
Позашкільна освіта 
 

Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

розширено мережу закладів позашкільної освіти. Станом на 31.12.2021 року в 

Івано-Франківській міській територіальній громаді функціонує 14 закладів 

позашкільної освіти у яких позашкільною освітою охоплено 14938 вихованців. 

Зокрема: 

- у МЦНТТУМ у 102 групах позашкільну освіту здобуває 1530 дітей; 

- у МЦДЮТ у 159 групах позашкільну освіту здобуває 2250 дітей; 

- у МЦДДЮМП функціонує 57 груп на базі 21 підліткового клубу де 

виховується 2450 дітей та молоді; 

- у МДЕС у 71 групі позашкільну освіту здобуває 1080 дітей; 

- у ЦПВУМ ім. Степана Бандери в 40 групах позашкільну освіту 

здобуває 710 дітей; 

- у ДЮПЦ у 60 групах позашкільну освіту здобуває 627 дітей; 

- у ЦТКУМ у 13 групах позашкільну освіту здобуває 195 дітей; 

- у МАНУМ в 54 групах позашкільну освіту здобуває 395 дітей; 

- у ЦОІ в 77 групах позашкільну освіту здобуває 1030 дітей; 

- у КУТІ в 85 групах позашкільну освіту здобуває 1275 дітей; 

- у СДЮСШОР №1 у 49 групах позашкільну освіту здобуває 1423 

дітей; 

- у ДЮСШ № 2 у 114 групах позашкільну освіту здобуває 1423 дітей; 

- у ДЮСШ № 3 позашкільну освіту здобуває 808 дітей 

- у ПЗОВ «Лімниця» влітку упродовж 4 змін має змогу оздоровитись 

700 дітей. 

Упродовж цього року мережа позашкільних закладів збільшилась на 

один ЗПО – Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти «Культурно- 

Універсальна Територія «КУТ» (відкритий у вересні 2021 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрито два клуби МЦДЮМП у Микитинцях та Вовчинцях. 

Працівники Департаменту освіти та науки, ЦПРПП, дирекції закладів 

позашкільної освіти вживають заходи щодо забезпечення педагогів закладів 

сучасною науково-методичною літературою та матеріалами, систематично 

доводять до відома педагогів закладів позашкільної освіти інформацію про 



новинки методичної та дидактичної літератури, публікації періодичної преси, 

які висвітлюють дану тематику. 

Працівники закладів позашкільної освіти щорічно беруть участь у 

проведенні обласного конкурсу на кращу науково-методичну розробку з 

питань позашкільної освіти. 

Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів 

стали керівників гуртків: 

- І місце: Шпортюк Ганна, керівник гуртка ЦПВ ім.С.Бандери 

(художньо-естетичний напрям); 

- ІІ місце: Гриців Наталія, керівник гуртка ЦОІ (дослідницько- 

експерементальний напрям); 

- ІІІ місце: Бадай Валентина, керівник гуртка МДЕС (туристсько- 

краєзнавчий напрям). 

 
Переможцями міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості» (16.12.) у номінації «Керівник гуртків науково-технічного напряму 

позашкільної освіти» (початковий технічний профіль) стали Лугова Світлана 

Іванівна, заступник директора ЦОІ та Суходольна Мар’яна Михайлівна, 

керівник гуртка МЦНТТУМ. Роботи педагогів надіслано для участі у ІІ 

(обласному) етапі конкурсу. 

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти беруть активну участь у 

проведенні різноманітних міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів з 

фахової майстерності. Зважаючи на призупинення освітнього процесу в 

закладах освіти у зв’язку із розповсюдженням корона вірусної інфекції 

цьогоріч переважну більшість конкурсів було переведено на заочну та 

дистанційну форму. 

Педагоги закладів позашкільної освіти систематично беруть активну 

участь у проведенні обласних науково-практичних конференцій, семінарів, 

«круглих столів», фестивалів тощо з питань позашкільної освіти. 

 

 

 



У цьому році педагоги ЦОІ започаткували цікаву систему організації 

роботи STEM-освіти: проведення літньої STEM-школи лідерів та виїзних 

STEM-шкіл. Завдяки цьому діти мали змогу не тільки пізнати щось нове, але 

й гарно відпочити й оздоровитись. Здобувачі освіти з педагогами закладу 

побували в мальовничих куточках Прикарпаття, Закарпаття та Буковини, 

Австрії, Словаччини та Угорщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 вересня 2021 року проведено міський Фестиваль «Творче обличчя 

Івано-Франківського позашкілля». Під час Фестивалю позашкільні заклади 

міста мали змогу ознайомити мешканців міста із специфікою роботи гуртків 

та секцій, які працюють на базі цих закладів. 

Переможцями міського етапу обласного конкурсу «Юні господарі 

землі» стали вихованці гуртка «Аматори рослинництва» МДЕС Богдан 

Цюпер, Тадей Семчук та Вадим Семчук. 

Департамент освіти та науки, адміністрації закладів позашкільної освіти 

м. Івано-Франківська постійно докладають зусилля для зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів. 

Упродовж року значний обсяг робіт виконано в ПЗОВ «Лімниця» у ході 

підготовки закладу до літнього відпочинку дітей: проведено ремонт спальних 

корпусів, їдальні, покрівлі медпункту. 

Заклади позашкільної освіти м. Івано-Франківська забезпечені 

комп’ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет. 

Упродовж року систематично проводились семінари та школи 

батьківського Всеобучу на базі МДЮПЦ «Щасливі батьки – щасливі діти» на 

яких розглядались питання родинного, сімейного, правового та національно- 

патріотичного виховання. Загалом участь у них брало понад 500 батьків 

школярів. 



Упродовж навчального року на базі центру патріотичного виховання 

учнівської молоді імені Степана Бандери успішно реалізовувались 

загальноміські проєкти «Мій Івано-Франківськ» (проведення уроків з історії 

рідного міста), «За честь! За славу! За народ!», «Герої не вмирають!», «До 

духовних джерел українців», «Козацька слава», «Я – громадянин», 

«Вишивка – мій оберіг» та інші. Участь у них брало понад 5000 

Під час роботи пришкільних літніх відпочинкових таборів з денним 

перебуванням дітей та відпочинкових дитячих об’єднань під керівництвом 

вчителів успішно реалізовано екскурсійно-навальний проект «Місцями 

визвольних змагань». Учні побували на екскурсіях у обласному музеї 

визвольних змагань імені Степана Бандери, Меморіальному комплексі 

«Дем’янів лаз», музеї Героїв Небесної Сотні, автобусних екскурсіях місцями 

визвольних змагань Прикарпаття, здійснили пішохідні екскурсії вулицями 

міста, де встановлені пам’ятники, анотаційні й меморіальні дошки 

До усіх державних свят та знаменних дат українського історичного 

календаря в закладах освіти проводились тематичні прес-інформування, 

виховні години, «круглі столи», виходили в ефір шкільні радіогазети тощо. 

До свята Св. Миколая (15 грудня) для дітей пільгових категорій на сцені 

Обласної філармонії імені Іри Маланюк вихованці МЦДЮТ показали цікаву 

казкову феєрію з елементами дива. 

 


