
ФОРМА ПРОЕКТУ, реалізація якого планується 
за рахунок коштів Бюджету громадських 

ініціатив м.Вінниці у 2017 році

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

ВС І П УН КТИ  Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ Д Л Я  ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Європейський розвиток дошкільної освіти міста»

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

И  великий □  малий 
Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву

житлового масиву/мікрорайону):

Ленінський район

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 16 

Дошкільний навчальний заклад № 35 «Віночок»

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )

Створення у дошкільному навчальному закладі №3 5 сучасного 

мобільного комп’ютерного комплексу для забезпечення якісного навчально- 

виховного процесу, розвитку інтелектуального, екстраординарного 

потенціалу дітей, реалізації дошкільної дистанційної онлайн освіти, 

розробки та впровадження авторських програм та проектів, активізації 

білінгвістичного підходу до вивчення дітьми англійської мови з метою 

входження в єдиний європейський простір.

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
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2020». Якщо проект носить капітальний характер, зазначається 
можливість користування результатами проекту особами з особливими 
потребами ):
Основна мета проекту - підвищення доступності якісної, 

конкурентоспроможної освіти для дошкільників відповідно до вимог 

інноваційного розвитку суспільства, забезпечення особистісного розвитку 

дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами (діти з 

обмеженими фізичними можливостями) на основі навчання та впровадження 

онлайн освіти.

Як відомо, освіта -  це стратегічний ресурс соціально-економічного, 

культурного і духовного розвитку, поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й 

формування позитивного іміджу нашого міста і держави зокрема.

Коли, як не сьогодні, розпочати модернізацію дошкільної освіти 

Вінниччини у відповідність до європейських стандартів?

Згідно Стратегії розвитку міста «Вінниця 2020», одним із пріоритетів є 

створення найкращих умов для навчання та виховання, всебічного розвитку 

та самореалізації, комунікації та взаємодії дітей усіх вікових категорій.

Саме проект «Європейський розвиток дошкільної освіти міста» 
може сприяти створенню онлайн освіти для дошкільних закладів

Вінниччини, які впроваджують нові підходи до надання знань, інноваційні

технології та власні розробки, ефективно використовуючи сучасні інтернет-

ресурси. Для дітей міста -  це неоціненний досвід, який обов’язково у

майбутньому допоможе вивести нашу державу на рівень високорозвинених

країн світу.

Ми розуміємо, якщо сьогодні ми навчимо дитину свідомому, 

корисному користуванню інформаційними технологіями, то завтра 

отримаємо певний результат -  високі інтелектуальні показники наших дітей.

Для реалізації даного проекту необхідно придбати мобільний 

комп’ютерний клас (15+1 робочих місць), який є чудовою альтернативою 

стаціонарному (використовується за потребою у різних приміщеннях та 

багатофункціональний) і інтерактивну дошку з проектором.
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6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які 

зможуть користуватися результатами проекту)

Беніфіціарами проекту є:

- діти (220 чол);

їх батьки (438 чол.);

- працівники дошкільного закладу (59 чол);

- студенти ВГПК, слухачі курсів підвищення кваліфікації ВОІПОПГТ та 

педагоги інших дошкільних закладів міста (популяризація 

перспективного педагогічного досвіду).

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

- розвиток освіти нового покоління відповідно до вимог часу, що забезпечує 

повноту реалізації функції якісної освіти;

- постійно діюча дошкільна дистанційна онлайн освіта;

- формування інформаційної культури згідно з віковими можливостями;

- підвищення конкурентоспроможності української освіти за рахунок 

створення та впровадження власних навчальних програм, орієнтованих на 

розвиток та самореалізацію дітей;

- створення умов і можливостей для формування у дітей дошкільного віку 

основ культури міжнаціонального спілкування;

- удосконалення рівня професійної компетентності педагогів;

- створення позитивних зразків та поширення досвіду реалізації проекту.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, 
грн

1. Мобільний комп'ютерний клас (15+1 
робочих місць):
- Мобільний комп'ютерний клас, програмне 
забезпечення для колективної роботи (15+1 
робочих місць)
- Візок-сейф для мобільного комп'ютерного 
класу

24 212.50 грн. 

22 128 грн.
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- Гарнітура Genius HS-04B (16 штук)
- Ноутбук Lenovo Idea Pad (16 штук)
- Маршрутизатор Netgear WGR614-900PES

3 440 грн. 
296 714.30 грн. 

555 20грн.

347 050 грн
2. Інтерактивна дошка + проектор
- Інтерактивний пристрій ePresenter ЕР07 (USB)
- Проектор Epson ЕВ-420 (короткофокусний) + 
Стінове кріплення для проектора Epson 
ELPMB27
- Маркерно-магнітна дошка (120 х 200 см)

10 304 грн 
44 661 грн.

2 220 грн.

57 185 грн.

РАЗОМ: 404 235 грн.

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать
до територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю
пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додасться. 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 ЗМ1, з метою обміну думками,
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
vndnz35@ukr.net для зазначених вище цілей

Під //^>би, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
(

__ у   ̂ п _______

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) фотограф ія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

\
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СТОРШКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУ ВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
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** Контактні дані Підпнс***

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, вул. *
/

e-mail:

№ 
тел.:
Серія та 
№
паспорту

і І І І І І 1 г

J__ І І І І І І І
2 . зва адреса: (індекс), м. Вінниця, вул

U

e-mail:

№
тел.:
Серія та 
№
паспорту'

-  і J . і . I . J

з.

0 j L e a 3 -

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, ву,^_ тхг
e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

Г Ч  ГІ ~ Ґ  ' І

І І 14  І 1-І І
І

1 1 І І 1 1 І 1

OLa&juo Ь с ь ^  
S J

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, вул 
кв.

, У

e-mail: ,

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту*

І І І І І І І І

1 1 1 1 1 1 1 1

** 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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