
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці 
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписуєуповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

УСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИЛЛЯЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Навчаємося вдома: Онлайн-ресурс для навчання вінницьких школярів 
через Інтернет

2 *  Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „ х", який вказує розмір 
витрат):

С  великий малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житюаого 
масиву/мікрорайону) :
Проект розраховано на всіх учнів міста Вінниці

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку;

Загальноосвітні школи міста Вінниці

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Проект передбачає створення навчального Інтернет ресурсу, на якому будуть розміщені 
відеоуроки, завдання для самостійної роботи, тести для перевірки засвоєної о матеріалу. 
Таке наповнення ресурсу дасть змогу розв'язати кілька гострих проблем сучасної школи: 
вільний доступ усім школярам до навчальних матеріалів гарної якості, а також створення 
альтернативного майданчика для навчання у випадку карантинів або вимушених 
пропусків школи.

5. Опис проекту (основна .мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином 
його реаіізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки 
на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов’язково зазначити 
відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект носить капітальний характер, 
зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими 
потребами ):

Основна мета проекту -  розвиток освітніх послуг для школярів міста Вінниці. 
Проект дає змогу вирішити проблему навчання тих учнів, які з певних причин не можуть 
відвідувати школу (зокрема дітей з обмеженими можливостями), а також виконувати роль 
навчального майданчика під час карантинів або будь-яких інших вимушених канікул. 
Реалізація проекту відповідає п. 7.1.3. Стратегії розвитку «Вінниця 2020». зокрема .дає 
змогу реалізувати таке завдання: «Спрощення процедури отримання і надання послу? V



різних сферах. Спираючись на вивчення очікувань і потреб мешканців міста з одного боку 
та на вивчення передового досвіду і сучасних технологій з іншого, міська влада V межах 
своєї компетенції має впроваджувати нові підходи до надання послуг там, де це тільки 
можливо та прийнятно».

Проект передбачає створення онлайн-ресурсу, наповненого освітнім конгентом для 
учнів загальноосвітніх шкіл. Кращі вчителі Вінниці з основних навчальних предметів 
розроблять інтерактивну технологію навчання через Інтернет, яка складатиметься з 
відеофрагментів уроків, завдань для перевірки засвоєного матеріалу та коментарів до 
виконаних тестів. Усього заплановано розробити навчальні оболонки для 4 - 6  предметів 
(українська мова, українська література, математика, історія України, фізика, біологія). До 
кожного предмета буде розроблена навчальна програма на 35 тижнів (9 місяців) 
класичного навчального року. Основним експертом у виконанні поставлених завдань 
виступатиме Вінницький обласний центр освітніх технологій.

Реалізація проекту дасть змогу розв’язати основну проблему освітньої сфери: 
доступність до якісної освіти, адже не всі діти мають змогу оплачувати дорогих 
репетиторів або ж навчатися в престижних школах міста. Кращі вчителі міста Вінниці 
готові поділитися своїм досвідом у вивченні своїх предметів через мережу Інтернет. таким 
чином створять рівні умови для дітей, які хочуть отримати глибокі знання з тих 
предметів, які потрібні їм для навчання в школі або ж для вступу до ЙНЗ.

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Основними групами, які користуватимуться результатами проекту, будуть школярі міста 
Вінниці ( 5 - 1 0  тисяч користувачів).

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Основний очікуваний результат -  покращення якості надання освітніх послуг для 
школярів міста Вінниці, розв’язання проблеми самостійного навчання через мережу 
Інтернет у випадку карантинів або ж інших вимушених перерв у навчанні, зумовлених 
неможливістю відвідування школи.

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість) _____

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Підготовка та обробка відеоматеріалів (4 предмети X 
40 відеофрагментів = 160 X 400 грн.)

64000 грн

2. Комп'ютерна графіка (4 предмети X 40 тем = 160 X 
200 грн.)

32000 і~рн

3. Виготовлення тестів і коментарів до них ( 4 предмети 
X 40 тестів = 160 X 300 грн.)

48000 грн

4. Розміщення матеріалів на сервері та обслуговування 44 000 грн

РАЗОМ: 188 000 грн 1



9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
КІосІїко.таїЬїі'ИгіаіІ.сот для зазначених вище цілей —

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради).
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно)'.

а) фотографіяЯ, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної

з



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЧЛРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозумію) 
Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище**

1. Клочко Ігор Якович - 
особа, уповноважена 
надавати інформацію 
представникам 
Вінницької міської 
ради

Контактні дані

Поштова адреса: 21037, м. Вінниця,
вуї

кв. і

e-mail: Klochko.math@gmail.com

№
тел.:

Серія та

№
паспорту

J__ І__ L

Підпис***

/

2. Савельев Олександр 
Миколайович

Поштова адреса: 2 1 0 2 1 , Вінниця,
вул.

e-mail: £

№
тел.:

Серія та 

№
паспорту

;/

і__ 1__ 1__ І__ 1__ 1__ 1__ L
3. Омельянчук Вікторія 

Сергіївна
Поштова адреса: 21018, м. Вінниця, 
вул.

№

тел.:

Серія та

№
паспорту

/

** Будь ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.***
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