
РЕЙТИНГ 
УЧАСНИКІВ

Конкурсу на отримання грантів 
Київського міського голови у галузі 
освіта 2021

Напрям «ЗАКЛАД З ІДЕЄЮ»

1 Зміцнене здоров’я – дітям! ЗДО №255 404

2
Осередок «Дитячої STREAM – лабораторії» 

у кожній віковій групі
ЗДО №545 378,5

3 STEM – напрямок (природничі науки ) ЗДО №214 334

4 STEM-освіта – джерело знань ЗДО №115 320,5

5 Безпечна дорога у садочку ЗДО №145 «Материнка» 248

ПРОЄКТ ЗАКЛАД ЗАГ. БАЛ

1
«БіоЛабSpace_34» - модернізація 

освітнього середовища кабінету біології

«Гімназія № 34 «Либідь» 

ім. Віктора Максименка»
423

2 Медіастудія школи 292 (Mazepa Studio)
ЗЗСО №292 імені гетьмана 

України Івана Мазепи
389,5

3
Станція для онлайн трансляції навчальних 

компонентів та мистецьких проєктів

закладу

Мистецький ліцей «Зміна» 388

4 Багатофункціональна медіастудія НВК №157 374,5

5 Оновлений BiblioHub ЗЗСО №27 365,5

6 Лабораторія звуку «STEAMSAUND»
Технічний ліцей 

Шевченківського району
364,5

7 Цікава наука для дітей ЗЗСО №45 356,2

8
Обладнання в STEM-кабінет для 

впровадження STEM освіти в Печерській 

гімназії №75

Печерська гімназія №75 343,5

9 Наука і життя
Політехнічний ліцей НТУУ 

«КПІ»
341

10
Дослідницькі лабораторії у вільному 

просторі та часі «FREEлаб»
НВК №30 «ЕКОНАД» 339,5

11 Нова філософія шкільного подвір’я ЗЗСО №71 339

12
Альтанка для проведення занять на 

свіжому повітрі
ЗЗСО № 63 334

13 Школа-парк
Еколого-природничий ліцей 

№116
300,5

14
Мобільний додаток для замовлення та 

оплати гарячого харчування у їдальні 

«Смак хаб»

НВК № 157 277

15

Формування дослідницьких вмінь та 

розвиток експериментальних здібностей 

здобувачів освіти НВК №183 «Фортуна» на 

уроках фізики

НВК №183 «Фортуна» 271,5

16
Від захоплення до вільного володіння 

іноземною мовою

ЗЗСО №316 з поглибленим 

вивченням укр. мови
253

17 STEАM-проєкт «Шоколад»

СШ з поглибленим 

вивченням укр. мови та л-

ри №260 

252,4



ПРОЄКТ ЗАКЛАД ЗАГ. БАЛ

1 Щасливе дитинство у творчості
Будинок дітей та юнацтва 

«Вітряні гори»
409

2 Електронний палац
Київський палац дітей та 

юнацтва
385,5

3
Сцена Будинку дитячої та юнацької 

творчості Голосіївського району міста 

Києва - сцена ХХІ століття

Будинок дитячої та 

юнацької творчості 

Голосіївського району

384,2

4
Модельний ресурсний центр позашкільної 

освіти «Е-позашкілля»

Центр творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець»
334

5 Психологічний фестиваль «Паросток»
Київський палац дітей та 

юнацтва
285,7

6 В гармонії з природою та з самим собою

Центр технічної творчості 

та професійної орієнтації 

шкільної молоді 

Дарницького району

232,5

1 Publish center – простір для втілення ідей
Вище професійне 

училище №33
390,2

2 Дослідження та наука

Київське вище 

професійне училище 

технологій та дизайну 

одягу

375

Напрям «НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР»

1 DIGITAL садок ЗДО № 307 409,7

2 SMART-простір для ЗДО № 543 ЗДО №543 395,7

3 Сучасне інклюзивне освітнє середовище ЗДО №653 384,4

4
Сенсорно-ігрова кімната для дітей ДНЗ 

№601
ЗДО №601 355,5

5 Сучасний освітній простір для дошкільнят ЗДО «Ромашка» №581 354,7

6
Створення сучасного цифрового 

освітнього простору ДНЗ №76
ЗДО №76 352

7
Інноваційний освітній простір ЗДО в 

реалізації дослідницьких проєктів
3ДО №731 351,9

8 Простір можливостей ЗДО №138 348,7

9 Цифровий освітній простір ЗДО №132 319

10 Новий освітній простір ЗДО №547 275

1
Центр дистанційної освіти Ліцею 

інформаційних технологій №79

Ліцей інформаційних 

технологій №79
436,4

2
Створення ресурсного центру для 

впровадження цифрових освітніх 

технологій

Гімназія №287 396,2

3
Мультимедійний

хаб підприємницької

діяльності та фінансової грамотності

ЗЗСО №41 ім. 

З.К. Слюсаренка з 

поглибленим вивченням 

англійської мови

395,4



4
Життя без бар’єрів. «Арт кафе» для дітей з 

особливими потребами
ЗЗСО №93 378,2

5
Використання графічного планшету при 

проведенні практичних занять 

математично природничих дисциплін

НВК №167 з поглибленим 

вивченням німецької мови
377,7

6
Осучаснення цифрового освітнього 

простору Гімназії №153 ім. О.С.Пушкіна

Гімназія №153 ім. 

О.С.Пушкіна
357

7 Студія творчого простору "DREAMLAND"
ЗЗСО №250 з поглибленим 

вивченням математики
348,2

8 Сучасна школа – крок у майбутнє!
ЗЗСО №98 з поглибленим 

вивчення англійської мови
342

9 Новий освітній простір – школа без крейди ЗЗСО №162 332

10 Новий освітній простір ЗЗСО №135 329,2

11 Дівчата у STEM-освіті
ЗЗСО №129 з поглибленим 

вивчення англійської мови
327,5

12
ДоброГрай. Інтерактивний осередок, для 

комунікації та спільної діяльності
ЗЗСО №259 310,5

13 Багатофункціональна медіастудія НВК №157 153

1 Діджитал-кластер «Віста»
Центр творчості дітей та 

юнацтва «Шевченківець»
387,4

2

Створення сучасної лабораторії 

радіоелектроніки та робототехніки як 

складової сучасного освітнього простору 

для реалізації складових STEM освіти

Центр науково-технічної 

творчості молоді «Сфера»
379

1 Нова генерація січових Стрільців

Київський професійний 

коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою

453,2

2 Цифровий освітній простір

Київське вище професійне 

училище технологій та 

дизайну одягу

355,9

3

Оснащення студії з робототехніки STEM 

обладнанням у закладі професійної 

(професійно технічної) освіти для 

підготовки кваліфікованого робітника з 

розвиненим технічним мисленням

Київське регіональне 

вище професійне училище 

будівництва

334,5


