
Загальна середня освіта 
 

У зв’язку з об’єднанням та збільшенням Івано-Франківської міської 

територіальної громади функціонує 54 заклади загальної середньої освіти, де у 

1272-ох класах навчається 34 146 учнів і це найбільший показник за часів 

Незалежності України. У тому числі: 5 приватних шкіл (49 класів, 831 учень), 

спеціальна школа для дітей з особливими освітніми потребами (20 класів, 143 

учні). 

У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа закладів 

загальної середньої освіти зросла на 17 класів (949 учнів). Кількість здобувачів 

освіти початкової школи сягнула 14 844 учнів, що є найвищим показником за 

останні 20 років. 

Найбільше першокласників (198) навчається у Ліцеї №25 . 

У 2021-2022 н.р. кількість закладів, у яких навчається понад 1000 учнів, 

зросла до 13: Ліцей №23 ім.Р.Гурика, ліцеї №1, 5, 10,11, 15, 18, 20,21, 22, 24, 25, 

Ліцей ім.В. Чорновола. 

Найбільшою за кількістю учнів є Ліцей № 23 ім.Р.Гурика (56 класів, 1772 

учні). Двозмінне навчання організовано на базі 17 ЗЗСО. 

Змінено тип та назву Навчально-реабілітаційного центру на спеціальну 

школу, в якій навчається 143 дитини, більшість з яких мають змогу навчатися за 

освітніми програмами закладів загальної середньої освіти та отримувати 

документ про освіту. 

Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради рішенням міської ради 

присвоєно ім'я Євгена Коновальця. 

У 2021-2022 н.р. функціонує 213 інклюзивних класів, у яких навчається 

249 дітей із особливими освітніми потребами. 

Крім того, відкрито 22 інклюзивні групи подовженого дня для 30-ти дітей 

з особливими освітніми потребами. 

У дев’яти закладах загальної середньої освіти (ліцеї №№ 1, 4, 21, 10, 17, 

Ліцей 23 ім.Р.Гурика, початкова школа ім.С.Русової, початкова школа №9, 

Ліцей ім.В.Чорновола) створено ресурсні кімнати, що дозволяє емоційно 

розвантажити дітей, зняти нервове збудження, знизити рівень тривожності, 

активізувати мозкову діяльність, займатися зі спеціалістом в індивідуальному 

порядку. 

У грудні 2021 року Департаментом освіти та науки здійснено моніторинг 

щодо доступності дітей з особливими освітніми потребами до закладів 

загальної середньої освіти. 

З метою забезпечення прозорості, відкритості, запровадження єдиного 

підходу до зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої 

освіти Івано-Франківської міської територіальної громади у 2021 році 

запроваджено електронну реєстрацію дітей до 1-х класів до закладів ЗЗСО 

Івано-Франківської МТГ з використанням технологій блокчейн. Визначено дату 

початку електронної реєстрації дітей до 1-х класів закладів загальної середньої 

освіти Івано-Франківської міської територіальної громади з використанням 

технології blockchain - 1 березня 2022 року. 

 

 



Впродовж 2021 року проводилася спільна робота Департаменту освіти та 

науки та комунального підприємства «ЕлектроАвтотранс» щодо обліку 

учнівських персоніфікованих карток «Галка» та було здійснено видачу 9947 

карток для учнів ЗЗСО. 

 

З 1 вересня 2021 року учні перших-четвертих класів та двох п’ятих 

пілотних класів (ліцей № 2) організували роботу за новим Державним 

стандартом, програмою Нової української школи. 

Вчителі початкових класів Початкової школи № 26 Тетяна Бурцева, Аліса 

Павлюк (втретє), Ліцею № 7 Леся Павлюк (вдруге) увійшли до ТОП-50 

фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine-2021. 

Делегація освітян міста пройшла навчання за програмою «Сучасні 

технології діяльності керівників закладів освіти, спрямовані на підвищення 

якості і конкурентноспроможності закладу освіти» (22-24 вересня 2021 р. , 

м.Херсон). 

З метою обміну досвідом роботи серед молодих педагогів та 

новопризначених керівників освіти проведено телеміст «Освіта Youth» 

(м.Одеса, 15.12.2021р.). 

Визначено 40 стипендіатів міської ради, які щомісяця отримують по 

1000грн. 

Департаментом освіти та науки проведено 18 олімпіад з базових 

предметів за завданнями, розробленими Івано-Франківським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

В олімпіадах взяли участь 1282 учні із 42 закладів загальної середньої 

освіти міської територіальної громади. Найбільш представницькими були 

олімпіади з математики (165 учасників), української мови та літератури (129 

учасників), фізики (116 учасники), хімії (114 учасників), біології (112 

учасників), англійської мови (110 учасників). 

10 олімпіад ІІ етапу було проведено на базі Університету Короля Данила, 

в них взяли участь 922 учні 6 – 11 класів закладів загальної середньої освіти 

міста, що становить 72% усіх учасників олімпіад. 

Базами для проведення олімпіад також були ліцеї ім.М.Сабата, 

Р.Шухевича, І.Пулюя, В.Чорновола, ліцеї № 3, 4, 17, 23. 

До роботи журі у ролі експертів було залучено науковців та викладачів 

ПВНЗ «Університет Короля Данила», ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника» та Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. 

 



За підсумками роботи журі визначено переможців олімпіад, які посіли 

566 призових місць. Серед них 97 дипломів – першого ступеня, 175 – другого, 

294 – третього. 

Варто відзначити систему роботи з обдарованими дітьми щодо їх 

підготовки до участі в олімпіадах педагогів Ліцею №5, учні яких вибороли 56 

призових місць, Ліцею імені Миколи Сабата – 51 призове місце, Ліцею імені 

Івана Пулюя – 42 призові місця, Ліцею №11 – 33 призові місця, Ліцею №1 – 

27 призових місць (директори: Я.Олексин, І.Дейчаківський, М.Бідичак, 

Н.Романишин, Л.Мурга). 

Успішно виступили на міському етапі олімпіад учні Ліцею ім.Р.Шухевича 

(25 призових місць), Ліцею № 21 ім.Є.Коновальця (19 призових місць), Ліцею 

№ 23 ім.Р.Гурика (18 призових місць), Ліцею № 20 (18 призових місць), Ліцею 

№ 18 (18 призових місць), Ліцею № 16 (18 призових місць), Ліцею № 25 (15 

призових місць), Католицького ліцею (15 призових місць), Ліцею № 12 

ім.І.Франка (14 призових місць), Ліцею № 22 (12 призових місць), Ліцею № 10 

(12 призових місць), Ліцею ім.В.Чорновола (12 призових місць), Ліцею № 7 (11 

призових місць), Ліцею № 3 (10 призових місць) (директори Г.Косар, О.Лесюк, 

М.Василик, Д.Скиданчук, Д.Чміль, М.Івануляк, С.Якимів, о.М.Букатчук, 

А.Череп, М.Калинюк, Р.Куриндаш, С.Бандура, О.Румак, С.Долгова). 

Найбільшу кількість перемог (9) здобула учениця Ліцею № 5 Зазубик 

Діана, учень ліцею імені Івана Пулюя Гайдейчук Володимир (6), по 4 перемоги 

– учень ліцею імені Миколи Сабата Гайдей Роман; учениця ліцею №16 

Кащук Богдана, учениця ліцею №5 Петраш Марта; учениця ліцею №11 Тріщук 

Софія. Департаментом освіти та науки було підготовлено Рішення сесії Івано- 

Франківської міської ради від 26.11.2021 р. №390-18 «Про затвердження 

Положення про преміювання здобувачів освіти які отримали найвищі 

результати при складанні ЗНО». 

З числа кращих переможців сформовано команди для участі у третьому 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Кількісне представництво на ІІІ етапі 

становить 214 учнів. 

Дев’ятеро випускників 2021 року закладів загальної середньої освіти 

міста отримали на ЗНО найвищий бал – 200. Кожен із них отримав премію 

міського голови в розмірі 5000 грн, а - Рущак Володимир, випускник Ліцею 

ім.І.Пулюя – 10000 грн, здобувши одразу дві оцінки у 200 балів: з фізики і 

математики. 

Високі результати за ЗНО Джус Світлани, випускниці Ліцею ім. І.Пулюя, 

дозволили їй увійти в список 30-ти найкращих випускників 2021 року України, 

який затвердив Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, та 

отримати премію Верховної Ради у розмірі 100 тисяч гривень. 

За найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2021році 

чотирьом випускникам Івано-Франківських ліцеїв призначено стипендію 

Президента України. Почесну нагороду отримали Джус Світлана та Головатий 

Владислав, випускники ліцею ім.І.Пулюя, Мазуренко Олесь, випускник ліцею 

№23 ім.Р.Гурика, та Горудько Яна, випускниця ліцею №11(Наказ Міністерства 

освіти та науки № 1329 від 9 грудня 2021 р.). 170 випускників 2021 року 

досягли високих результатів у ЗНО, отримавши від 195 до 200 балів. 



Традиційно визначено рейтинг найкращих закладів освіти України за 

результатами ЗНО-2021. Четверте місце загальнонаціонального рейтингу посів 

Ліцей ім. Миколи Сабата. У 250 кращих закладів освіти України увійшли Ліцей 

ім.Івана Пулюя, Ліцеї №11, 5, та Ліцей ім. Р.Шухевича. 

У червні відбулося загальноміське свято «Випускник-2021», на якому 

було нагороджено випускників золотими (98) і срібними (44) медалями. «Учнем 

року – 2021» стала учениця 11 класу Ліцею ім. М.Сабата Павлучинська Уляна. 

 
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. 

Загальна чисельність комп'ютерної техніки нараховує 1407 одиниць, з них 

170 комп’ютерів використовується в управлінсько-господарській діяльності, в 

т.ч. 36 – для ведення бібліотечного фонду, 89 комп’ютерів для роботи вчителя 

початкової школи, для забезпечення навчально-виховного процесу 750 

комп’ютерів та 592 портативних комп'ютери. Із загальної кількості 767 мають 

термін придбання понад 5 років, 148 – технічно несправні. У 46 ЗЗСО 249 

класів облаштовано інтерактивними поверхнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За кошти державної субвенції придбано 21 мультимедійне обладнання та 

537 ноутбуків для вчителів. Крім того, із місцевого бюджету виділено 50 

тис.грн. для кожного закладу, у якому відкрито 1-й клас, на придбання 

інтерактивної дошки. 

Заклади освіти сформували відкриті та загальнодоступні ресурси з 

інформацією про свою діяльність та забезпечили на своїх вебсайтах відкритий 

доступ до такої інформації та документів. Проведено моніторинг «Про 

діяльність сайтів закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської 

територіальної громади» (жовтень 2021р.). Відзначено систематизацію 

висвітленої інформації на вебсайтах, що полегшує процес її пошуку для 

відвідувачів, у Ліцеях № 1, 15, 16, 20, 21, Угорницькому ліцеї. 

З метою чіткої реєстрації учнів, які харчуються за кошти з бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади, з 1 листопада 2021 року 

запроваджено електронну програму «Контроль шкільного харчування» з 

використанням технології блокчейн. 

8559 (25,7%) учнів 1-11 класів, котрі включені у перелік пільгових 

категорій, забезпечені гарячим харчуванням за кошти з бюджету Івано- 

Франківської міської територіальної громади. Виділено коштів з бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади у сумі 21 млн 955 тис 600 

грн. 

Проведено капітальний ремонт харчоблоків та придбано сучасне 

обладнання у Крихівецькому ліцеї (300.000грн.), ліцеї № 2 (110.000грн.), 

придбано обладнання для харчоблоку ліцею № 10 (788.000грн.), ліцею № 6 

ім.І.Ревчука (100.000грн.). Всього для модернізації харчоблоків виділено з 

міського бюджету 1млн.298 тис.грн. 

Узагальнено досвід роботи «Кращі практики з організації харчування у 

закладі освіти» Ліцею№ 23 імені Романа Гурика (директор М. Василик, ФОП І. 

Дубова); Ліцею № 5 (директор Я.Олексин, ФОП Л.Коритан). 

Проведено майстер-клас Ліцею № 23 імені Романа Гурика «Нове шкільне 

харчування: модернізація харчоблоку, нове меню, сучасні форми 

обслуговування» (24.05.21р., М.Василик, директор Ліцею № 23 імені Романа 

Гурика, І.Дубова, фізична особа підприємець) 

Досвід роботи з питань організації харчування учнів Ліцею № 23 імені 

Романа Гурика (директор М. Василик, підприємець І.Дубова) був 

презентований для учасників регіонального відділення Асоціації міст України 

та Міністерства освіти та науки України (01.07. 2021р.), делегації освітян 

м.Коломия (04.11.2021р., Ліцей № 23 імені Романа Гурика (М.Василик, 

І.Дубова), Початкова школа ім. С.Русової (Т.Демків, Г.Гаврилів). 

Працівники Департаменту освіти та науки взяли активну участь у 

регіональному форумі «Реформування системи шкільного харчування» 

(13.11.2021р., м. Львів). 

30 серпня 2021 року в межах конференції керівників закладів освіти в 

Католицькому ліцеї імені святого Василія Великого відбулося підписання 

Меморандуму про співпрацю Церкви та освітніх закладів Івано-Франківської 

ОТГ. Підписання документа відбулося між Івано-Франківською архиєпархією 

УГКЦ, представниками ПЦУ на Прикарпатті та виконавчим комітетом Івано- 



Франківської міської ради. Метою підписання Меморандуму є об’єднання 

зусиль сторін, спрямованих на духовний розвиток, супровід та підтримку учнів, 

батьків та вчителів в закладах освіти Івано-Франківської міської територіальної 

громади. 

1-2 липня 2021 року у м.Івано-Франківську відбувся Всеукраїнський 

Діалоговий захід з питань освіти “Сприяння всебічному розвитку громад через 

аналітику, діалог та співпрацю” за участі регіонального відділення Асоціації 

міст України та Міністерства освіти та науки України, керівників 

Департаментів освіти та обласних центрів України. 

Зроблено ремонт та відкриття шкільних тирів в Микитинецькому ліцеї, 

Ліцеї №21 та Ліцеї №20. 
 


