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У 2017 році виконавчими органами Вінницької міської ради проводилась  

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

2013-2020 роки, які спрямовані на  покращення якості та удосконалення   роз-

витку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  

відповідно до потреб держави та запитів громадян міста на освітні послуги. 

За останні роки в місті сформована багатопрофільна мережа дошкільних 

навчальних закладів різних типів та форм власності. Станом на 01.11.2017 року 

в 53 садочках функціонує 563 групи, де виховується понад 17,9 тисяч дітей.  

З 01.09.2017 року введено в експлуатацію дошкільний навчальний заклад 

№15 (вул. Тимофіївська, 10)  на 7 груп  і забезпечено місцями  200 дітей.   До 

кінця 2017 року заплановано введення в експлуатацію ДНЗ №20 (вул. Антонова, 

13а) на 12 груп для 360 дітей. Крім того, здійснюються роботи щодо 

капітального ремонту однієї групи для 25 дітей раннього віку в існуючому 

комунальному дошкільному навчальному закладі №17 (вул. Чумацька, 268). 

Триває будівництво чотирьох дошкільних навчальних закладів по вулицях 

Покришкіна, Ватутіна, Трамвайній, Замостянській. 
В дошкільних навчальних закладах №№ 1, 7, 11, 23, 27, 46, 61  в 7-ми 

інклюзивних групах виховується 24 дитини з особливими освітніми потребами 

(з синдромом Дауна, затримкою психічного розвитку, порушенням спектру 

аутизму). В зазначені заклади  введено по 1 ставці асистента вихователя на 

кожну інклюзивну групу. 

У 2016-2017 навчальному році із 3071 випускника 9-х класів свідоцтво з 

відзнакою отримали 238  учнів (7,7%). Із 1701-го випускника 11-х класів 

нагороджені золотими медалями 101 учень (5,9 %), срібними медалями 62 учні 

(3,6%). 

У 2017-2018  навчальному  році  мережа  класів  комунальних  денних    

загальноосвітніх навчальних закладів збільшилася на 30 класів та складає 1257 

класів. Кількість дітей, які навчаються в денних загальноосвітніх навчальних 

закладах становить 38753 учня, що на 1468 учнів більше, ніж в попередньому 



 

навчальному році. У 2017-2018 навчальному році  в 29 ЗНЗ  функціонує 370 

ліцейних, гімназійних, профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів, в яких охоплено навчанням  11246 учнів. У 11 ЗНЗ міста 

навчання учнів початкової школи здійснюється за  програмою «Інтелект 

України».  

В 2017-2018 навчальному році кількість інклюзивних класів збільшилася 

до 34 в 15 ЗНЗ, в них навчається 40 дітей з особливими освітніми потребами. В 

30 інклюзивних класах введено посади асистента вчителя з розрахунку 0,5 

ставки на 1 інклюзивний клас. 

Протягом року забезпечено організований підвіз 348 учнів з віддалених 

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

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

міського бюджету спрямовані видатки у сумі 502,741 тис. грн.  

  У загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонують 1223 гуртки 

художньо-естетичного, військово-патріотичного, природничо-математичного 

напрямів, технічні, екологічні, гуманітарні гуртки, гуртки з формування 

здорового способу життя, які відвідує 20195 дітей,  що складає  51% від 

загальної  кількості школярів міста. Гуртківці та дитячі художні колективи − 

активні учасники шкільних та міських конкурсів, культурно-розважальних 

заходів, шкільних свят з нагоди відзначення пам’ятних дат та Всеукраїнських 

свят. 

З метою мінімізації проявів жорстокості та насильства в учнівському 

середовищі продовжено реалізацію програми «Медіація однолітків». В 35 

загальноосвітніх закладах функціонує «Шкільна служба розв’язання 

конфліктів». За 2017 рік підготовлено 205 учнів – медіаторів. Систематично 

проводяться профілактичні заходи, спрямовані на зменшення асоціальних 

проявів в учнівському середовищі. 

З метою профілактики насильства, безпечного користування мережею на 

базі 5 навчальних закладів міста (ЗШ №1, №4, №6, №17, №18) продовжується 

робота по проекту «Безпека дітей в мережі ІНТЕРНЕТ».  

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

народних звичаїв, традицій, національних цінностей, формування здорового 

способу життя та  зміцнення духовного і фізичного у травні 2017 року 

традиційно проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У грі взяли участь 30 команд-роїв. 

Перемогу вибороли команди-рої школи-гімназії № 2 та ЗШ № 27. ІІ місце в 

обласному етапі гри виборола команда-рій ЗШ№ 27. 

У міському етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 1112 

учнів стали переможцями.  483 учні посіли призові місця в обласному етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад: 97 - перших місць, 182 – других, 204 – 

третіх. Учні навчальних закладів системи загальної середньої освіти міста 

вибороли 24 дипломи ІV етапу Всеукраїнських учнівських предметних 

олімпіад, із них: 5 – першого, 5 - другого, 14 – третього.  Це учні ФМГ №17, 

НВК: ЗШ І-ІІ ступенів-ліцею №7, НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії №№2, 6, 

технічного ліцею, ЗШ І-ІІІ ступенів №№4, 18, 35. 



 

У 2016-2017 навчальному році 14 учнів ЗНЗ №№ 7,17,27, ВТЛ  взяли 

участь  у Всеукраїнських та міжнародних інтернет-олімпіадах і вибороли п’ять  

І місць. 

 На базі Лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій 

ФМГ№17 традиційно проведено щорічну відкриту Всеукраїнську Інтернет-

олімпіаду з інформатики. У травні 2017 року була проведена XXIV 

Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики 

«Турнір чемпіонів».  

Вихованці Центру з  питань  інтеграції до  європейського та світового 

освітнього простору «Ліга юних математиків» взяли участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях та олімпіадах та вибороли: 

 у міжнародних змаганнях 239 дипломів різного ступеню; 

 у всеукраїнських змаганнях 16 медалей та 124 дипломи.  

 У 2017 році було організовано участь учнів міських шкіл у роботі Малої 

академії наук. У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт МАН України у 2017 році 71 учень закладів освіти  стали переможцями ІІ 

(обласного) етапу, 12  учнів  стали переможцями ІІІ Всеукраїнського етапу.  

У ІX Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» 

золоту медаль і диплом «Лауреат конкурсу І ступеня» здобули: школи -гімназії 

№№ 6, 23,  ЗШ  № 3, 5, 14, 31, 35, срібну медаль і диплом «Лауреат конкурсу ІІ 

ступеня» -гімназія № 1, школа  № 20 та ВТЛ. 

На восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» 

золотою медаллю і дипломом І ступеня  нагороджено школу-гімназію №6,  

школу-ліцей № 7,  ЗШ №№5,  10, 11,12,14, 20, 25, 26, школу-гімназію №23, 

палац дітей та юнацтва; срібною медаллю і диплом ІІ ступеня нагороджено 

школи  №№ 8 та 31. 

У системі позашкільної освіти працюють 3 позашкільних навчальних 

заклади, в яких виховується 7046 дітей. Загалом позашкільною освітою у місті 

охоплено понад 18 % учнів.  

У 2017 році проведена  міська Спартакіада школярів серед учнів 5-11 

класів з 17 видів спорту. 

Влітку 2017 року з 6 по 23 червня 2017 у 29 пришкільних таборах з денним 

перебуванням дітей відпочило 5100 дітей (2006 – 2500 дітей і 16 таборів). 210 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги, відпочили на узбережжі 

Чорного моря у таборі «Бригантина»  м. Скадовськ Херсонської області. 369 

дітей  відпочили у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку «Подільський 

Артек»,  «Молода гвардія», «Колос», «АІСТ», «Артек». Для 36 переможців 

ІІІ та IV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад та 4 педагогів організовано 

відпочинок та навчання у «Літній школі» на базі дитячо-юнацької спортивно-

оздоровчої бази «Колос». 

У  поточному році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 

здійснення заходів соціально-економічного розвитку території та за 

співфінансування із міського бюджету  придбано  комп’ютери,  інтерактивні 

дошки та мультимедійні  проектори  у всі загальноосвітні  навчальні заклади 

міста  на загальну суму 7 828 тис. грн. 

Із обласного бюджету у поточному році виділено субвенцію на придбання 

навчального обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу у сумі 



 

3,0 млн. грн. Обладнання придбано в школи з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу №№ 6, 7, 17, 23, 34, ВТЛ. 

Протягом 2017 року за рахунок коштів міського бюджету придбано 

143 елементи ігрового обладнання для майданчиків ДНЗ№№ 17, 31, 58, 6, 

67, 77 та 316 ігрових елементів в ДНЗ №№ 14, 16, 23, 26, 27, 29, 36, 37, 

38, 42, 50, 51, 71 за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток територій.  

За рахунок коштів міського бюджету в 2017 році оновлено обладнання 

пралень у 7 ДНЗ на загальну суму 1135,04 тис. грн., здійснено заміну 

застарілого обладнання харчоблоків в 14 ДНЗ на загальну суму 669,3 тис. грн. 

та в ЗШ №№ 27, 23  в  рамках  реалізації  БГІ на  суму 487,0 тис. грн.,  придбано  

пароконвектомати в 13 ДНЗ та в 4 школи.  

У 2017 році з міського бюджету профінансовані  видатки у сумі 0,8 млн. 

грн. на здійснення ремонтних робіт по поточному ремонту та 20,9 млн. грн. по 

капітальному ремонту.  

За  рахунок  видатків  бюджету  розвитку  та субвенцій  з державного 

бюджету здійснено реконструкцію покрівлі ДНЗ №№ 4, 17, ЗШ №№ 5, 16, 17, 

33, утеплено фасади ЗШ №№ 20, 35, завершено реконструкцію будівель ДНЗ№ 

№31, 73. За рахунок коштів інвестора здійснено термореновацію будівлі ЗШ № 

15. 

У міському бюджеті на 2017 видатки на утримання галузі «Освіта» 

складають 890,501 млн. грн. В межах передбачених видатків забезпечено 

виплату в повному обсязі працівникам галузі заробітної плати із 

нарахуваннями, харчування дітей та оплату за спожиті енергоносії. Крім того, 

здійснено оплату інших видатків, що забезпечують утримання бюджетних 

установ. 

Поряд з тим, враховуючи позитивні результати діяльності галузі освіта, 

існують проблеми, які потребують додаткової уваги:  

 створення  нових дошкільних  навчальних закладів  для задоволення 

потреб громади міста в отриманні якісної дошкільної освіти; 

  будівництво школи в мікрорайоні «Поділля»; 

 впровадження інклюзивної освіти; 

 забезпечення  навчальних кабінетів ЗНЗ з предметів природничо-

математичного циклу сучасним  обладнанням; 

 оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 статті 26, частиною 1 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту освіти міської ради О. Яценко «Про 

хід виконання Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки у 2017 

році» взяти до відома.  

2. Виконавчим органам міської ради в подальшому забезпечити виконання 

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



 

3. Департаменту освіти міської ради спільно з департаментом фінансів         

міської ради передбачати в проекті міського бюджету видатки для 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з  питань  освіти, культури,  молоді,  фізкультури і  спорту               

(О. Алекса). 
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Департамент освіти Вінницької міської ради 

Божок Ірина Василівна 

Заступник директора департаменту освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


