здорового 

харчування шляхом обладнання 

харчоблоків закладів освіти 

пароконвектоматами 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 
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2.4. Сприяти встановленню в закладах 

освіти систем очищення та 

пом’якшення питної води, щорічно 

здійснювати їх обслуговування 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

2.5. Сприяти оновленню  в закладах освіти 

твердого інвентарю: меблів, посуду, 

іграшок, спортивного інвентарю, 

навчально-методичного інвентарю, 

господарського інвентарю тощо 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

2.6. Сприяти оновленню м’якого інвентарю 

в закладах освіти 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

2.7. Поповнювати бібліотеки та методичні 

кабінети закладів освіти підручниками 

та навчально-методичною літературою, 

художньою літературою, періодичними 

виданнями   

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

2.8. Здійснювати придбання транспортних 

засобів, в т. ч. для проведення 

гастрольних поїздок. 

2013-2021 

 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗПО 

2.9. Проводити огляди-конкурси на кращий 

спортивний майданчик, фізкультурний 

зал ЗДО 

2013, 2015. 

2017, 

2019 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

2.10. Проводити огляди-конкурси на кращий 

спортивний майданчик у ЗЗСО 2014, 2016, 

2018, 2020 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

  

3. Матеріально-технічний стан приміщень та територій закладів та установ 

освіти 

 

Мета: 

- поліпшення умов експлуатації та утримання будівель закладів та установ 

освіти; 

- поліпшення умов облаштування та утримання прибудинкових територій 

закладів освіти. 
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Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

3.1. Підтримувати в належному інженерно-

технічному стані будівлі закладів освіти, 

здійснювати поточний та капітальний 

ремонти 

2013-2021 
Керівники 

закладів 

3.2. Здійснювати технічний нагляд за 

проведенням поточних та капітальних 

ремонтів в закладах та установах освіти  

2013-2021 

Служби 

технічного 

нагляду 

3.3. Сприяти поетапному здійсненню 

реконструкції (термомодернізації) 

закладів освіти  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

капітального 

будівництва  

3.4. Впроваджувати в закладах освіти 

енергозберігаючі заходи  
2013-2021 

Керівники 

закладів 

3.5. Забезпечити ведення енергетичного 

моніторингу в он-лайн режимі в закладах 

освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

3.6. Сприяти здійсненню в закладах освіти 

ремонту та відновленню огорож, які не 

відповідають сучасним інженерно-

технічним вимогам  

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

3.7. Сприяти здійсненню добудови актової 

зали до приміщення Вінницького 

міського центру художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва 

«Барвінок»  

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМЦХХОДЮ 

«Барвінок» 

3.8. Сприяти обладнанню картодрому, 

кордодрому, площадки для міні-футболу 

у Вінницькому міському палаці дітей та 

юнацтва імені Лялі Ратушної 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ 

3.9. Сприяти проведенню добудови 

танцювальної зали з допоміжними 

приміщеннями до Вінницького міського 

Палацу дітей та юнацтва імені Лялі 

Ратушної (в т. ч. проект) 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ 

3.10. Сприяти оформленню закладами освіти 

правовстановлюючих документів на 

будівлі та земельні ділянки  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

комунального 

майна, 

керівники 

закладів 
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3.11. Сприяти облаштуванню на території 

закладів освіти зовнішнього                 

електроосвітлення 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

3.12. Здійснювати благоустрій закладів освіти, 

в тому числі із застосуванням сучасного 

ландшафтного дизайну територій 

2013-2021 
Керівники 

закладів 

3.13. Провести  конкурс на кращий 

ландшафтний дизайн в закладах освіти 
2013-2021 

Департамент 

освіти 

 

4. Фінансове забезпечення та фінансово-господарська діяльність закладів та 

установ освіти 

 

Мета:  

- покращення фінансового забезпечення закладів та установ освіти; 

- забезпечення раціонального, ефективного та цільового використання 

бюджетних коштів.  

 

Шляхи реалізації: 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

4.1. Забезпечити належне утримання та 

фінансування закладів дошкільної, поза-

шкільної та загальної середньої освіти, 

спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів з дошкільним відділенням, 

центру професійного розвитку 

педагогічних працівників (міського 

методичного кабінету), централізованих 

бухгалтерій департаменту освіти, 

технічного нагляду, групи 

обслуговування, відомчого архіву, 

загальноміських заходів та заходів з 

позашкільної роботи тощо 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів та 

установ 

освіти 

4.2. Забезпечити стабільну роботу 

централізованих бухгалтерій 

департаменту освіти та самостійних 

бухгалтерій закладів та установ освіти 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів  

4.3. Сприяти зміні організації ведення 

бухгалтерського обліку в закладах освіти 

за рішенням трудового колективу, з 

врахуванням наявності кваліфікованих 

кадрів та обладнаних робочих місць 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

4.4. Сприяти залученню закладами освіти 

додаткових фінансових ресурсів шляхом:  
2013-2021 

Департамент 

освіти, 
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- надання додаткових освітніх послуг на 

госпрозрахунковій основі; 

- надання в оренду приміщень, що не 

використовуються в освітньому 

процесі; 

- участі у грантах та проектах; 

- залучення благодійних внесків  

керівники 

закладів  

4.5. Здійснювати фінансово-господарську 

діяльність в закладах освіти із 

дотриманням вимог чинного бюджетного 

законодавства 

2013-2021 
Керівники 

закладів  

4.7. Здійснювати закупівлю товарів, робіт і 

послуг за рахунок бюджетних коштів у 

встановленому законодавством порядку  

2013-2021 
Керівники 

закладів  

4.8. Забезпечувати безплатно шкільною i 

спортивною формами дітей-сиріт i дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що 

перебувають під опікою (піклуванням), на 

період навчання у школі  

2013-2021 Департаменти  

освіти,  

керівники   

ЗЗСО 

4.9. Забезпечувати безплатно шкільною i 

спортивною формами учнів закладів 

загальної середньої освіти, батьки яких 

загинули в ході АТО (ООС) під час 

захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, на 

період навчання у школі 

2015-2021 Департаменти  

освіти,  

керівники   

ЗЗСО 

4.10. Забезпечити належне утримання та 

фінансування закладів професійно-

технічної освіти, що розташовані на 

території м. Вінниця 

2016-2020 

Департаменти  

освіти,  

керівники   

ЗПТО 

4.11. Забезпечити надання одноразової 

допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 

після досягнення 18-річного віку у порядку 

та розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

4.12. Забезпечити належне утримання та 

фінансування інклюзивно-ресурсних 

центрів  

2018-2021 Департамент 

освіти 

4.13. Передбачати у бюджеті Вінницької 

міської територіальної громади видатки на 

реалізацію в закладах загальної середньої 

освіти проектів-переможців міського 

конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

 

2019-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 
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4.14. Забезпечити реалізацію пілотного проекту 

щодо передачі на фінансування  до 

обласного бюджету Вінницької області 

видатків на оплату послуг з підготовки 

кадрів на умовах регіонального 

замовлення у закладах професійної 

(професійно-технічної освіти), 

розташованих на території Вінницької 

міської територіальної громади.  

Здійснювати передачу субвенції з 

бюджету Вінницької міської  

територіальної громади Вінницькій 

обласні раді до обласного бюджету 

Вінницької області на підготовку кадрів 

на умовах регіонального замовлення у 

закладах професійної 

(професійнотехнічної) освіти учнів, 

місцем реєстрації яких є Вінницька міська 

територіальна громада. Обсяг субвенції 

визначається виходячи із розміру середніх 

витрат на одного учня в закладах 

професійної (професійно-технічної 

освіти) та кількості учнів, місцем 

реєстрації яких є Вінницька міська 

територіальна громада. 

Передати Вінницькій обласній раді до 

обласного бюджету Вінницької області 

освітню субвенцію з державного бюджету, 

яка передбачена на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників 

закладів професійнотехнічної освіти 

державної форми власності, розташованих 

на території Вінницької міської  

територіальної громади, в частині 

забезпечення видатків на здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

Вересень-

грудень 

2020 – 

2021  

Департамент 

освіти міської 

ради,  

Департамент 

фінансів 

міської ради 

  

5. Фінансова підтримка приватних закладів освіти, громадських та 

благодійних організацій, що надають освітні послуги 

 

Мета: 

 

- реалізація права громадян України на отримання освіти в освітніх закладах 

різної форми власності; 

- сприяння забезпеченню здобуття дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і 
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форм власності у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної 

освіти та Державного стандарту загальної середньої освіти. 

 

Шляхи реалізації: 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

5.1. Надавати методичну допомогу та 

здійснювати контроль за забезпеченням 

дотримання законодавства про освіту при 

наданні освітніх послуг приватними 

закладами освіти 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

5.2. Надавати щорічну фінансову підтримку 

приватним закладам загальної середньої 

освіти на: 

- зміцнення та поповнення матеріально-

технічної та навчально-методичної 

бази; 

- придбання продуктів харчування для 

дітей, що є учасниками освітнього            

процесу; 

- поточний та капітальний ремонт 

приміщень та обладнання; 

- технічне обслуговування обладнання; 

- комунальні послуги та енергоносії; 

- орендну плату 

2013 -2021 
Департамент 

освіти 

5.3. Надавати щорічну фінансову допомогу 

приватним закладам дошкільної освіти на: 

- забезпечення повноцінного харчування 

дітей; 

- покращення матеріально-технічної та 

методичної бази; 

- здійснення ремонтних робіт 

2013-2021 
Департамент   

освіти 

5.4. Надавати фінансову допомогу 

громадським (благодійним) організаціям, 

що здійснюють естетичне та духовне 

виховання дітей та молоді, для організації 

освітнього процесу, зміцнення та 

поповнення матеріально-технічної та 

навчально-методичної бази 

2013 -2021 
Департамент 

освіти 

5.5. Надавати компенсацію частини вартості 

утримання та виховання дітей дошкільного 

віку в приватних закладах освіти за 

рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної громади, згідно з 

порядком, затвердженим міською радою 

2019-2021 

Департамент 

освіти,  

Департамент 

фінансів 
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Розділ VІI.  Управління освітою 

 

1. Державно-громадське управління у закладах освіти 
 

Мета: 

- забезпечення якісного державно-громадського управління у закладах 

освіти; 

- забезпечення системного підходу до державно-громадського управління 

закладами освіти; 

- стимулювання підвищення якості управління закладами освіти та надання 

освітніх послуг. 

 

Шляхи реалізації: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.1. Забезпечити якісну роботу 

Координаційної ради з питань розвитку 

освіти 

2013-2021 
Департамент 

освіти 

1.2. Залучати громадськість до управління 

закладами освіти 
2013-2021 

Керівники 

закладів 

1.3. Забезпечити ефективну роботу загальних 

зборів (конференцій), Рад, батьківських 

комітетів (піклувальних рад) та органів 

учнівського врядування закладів освіти 

2013-2021 
Керівники 

закладів 

1.4. Заслуховувати на загальних зборах 

(конференціях) звіт керівника щодо 

здійснення керівництва закладом освіти 

2013-2021 
Керівники 

закладів 

1.5. Здійснювати інформаційне висвітлення 

діяльності закладів освіти на офіційних 

Web-сайтах 
2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

1.6. Забезпечити проведення зустрічей із 

представниками департаменту освіти, 

міською громадською організацією «Союз 

старшокласників «Лідер» та громадською 

організацією «Об’єднання батьків 

«Співдружність» в рамках виконання 

Плану спільних дій 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 
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1.7. Щорічно проводити рейтингову оцінку 

діяльності закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти за попередній 

навчальний рік. Визначати переможців у 

трьох номінаціях:  

«Кращий дошкільний заклад»; 

«Кращий загальноосвітній заклад»; 

«Кращий заклад освіти нового типу». 

Встановити у кожній номінації три 

призових місця 

2013-2015 

 

Департамент   

освіти, ММК 

 

2. Інформаційний простір  

 

Мета: 

- удосконалення та ефективне використання єдиного інформаційного 

середовища дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

 

Шляхи реалізації: 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

2.1. Забезпечити повноцінне функціонування, 

підтримку та обслуговування технічної 

площадки Лабораторії з впровадження 

інформаційних технологій в освітній 

процес на базі Фізико-математичної 

гімназії № 17 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ФМГ № 17 

2.2. Забезпечувати інформаційне наповнення 

міського освітнього порталу та 

розміщення на ньому інформаційних 

ресурсів 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЛІКТ 

2.3. Вдосконалювати єдину інформаційну 

систему управління освітою, здійснювати 

постійне наповнення баз даних та їх 

підтримку в актуальному стані 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

2.4. Забезпечити інформаційне наповнення 

Web- сайту департаменту освіти міської 

ради 

2013-2021 
Департамент   

освіти 

2.5. Забезпечувати подальше функціонування 

та удосконалення діючої системи 

електронного документообігу 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 
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2.6. Продовжити впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій в управлінській 

діяльності 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

2.7. Сприяти розширенню мережі 

інформаційних ресурсів, покращенню 

якості наповнення Web- сайтів закладів 

освіти 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

закладів 

2.8. Створити та забезпечити якісне 

функціонування Web-сайту центру 

позашкільної освіти «Школа успіху» 

2013 
ЦПО «Школа 

успіху» 

2.9. Провести конкурс «Кращий Web- сайт 

закладу дошкільної освіти» 2013, 2015, 

2017, 2019 

Департамент   

освіти 

керівники 

ЗДО 

2.10. Провести конкурс «Кращий Web-сайт 

закладу загальної середньої та 

позашкільної освіти» 

2014, 2016, 

2018, 2020 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗПО, ЗЗСО 

2.11. Забезпечувати функціонування  Web-сайту 

підтримки інклюзивного навчання 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

2.12. Забезпечити відкритий доступ батьків та 

інших громадян до інформації щодо 

профілізації кожного закладу загальної 

середньої освіти (через дошки оголошень, 

ЗМІ, WEB-сайти закладів та департаменту 

освіти) 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.13. Запровадити електронні класні журнали у 

закладах загальної середньої освіти 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

2.14. Висвітлювати   та  популяризовувати  в  

засобах  масової інформації участь  

школярів  у  Всеукраїнських учнівських  

олімпіадах  з  базових  дисциплін,  

конкурсах-захистах науково-

дослідницьких робіт,  турнірах,  інших 

творчих  конкурсах, активно пропагувати 

педагогічний досвід їх наставників 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 
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2.15. Продовжувати видавництво газети 

«Максимум»,  друкованого органу міської 

учнівської громади 

2013-2021 

Департамент 

освіти, 

ВМПДЮ 

2.16. Забезпечити функціонування бази 

загальноміської електронної реєстрації 

дітей до ЗДО, розташованих на території 

Вінницької міської територіальної 

громади 

2013-2021 

Департамент 

освіти 

 

2.17. Забезпечити проведення Інтернет-нарад з 

керівниками закладів освіти 
2013-2021 

Департамент   

освіти, ЛІКТ 

2.18. Забезпечити функціонування віртуальної 

приймальні директора департаменту 

освіти, розміщеної на офіційному сайті 

департаменту освіти 

2013-2021 
Департамент   

освіти 

2.19. Сприяти участі закладів освіти у 

міжнародних комунікаційних проектах  
2013-2021 

Департамент   

освіти, ЛІКТ, 

керівники 

закладів 

 

3. Педагогічне партнерство 

 

Мета: 

- забезпечити дієву організаційну, методичну підтримку комплексних 

змістовних програм регіонального освітнього партнерства; 

- сприяти тісній співпраці закладів освіти із іншими школами області у 

розбудові і модернізації національної освіти, утвердженні єдності 

освітнього простору України; 

- розвивати міжнародне педагогічне партнерство. 

 

Шляхи реалізації: 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

3.1. Здійснювати обмін досвідом 

управлінської діяльності з педагогічною 

громадськістю області, країни, зарубіжжя  
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.2. Брати участь в діяльності секції з питань 

освіти Асоціації міст України 

2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 



55 
 

3.3. Продовжити роботу із реалізації проекту 

«Педагогічне побратимство з сільською 

школою» 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.4. Сприяти здійсненню міжнародних 

навчальних обмінів учнів, забезпечувати 

їх участь у міжнародних семінарах і 

конференціях 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.5. Забезпечити реалізацію програми «Акт у 

підтримку свободи – Програма обміну 

майбутніх лідерів»  (навчання учнів за 

кордоном) 
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.6. Сприяти організації стажування та обміну 

досвідом педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти за кордоном  
2013-2021 

Департамент   

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники 

закладів 

3.7. Налагоджувати  зв'язки  з  організаціями  

та установами, провідними науковцями, 

робота яких спрямована на пошук, 

навчання і розвиток  обдарованих  дітей і 

молоді 

2013-2021  

Департамент 

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК) 

3.8. Забезпечити проведення для учнів та 

педагогічних працівників закладів освіти 

майстер-класів, семінарів, відкритих 

уроків та дискусійних клубів шляхом 

залучення носіїв іноземної мови, оплату 

послуг яких здійснювати відповідно до 

цивільно-правових угод за рахунок 

видатків, передбачених в кошторисах 

закладів та установ освіти  

2014-2021 

Департаменти  

освіти, 

ЦПРПП 

(ММК), 

керівники   

закладів 
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Додаток до Програми 

 

Міські свята, конкурси, змагання, фестивалі, що проводяться за участю 

колективів закладів освіти на 2013–2021 роки 

№ 

п/п 
Назва заходів 

Терміни 

проведення 

1 2 3 

1.  Заходи до Дня Соборності України Січень 

2.  Заходи до Дня Захисника Вітчизни Лютий 

3.  Конкурси на патріотичну тематику до 

Шевченківських днів 

Березень 

4.  Заходи з нагоди Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні  

Березень, 

травень,  

жовтень 

5.  Заходи до Дня Європи Травень 

6.  Бал медалістів Травень 

7.  Міське свято «Талант року» Травень 

8.  Заходи до Міжнародного Дня Захисту дітей    Травень -  

червень 

9.  Заходи з нагоди закінчення навчального року    Травень -  

червень 

10.  Заходи до Дня Конституції України Червень 

11.  Заходи до Дня Незалежності України Серпень-

вересень 

12.  Заходи до Дня знань Вересень 

13.  Заходи до Дня міста Вересень 

14.  Заходи до Дня дошкілля Вересень 

15.  Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку та 

Дня Ветерана 

Вересень-

жовтень 

16.  Заходи до Дня працівника освіти Жовтень 

17.  Заходи до Дня захисника України Жовтень 

18.  Заходи до Дня української писемності Листопад 

19.  Заходи по вшануванню пам’яті жертв та 

постраждалих від голодоморів в Україні 

Листопад 

20.  Заходи до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом Листопад-

грудень 

21.  Заходи до Міжнародного дня захисту людей з 

інвалідністю 

Грудень 

22.  Заходи в рамках Всеукраїнського тижня права Грудень 

23.  Заходи до Дня Святого Миколая Грудень 

24.  Зустріч міського голови із стипендіатами Грудень 

25.  Новорічні, Різдвяні свята для дітей та юнацтва Грудень-січень 

 

Міський голова                                                                               С. Моргунов 
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 Департамент освіти Вінницької міської ради 

Мазур Наталія Володимирівна 

Заступник директора департаменту з економічних питань  

 
 


