
ТЕХНОЛОГІЧНЕ МАЙБУТНЄ ВІННИЧЧИНИ

Навчання школярів області основам 
робототехніки, програмування та інноваційного підприємництва



ДЛЯ КОГО

учнів 8-11 класів навчальних закладів Вінниччини,
що мають технічну змогу проводити подібні навчання,
а також попередні навчання для їх вчителів



ЗАГАЛЬНА ЦІЛЬ

Розвиток Вінниччини як технологічного хабу, де молодь 
бачить перспективи для навчання та професійної реалізації.



КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

Підвищення рівня інформаційно-технологічних компетентностей 
учнів старших класів шкіл області.

Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників – 
викладачів технічних дисциплін.

Облаштування інноваційно-технологічної лабораторії у 
Вінницькому обласному центрі технічної творчості учнівської 
молоді (ОЦТТУМ).



ПРОГРАМИ

програмування

робототехніка

веб-дизайн

інноваційне 
підприємництво

спікінг клаб



ФОРМАТ

онлайн-платформа з відеолекціями Vin.Future-Tech

офлайн навчання (спершу викладачів, а потім школярів)



ЕТАПИ

відбір навчальних закладів01

03

02 навчання викладачів та школярів 
(із 2 семестру 2021-2022 н.р.)

стартап-турнір з вивчених технологій



ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Щорічне покращення результатів ЗНО з точних наук та 
англійської мови по школі, громаді та в цілому по області

Збільшення кількості переможців всеукраїнських олімпіад з 
технічних дисциплін, змагань та конкурсів з робототехніки

Збільшення кількості учасників національних та міжнародних 
вчительських премій



ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Збільшення кількості працівників ІТ індустрії

Створення нових робочих місць в супутніх галузях

Збільшення кількості успішних стартапів

Збільшення обсягів експорту послуг ІТ галузі



ФІНАНСУВАННЯ

Кошти Європейського союзу -  3 843 000,00 грн

Обласний бюджет - 1 195 200,00 грн

Асоціація ІТ Компаній Вінниці - 1 308 480,00 грн  

ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОЄКТУ - 6 346 680,00 грн



Умови участі

1. У Конкурсі можуть брати участь команди загальноосвітніх та 
позашкільних закладів освіти, а також гімназій та ліцеїв, які:

Мають ліцензії на здійснення освітньої діяльності

Забезпечені матеріально-технічною, навчально-методичною базою та 
кадровим складом.

Знаходяться та здійснюють свою діяльність у межах Вінницької області



Умови участі

2. Об’єктом відбору Конкурсу є подана заявка у 
вигляді онлайн-анкети та  відео від 
Учасників на 2-5 хвилин 

3. Учасник може подати лише одну заявку на 
участь у Конкурсі

4. Участь у Конкурсі є безкоштовною.



Подання заявки

Реєстрація відбувається через гугл-форму на сайті Вінницької ІТ-Асоціації, 
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку та 
Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. Обов’язкова 
умова участі - запис відеоролика про мотивацію навчального закладу взяти участь в 
програмі.

Комісія для відбору - Департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку обласної державної адміністрації, Департамент гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації, Вінницький обласний центр технічної творчості та 
Асоціація ІТ Компаній Вінниці

50 навчальних закладів отримують по 10 комплектів робототехніки та по 1 ноутбуку на 
школу, а також доступ до навчальних матеріалів та програм.





ТЕХНОЛОГІЧНЕ МАЙБУТНЄ ВІННИЧЧИНИ

Проєкт реалізується в рамках виконання Угоди з Європейським Союзом про 
фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка 
регіональної політики України 


