Загальна середня освіта
У 2019-2020 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 42
заклади загальної середньої освіти, у 1091-ому класі навчається 29 524 учні.
В тому числі: 4 приватні школи (42 класи, 745 учнів), НРЦ для дітей з
особливими потребами (20 класів, 142 учні), 3 спеціалізовані школи з
поглибленим вивченням іноземних мов (108 класів, 3 452 учні), гімназія,
природничо-математичний ліцей, ліцей №23 ім.Р.Гурика, ліцей
ім.В.Чорновола, ліцей ім.Р.Шухевича, школа-гімназія №3, школа-садок №3
та 3 школи І ступеня.

У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа
закладів загальної середньої освіти зросла на 49 класів (1479 учнів). На 20
класів (492 учні) зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить
8 %. Кількість учнів початкової школи сягнула 12 947 учнів, що є найвищим
показником за останні 20 років.
З 2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших
класах навчається 3 413 учнів.

У
62-ох десятих класах продовжує навчання 1460 випускників 9-х класів, що
становить 62%.

Середня наповнюваність по місту з урахуванням мережі приватних
закладів та НРЦ залишається сталою і становить 26,9 %. Найкращого рівня
середньої наповнюваності вдалось досягнути на паралелі 5-х класів – 28,7.
Серед закладів освіти, що мають високий показник наповнюваності (30
учнів і більше), слід відзначити спеціалізовані школи № 1, 5, 11, ліцей № 23
ім.Р.Гурика, ПМЛ, ЗШ №3, 9, 26, 21. Середня наповнюваність у школі І
ступеня - 27,9, у школі ІІ ступеня - 27,29, у школі ІІІ ступеня - 22,8.
Серед закладів загальної середньої освіти І ступеня найбільшою є ЗШ №
9 (14 класів, 433 учні).

У 2019-2020 н.р. кількість закладів, у яких навчається понад 1000 учнів
зросла до 12 (СШ № 1, 5, 11, ЗШ № 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, ліцей № 23
ім.Р.Гурика, НВК "Школа-гімназія № 3").
Найбільшою за кількістю учнів є ліцей № 23 ім.Р.Гурика (54 класи,
1684 учні).
- ЗШЛ № 22 – 61 класи, 1663 учні,
- ЗШ №18 – 54 класи, 1605 учнів,
- ЗШ № 25 – 53 класи, 1557 учнів,
- ЗШ№10 – 51 клас, 1406 учнів,
- ЗШ №24– 47 класів, 1385 учнів.
- НВК "Школа-гімназія № 3" - 40 класів, 1212 учнів,
- СШ № 1– 41 клас, 1336 учнів,
- ЗШ № 15 - 41 клас, 1212 учнів
- ЗШ № 21 - 37 класів, 1152 учні,
- СШ № 11 – 33 класи, 1066 учнів,
- СШ № 5 – 33 класи, 1045 учнів.
Створено умови для навчання дітей мовами національних меншин.
Мережа ЗШ № 3 налічує 41 клас 925 учнів.
Збільшилась кількість закладів загальної середньої освіти, у яких
організовано двозмінне навчання. У 2019-2020 навчальному році навчання у
дві зміни було запроваджено на базі 13 закладів, цьогоріч до цього переліку
долучилася ЗШ №4, 24, Крихівецька ЗШ. У зв’язку із завершенням

будівництва корпусу Хриплинської ЗШ у закладі запроваджено однозмінне
навчання.

З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на
освіту незалежно від місця проживання, їх соціалізації та інтеграції у
суспільство, залучення сім’ї до участі у освітній процес Департамент освіти
та науки приділяє особливу увагу забезпеченню дітей з особливими
освітніми потребами повною загальною середньою освітою.
У місті Івано-Франківську функціонує Навчально-реабілітаційний
центр, в якому навчається 142 дитини, половина з яких мають змогу
навчатися за освітніми програмами закладів загальної середньої освіти та
отримувати документ про освіту.
У 2019-2020 н.р. відкрито інклюзивні класи для 111-ти дітей із
особливими освітніми потребами та введено 98 ставок асистента вчителя, що
39 класів та учнів більше у порівнянні з минулим навчальним роком.

Крім того, у 2019-2020 н.р. відкрито 6 інклюзивних груп подовженого
дня для 7-ми дітей з особливими освітніми потребами та введено 6 ставок
асистента вихователя ГПД.

У двох закладах загальної середньої освіти (ЗШ № 17, СШ № 1) створено
ресурсні кімнати, що дозволяє емоційно розвантажити дітей, зняти нервове
збудження, знизити рівень тривожності, активізувати мозкову діяльність,
займатися зі спеціалістом в індивідуальному порядку.

Всі учні ЗЗСО забезпечено безкоштовним проїздом у громадському
транспорті.

Здійснено реєстрацію учнів щодо запровадження іменних електронних
карток для безкоштовного проїзду у комунальному електротранспорті. Ці
електронні картки можна буде використати для пільгового харчування учнів,
доступу до бібліотек чи спортивних закладів міста.

Заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною
технікою, оформлено комп’ютерні класи з обладнаними робочими місцями
для учнів. Мережа Інтернет встановлена в усіх закладах загальної середньої
освіти.
За кошти державної субвенції у вересні 2019 року придбано 169
комп’ютерів на суму 2 697 240,00.

Комп'ютеризація ЗЗСО м.Івано-Франківська
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Володіння іноземними мовами є важливим інструментом для
зростання конкурентоспроможності нашої держави та її європейської
інтеграції.
Ініціатива літніх мовних таборів у м.Івано-Франківську не є новою.
Понад 10 років на базі СШ №1 працює літній мовний табір «Гаудеамус». У
2018-2019 навчальному році 15 освітніх закладів приєдналися до цього
проекту. Застосувати знання з іноземних мов, отримані протягом
навчального року, виявили бажання понад півтори тисячі учнів. Діти мали
можливість спілкуватися англійською, німецькою, польською та навіть
китайською мовами.
Оскільки цей проект ґрунтується на волонтерських засадах, то
надважливим питанням було залучення волонтерів. У мовному таборі
«Гаудеамус» СШ №1 працювали 14 іноземних волонтерів, у мовних школах
інших закладів загальної середньої освіти – студенти, які навчаються на
факультеті іноземних мов. Організовано та проведено урочисте закриття
пришкільних та мовних таборів (шкіл) у парку культури та відпочинку
ім.Т.Шевченка, де діти та гості свята змогли насолодитися чудовими
мистецькими виступами своїх однолітків.
Відповідно до програми “Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020
роки” здійснюється поділ на групи при вивченні української мови в класах з
наповнюваністю більше 25 учнів.
Усі 10-11 класи у 2019-2020 навчальному році – профільні.
Залучено дітей та підлітків до навчання через доступні форми здобуття
освіти.
Станом на 15.10.2019р. 58 учнів, які мають рекомендації медичних
комісій, перебувають на педагогчному патронажі, з них 50 особи з
інвалідністю.

Для організації індивідуального навчання учнів, які проходять
лікування
в обласній дитячій клінічній лікарні, закріплено ЗШ № 6 (в.о.
директора Л. Гринів), де за десять місяців навчалося 933 учні;
в обласному фтизіопульмоцентрі – ЗШ № 21 (директор С.Клімковська)
-45 учнів.
Вперше цьогоріч з 01.09.2019р. закладами освіти Івано-Франківська за
бажанням батьків відповідно до Положення про індивідуальну форму 10
учнів переведено на сімейну форму навчання. Це троє учнів ЗШ № 3, по двоє
– УГ № 1 та Ліцею № 23 ім. Р.Гурика, по одному учневі ЗШ № 7, 15, 25.
Також організовано навчання при Івано-Франківській установі
виконання покарань (Ліцей № 13 Івано-Франківської міської ради) для 4 осіб,
котрі перебувають під вартою.
Екстернами у травні 2019 року отримано 56 свідоцтв про повну
загальну середню освіту, 6 свідоцтв про базову загальну середню освіту.
Департамент освіти та науки йде назустріч випускникам закладів
освіти, що розміщені на тимчасово окупованих територіях.
У травні-червні 2019р. видано:
- 1090 свідоцтв про повну загальну середню освіту випускникам 11-го класу,
нагороджено медалями 105 випускників (10%): золотими – 76, срібними – 29;
- 2345 свідоцтв про базову загальну середню освіту випускникам 9-го класу,
141 дев’ятикласник отримав свідоцтво з відзнакою (6%).
Щорічно поновлюється загальноміський комп’ютерний банк даних
“Обдарованість” за розділами: “Навчальна діяльність», «Мистецтво»,
«Спорт».
Івано-Франківськ пишається здобутими перемогами у ІV етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад: 25 учнів стали переможцями,
повторивши минулорічний успіх. В активі наших олімпійців 6 дипломів І
ступеня, 8 – ІІ ступеня та 11 – ІІІ ступеня. Найкращі результати у ІV етапі
показали учні ПМЛ, УГ № 1, СШ № 11 та СШ № 5.
Найвище досягнення мають учні УГ №1 Павлучинська Уляна та СШ №
11 Перепелиця Антон, які зуміли завоювати перемоги на всеукраїнському
рівні відразу в двох олімпіадах.
Перепелиця Антон, учень СШ № 11, взяв участь у міжнародній
олімпіаді з астрономії у Румунії.
У розрізі предметів найкраще виступили наші учні з економіки (6
перемог), по три перемоги – з історії та української мови та літератури, по дві
– з інформаційних технологій, екології та німецької мови.
Сорока учням загальноосвітніх навчальних закладів, вихованцям
позашкільних закладів, студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації на 2019 рік призначено стипендії міської ради (240 тис. грн. на
рік).

15 травня 2019 року в актовій залі СШ № 11 за участі міського голови
Івано-Франківська відбулося урочисте вручення сертифікатів стипендіатам
Івано-Франківської міської ради на 2019 рік.

У травні за підсумками навчального року відбулося традиційне свято
обдарованої молоді «Ми – надія Твоя, Україно!», приурочене Міжнародному
Дню захисту дітей, на якому було нагороджено 155 учнів та 75 їхніх
наставників, котрі досягли найвищих результатів упродовж навчального
року.
Учнем року - 2019 стала учениця 11 класу ЗШ № 12 ім. Івана Франка
Депутат Діана, неодноразовий переможець ІV етапу Всеукраїнської
олімпіади з правознавства, стипендіат Президента України, Людина року –
2017 в номінації «Молодь Івано-Франківська».
За підсумками виступів на ІVетапі Всеукраїнських олімпіад з базових
предметів та конкурсу-захисту наукових робіт МАН України визначено 8
стипендіатів Президента України серед івано-франківських учнів: Корбецька
Анна, випускниця Української гімназії №1, Коржук Єлизавета, випускниця
ЗШЛ № 23, Олексин Ксенія, випускниця Української гімназії №1,
Павлучинська Уляна, учениця 10 класу Української гімназії №1, Гуменюк
Юлія, випускниця СШ № 11, Чернявська Дарія, учениця 11 класу СШ № 5,
Шийка Остап, учень 11 класу ЗШЛ № 23, Перепелиця Антон, учень 10 класу
СШ № 11.
З метою підготовки педагогів до впровадження нового Державного
стандарту розроблено логістику і змістову складову навчання учителів,
які продовжили працювати у других та пілотних третіх класах та
розпочали працювати у перших класах у 2019-2020 навчальному році.
Усі вчителі пройшли:
- перший обов’язковий етап підвищення кваліфікації на сайті студії
онлайн-освіти Ed-Era;
- три сесії (72 години) навчання за Типовою освітньою програмою
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленою відповідно
до Концепції Нової української школи (спільно з ІФОІППО).

З метою підготовки педагогів міста до роботи у Новій українській
школі створено онлайн-спільноту учителів початкових класів міста в мережі
Facebook.
З 15 січня 2019 року стартував пілотний проект Сертифікації учителів
початкових класів. 7 педагогів міста добровільно взяли участь у сертифікації
та успішно продовжують проходити усі етапи.
Аліса Павлюк, учитель початкових класів ЗШ № 26, увійшла до 50
фіналістів - найкращих учителів України щорічної престижної премії Global
Teacher Prize Ukraine – 2019.
Ларисі Загрійчук, вчителю початкових класів приватної школи – садка
«Перша ластівка», тренеру Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та
Нової української школи, члену експертної групи Державної служби якості
освіти присвоєно звання «Заслужений вчитель України».
За підтримки міського голови п. Руслана Марцінківа вперше
організовано та проведено мистецько-розважальну програму для учнів
перших класів та батьків «Осінні барви Першовересня».
Упродовж 16 - 20 вересня 2019 проведено тренінгові заняття для
батьків «Перший раз у перший новий клас» у рамках заходів «Школа
нових знань для батьків». У жовтні 2019 року у закладах загальної
середньої освіти проведено квест «Класна родина в усьому єдина».
Заклади освіти створили свої сторінки в соціальних мережах та
сайти шкіл. Через мережі батьки здобувачів початкової освіти отримують
необхідну інформацію щодо організації освітнього процесу в умовах
Нової української школи.
Загальна сума витрат із місцевого бюджету на Нову українську
школу становить у 2019р. – 28млн.603тис.404 грн.
Упродовж вересня 2019 року у заклади загальної середньої
освіти завезено дидактичне обладнання для математичної, природничої,
мистецької освітніх галузей Нової української школи.
Організована робота щодо забезпечення перших класів
комп’ютерним обладнанням та учнівськими партами.
З січня 2019 року організована робота щодо ознайомлення учасників
освітнього процесу з «Збірником рецептур страв для харчування дітей
шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах»,
напрацьованим
кулінарним
експертом
Євгеном
Клопотенком,
впровадженням системи HACCP у шкільних їдальнях.
З вересня 2019 року в усіх шкільних їдальнях започатковано
впровадження нової системи харчування. Визначені опорні заклади освіти –
НВК «Школа-гімназія № 3» (директор Дмитро Скиданчук, підприємець
Світлана Шіляк), ліцей № 23 імені Романа Гурика (директор Микола
Василик, підприємець Ірина Дубова), ліцей імені Романа Шухевича
(директор Геннадій Косар, підприємець Галина Гаврилів), Угорницької ЗШ
(директор Марія Петрунів, підприємець Ольга Ковбасюк).
За результатами експрес-опитування «Стан організації харчування у
закладах загальної середньої освіти», проведеного у вересні 2019 року,
встановлено, що в усіх закладах освіти розроблено комплексно-цільові

програми організації і розвитку харчування учнів; напрацьовані циклограми
контролю за станом харчування; створені комісії громадського контролю;
визначені заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази їдальні;
організовано санітарно-просвітницьку роботу з вихованцями, батьками,
заходи щодо покращення вимог санітарного законодавства та забезпечення
належних умов перебування, харчування дітей; забезпечення стабільної
епідемічної ситуації та запобігання харчових отруєнь, паспорт шкільної
їдальні, картки-візитки «Шкільна їдальня». З метою інформування
громадськості про організацію харчування вихованців виготовлені «Кутки
споживача».
Аналіз статистичних даних свідчить, що у закладах загальної середньої
освіти м. Івано-Франківська для забезпечення гарячим харчуванням (платним
і безоплатним) створені умови для усіх 29524 (100 %) учнів І-ХІ класів.
Всього за кошти місцевого бюджету харчується 6967 учнів, що
становить ≈ 24% від загальної кількості учнів 1-11 класів. З них: одноразовим
гарячим харчуванням (сніданок/обід) забезпечені 4768 учнів 1-11 класів;
дворазовим (сніданок, обід) – 2199 учнів 1-11 класів.
Вартість харчування учнів 1-11 класів у 2019р.: сніданок - 15,00 грн.,
обід – 20,00 грн. Загальна сума витрат на гаряче харчування для учнів 1-11
класів у 2019р. становить 16млн. 982тис. 932грн. За період січень-жовтень
2019р. профінансовано 8млн.661тис.227грн.
Виконання натуральних норм харчування учнів у закладах освіти
становить в середньому - 80%.
За період січень-жовтень 2019р. проведено ряд заходів щодо організації
харчування вихованців:
- нараду-презентацію «Обговорюємо проєкт «Нове шкільне
харчування» та новий «Збірник рецептур страв для харчування дітей
шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах»,
напрацьований кулінарним експертом Євгеном Клопотенком» за участю
підприємців, котрі надають послуги з харчування, відповідальних осіб за
організацію харчування учнів у закладах освіти (30.05.2019р.);
- навчальний семінар «Впровадження системи HACCP у шкільних
їдальнях» за участю фізичних осіб-підприємців та керівників закладів
загальної середньої освіти за участі працівників ДП «Івано-Франківськ
стандартметрологія» (червень 2019р.);
- розширену нараду підприємців, медичних працівників та
відповідальних за організацію харчування учнів у закладах освіти міста за
участю представників управління Держпродспоживслужби в м. ІваноФранківську, Івано-Франківської міськрайонної філії «ДУ ІваноФранківський
ОЛЦ
МОЗ
України»,
ДП
«Івано-Франківськ
стандартметрологія», лікаря по роботі зі школярами МДКЛ, громадських
організацій, батьків. Серед основних питань - про основні завдання
організації здорового харчування школярів у 2019-2020 н.р. та нове шкільне
харчування, про впровадження системи HАССР (англ. Hazard Analysis and
Critical Control Point) — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і
контролю критичних точок) (04.09. 2019р.);

- зустріч із відомим шеф-кухарем і кулінарним експертом Євгеном
Клопотенком та презентація проєкту «Нове шкільне харчування»
(17.09.2019р.)
- Декадник культури здорового харчування у закладах загальної
середньої освіти міста Івано-Франківська (16-25 жовтня 2019р.). Серед
основних заходів:
- 16.10.2019р. (Всесвітній день здорового харчування) – відкриття
Декадника культури здорового харчування. Вперше! Родинне свято «Здорова
їжа - здорова сім’я» на базі ЗШ № 10;
- 17.10.2019р. (до Міжнародного дня кухаря і кулінара, який
відзначається щорічно 20 жовтня ) - Вперше! Фестиваль страв за рецептами
Євгена Клопотенка на базі ПШС «Перша ластівка»;
- 22.10.2019р. – Вперше! День полтавської кухні у закладах загальної
середньої освіти міста;
- 22.10.2019р. Вперше! Телеміст «Івано-Франківськ – Полтава:
смакуємо разом!» на базі НВК «Школа-гімназія № 3»;
- 23.10.2019р. - загальноміський конкурс «Ми - за здорове харчування!»
серед учнів 4-5 класів на базі ліцею імені В.Чорновола;
- 24.10.2019р. - загальноміський конкурс «Ми - за здорове харчування!»
серед учнів 6-7 класів на базі ліцею імені В.Чорновола.
До початку нового навчального року усі шкільні їдальні м. ІваноФранківська отримали дозвіл Івано-Франківського міськрайонного
управління Держсанепідслужби в Івано-Франківській області на здійснення
діяльності.
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку проведено у ЗШ № 10
(241тис. грн.), ЗШ № 24 (243тис.700 грн.), ліцеї № 13 (221 тис. грн.), НРЦ
(291тис.470 грн.). Всього для ремонтних робіт виділено з міського бюджету–
997 тис.170 грн.
Відповідно до міської цільової програми «Партиципаторне
бюджетування» (бюджет участі) у 2019 році проведено капітальний ремонт із
розширення та осучаснення простору їдальні ЗШ №2 (100 тис.грн.) та ремонт
шкільного буфету ЗШ №16 (100 тис.грн.).
За кошти місцевого бюджету закуплено кухонне обладнання для
Микитинецької ЗШ (на суму 200 тис. 728 грн.), Хриплинської ЗШ (на суму
364 тис. 780 грн.), ЗШ І ст. № 8 (на суму 65 тис. грн.). Всього - 630 тис. 508
грн.
За програмою переможців міського конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2019
році придбано обладнання для шкільної їдальні ЗШ №4.
У ліцеї № 23 імені Романа Гурика (директор М. Василик, підприємець
І. Дубова) запровадили нові технології та форми обслуговування у шкільній
їдальні - створили лінію роздачі, що дозволяє значно прискорити процес
обслуговування учнів середніх та старших класів.

