
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Від успішного учня -  до успішної кар 'єри»

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

□  великий к маїїии

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
Замостянський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

21009. м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд 12.

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Реалізація проекту «Від успішного учня -  до успішної кар’єри» дає змогу поглибити зміст 
і якість навчально-виховного процесу з метою формування висококваліфікованих 
спеціалістів, що володіють основами ІКТ і будуть готові до адаптації в соціумі. Даний 
проект допоможе учнями з обмеженими освітніми потребами визначити свої життєві 
пріоритети і адаптуватися в суспільстві.

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 реалізація 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 ):

XXI століття вважається століттям розвинених інформаційних технологій та 
глобальної комп'ютеризації виробництва. Сучасне суспільство вимагає інтелектуально 
розвиненої . освіченої особистості, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в 
національному та міжнародному вимірі; має потребу в висококваліфікованих і 
мотивованих фахівцях, здатних виконувати відповідні функції в різних галузях 
суспільного житгя. Провідна роль у формуванні такої особистеє#-належить-освіті.
Сучасна школа має чітко виконувати соціальну функцію -  виг ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАД* ускник повинен оути

----------в і д д і л з в е р н е н і
готовим до активного, самостійного життя в соціумі. (РЕЄСТРАЦІЯ Ш Г 'К г .г іь  ЮРИДИЧНИХ Та о й ь ч н И Л  ОСІБ:;
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У рамках Стратегії розвитку «Вінниця -2020» планується сформувати ефективний, 
затребуваний на ринку праці та добре оплачуваний кадровий ресурс у місті за рахунок 
створення кластеру освітніх послуг (освітній кластер е союзом закладів освіти різного 
рівня одного регіону, діяльність яких спрямована на підвищення інноваційності та якості 
підготовки робочої сили). Безумовно, що ядром такого кластеру мусить стати вуз, але 
його основною базою є середня школа. До 2020 року місто має запровадити моніторинг 
якості освіти, що означає затребуваність отриманих знань у конкретних умовах їх 
застосування для досягнення конкретної мети та підвищення рівня життя. Тобто 
відстежується прямий зв'язок між якістю освіти і якістю життя. Ми переконані, що кожна 
школа має шукати свої шляхи для реалізації даної стратегії розвитку міста.

Тема проекту «Від успішного учня -  до успішної кар’єри».
Мета проекту -  покращення якості освіти за рахунок орієнтації школи-гімназії на 

можливості й потреби учнів; виявлення і розвиток інтересів, нахилів і здібностей кожної 
дитини; забезпечення та впровадження інноваційних технологій, пошуково-дослідницької 
та проектної діяльності в навчально-виховний процес.

Статус школи з інклюзивною формою навчання зобов’язує щодо дітей з особливими 
освітніми потребами не лише активно включати їх в процес навчання, а й у суспільне 
життя, готувати їх до адаптації в соціумі.

З цією метою в школі-гімназії функціонує інформаційно-ресурсний центр, 
спрямований на пошук, підтримку, сприяння творчому розвитку обдарованих, здібних 
учнів та формування життєвих компстентностей. Для того, щоб особистість являла собою 
єдине гармонійне ціле, необхідно з раннього дитинства залучати її до участі у 
найрізноманітніших видах діяльності. Тому школа-гімназія приділяє велику увагу 
позакласній роботі.

У навчальному закладі працює інформаційно-ресурсний центр, на базі якого 
функціонують Мале наукове товариство «Совенятко» (1-4 класи), шкільне наукове 
товариство «Пошук» (5-8 класи) та гімназійна філія МАН (9-11 класи); шкільний 
туристичний клуб «Старт»; шкільне лісництво «Екодім». Всі вони сприяють формуванню 
світогляду та наукових навичок учнів.

У рамках допрофільного та профільного навчання центр допомагає учням 
визначитись з майбутньою професією та формує певні життєві компетенції. Гурток 
«Основи алгоритмізації та програмування» (5-7 класи) дозволяє розвивати як пізнавальну 
активність дитини, інтелектуальні почуття, так і виховувати прагнення до знань, 
одержувати задоволення від результату своєї діяльності, розвивати самостійність 
мислення, сприяє формуванню незалежної особистості дитини, підвищенню якості знань 
не лише з інформатики, а й інших дисциплін. Даний гурток сприяє формуванню 
математичного та алгоритмічного мислення, розвитку творчого потенціалу учня. Гурток 
«Моделювання процесів та явищ» (8-9 класи) дозволяє візуалізувати різні явища та 
процеси, залучає учнів до процесу пізнання шляхом виконання інтерактивних вправ і 
творчих завдань, комп’ютерного моделювання. Гуртківці проводять експерименти над 
явищами та об’єктами, а також вчаться створювати спеціальні програми для їх 
візуалізації. Гурток «Основи веб-дизайну» (10-11 класи) вчить дітей будувати та 
оформлювати привабливі, цікаві та інформативні сайти з елементами інтерактивності, 
розміщувати їх в мережі Інтернет; сприяє формуванню в учнів розуміння принципів 
організації веб-ресурсів та уміння грамотно структурувати інформацію.
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6. Обґрунтування бснефініарів проеісіу (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Бенефіціарами є 1550 учнів (у тому числі діти з обмеженими освітніми можливостями). 
108 вчителів та батьки учнів.
7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
— забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до 

вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;
— підвищення рівня професійної компетентності педагогів:
— оволодіння учасниками проекту новими інноваційними технологіями:
— оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня ефективності 
—  використання інформаційно - комунікаційних технологій в школі:
— створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального, морального 

становлення особистості учня;
— формування позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її 

конкурентоздатності:
— сприяння зростанню соціально-економічний розвитку міста;
— можливість об’єднати зусилля працівників усіх галузей: влади, громади, освіти - в 

спільній роботі, спрямованій на поліпшення соціальних умов життя регіону, 
підвищення інформаційної культури учасників проекту, створення на базі школи 
інформаційно-ресурсного центру.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, гри

1. Комп’ютер (20 шт.) 64 000x20=128 000 грн.

2. Монітор (20 шт.) 2 600x20=52 000 грн.

3. Телевізор плазмовий (2 шт.) 10 000x2= 20 000 грн.

РАЗОМ: 200 тис. гри.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці га підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається.

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 
nvk6@galaxv.vn.ua для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ........
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:

З

mailto:nvk6@galaxv.vn.ua


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) фотографія^', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо).
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТП НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

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

Ім’я та Прізвище** К онтакті дані Підпис***

1. Тітова Наталія 
Анатоліївна

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця,
вуї

e-mail: nvk6@galaxy.vn.ua

№
тел.:

Серія га 
№
паспорту

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

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