
 

Звіт за 1 квартал 2019  

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

 

Дошкільна освіта 

 

У І кварталі 2019р. проводилась робота щодо удосконалення та розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти міста. Затверджено рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради про планову мережу закладів дошкільної освіти на 2019-

2020н.р., яким передбачено функціонування 41 закладу дошкільної освіти ( 341 

група,  9716 дітей).  

Підготовлено та направлено в Департамент освіти, науки і молодіжної політики 

Івано-Франківської ОДА та Головне управління статистики  Івано-Франківської 

області статистичний звіт Ф №85-к про роботу закладів дошкільної освіти у 2018 

році. За результатами аналізу річного звіту станом на 01.01.2019р. мережа закладів 

дошкільної освіти міста складає 41 заклад усіх типів та форм власності, у яких 

виховується та навчається 9531 дитина.  

Проводиться підготовча робота щодо відкриття ДНЗ №21 «Подоляночка» 

(вул.Г.Хоткевича, 11А). Будівельні роботи виконуються відповідно до плану 

управління капітального будівництва.   

Закупівля продуктів харчування для закладів дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Проведено 20 тендерних 

закупівель на продукти харчування для закладів дошкільної освіти у І кварталі 2019р. 

За результатами вказаних процедур укладено 17 угод із постачальниками продуктів 

харчування. 

На нарадах керівників закладів дошкільної освіти міста слухались питання: 

аналіз звіту ф 85-к про діяльність закладів дошкільної освіти міста у 2018р. та 

формування планової мережі закладів дошкільної освіти міста на 2019-2020н.р., 

аналіз захворюваності дітей у ЗДО у 2018р. та стан епідситуації в місті щодо 

захворювань на кір та грип серед дитячого населення міста, про  систему контролю 

за організацією харчування у ЗДО та вимоги до супровідних документів на продукти 

харчування, про заходи на виконання листа Міністерство освіти і науки України 

«Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у ЗДО» від 14.02.2019р.та ін. 

Велась робота Тимчасової комісії з розгляду питань, які потребують додаткового 

вивчення та не врегульовані Положенням про порядок загальної міської електронної 

реєстрації дітей до поступлення у ДНЗ м.Івано-Франківська. За перший квартал 

проведено 1 засідання, на якому розглянуто 32 звернення громадян з питань 

оформлення дітей до дошкільного  закладу. 

 

Загальна середня освіта 

 

Департаментом освіти та науки у січні замовлено документи про освіту для 

випускників 2019 року: 1090 свідоцтв про повну загальну середню освіту та 2345 

свідоцтв про базову загальну середню освіту. Станом на березень 2019 року 

претендентами на отримання медалей є 103 учні (з них 74 претендують на 



 

нагородження золотими медалями; 29– срібними), що становить 9% від загальної 

кількості одинадцятикласників. Замовлено 164 свідоцтва з відзнакою для 

випускників 9 класів, що становить 7 % від загальної кількості учнів 9-х класів. 

До 1 березня на екстернатну форму навчання зараховано 5 учнів для отримання 

свідоцтв про базову загальну середню освіту, 62 – для отримання свідоцтв про повну 

загальну середню освіту.   

Інклюзивну освіту станом на березень 2019 року здобуває 68 учнів у 27-ми 

закладах загальної середньої освіти. 

У першому кварталі 2019 року на виконання «Правил проставлення апостилю 

на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» 

підтверджено видачу 4 документів про освіту. Підготовлено замовлення для 

виготовлення 6 дублікатів втрачених документів (2 свідоцтва,4 атестати). 

Департаментом освіти та науки підготовлено проект рішення виконавчого 

комітету «Про затвердження планової мережі закладів дошкільної, загальної 

середньої,  позашкільної та професійно-технічної освіти». 

У 2019-2020 навчальному році в місті Івано-Франківську відповідно до планової 

мережі функціонуватиме  42 заклади загальної середньої освіти, у 1098-ох класах 

навчатиметься  30 154 учні. Порівняно з цим навчальним роком кількість класів 

зросте на 56, а кількість учнів збільшиться на 2109; школа І ступеня збільшиться на 

25 класів, ІІ ступеня – на 18 класів, ІІІ ступеня– на 13 класів. 

У новому навчальному році очікується 128 перших класів, що на 3 класи більше 

ніж у цьому році, у яких навчатиметься 3 633 першокласники. 

До 13 закладів збільшиться  кількість шкіл, у яких навчатиметься понад тисячу 

учнів. Найбільшою школою в місті залишається ЗШЛ №23 – 1742 учні, до п’ятірки 

найбільших шкіл входять ЗШ №22 (1738 учнів), ЗШ №18 (1608 учнів), ЗШ №25 (1588 

учнів), ЗШ №10 (1469 учнів). 

Двохзмінне навчання буде організовано на базі 15 закладів для 4407 учнів. 

На виконання вимог Закону України «Про освіту» Департаментом освіти та 

науки створено робочу групу щодо визначення територій обслуговування закладів 

загальної середньої освіти та сформовано оновлені території обслуговування 

(визначено заклади освіти  для сіл, з якими укладено Угоди про співпрацю між Івано-

Франківською міською радою та сільськими радами, і внесено зміни до наказу про 

території обслуговування).  

Організовано роботу щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в 

умовах Нової української школи, підвищення кваліфікації учителів перших класів, 

які працюватимуть  у 2020-2021 навчальному році.  

З метою реалізації рішень Першого форуму міського голови Руслана 

Марцінківа «Освітній простір Івано-Франківська: взаємодія, інновації, розвиток» в 

освітньому просторі міста, створення навчальної та комунікативної платформи 

спільноти педагогів – новаторів через систему тренінгів-інновацій вчителі  

української мови і літератури та початкових класів закладів загальної середньої 

освіти міста пройшли навчання з освітньої технології  «Ейдетика» (базовий курс 

«Секрети ефективного запам’ятовування»). Завдяки цьому курсу вчителі зможуть 

змінити підходи до навчання учнів, спираючись на образне мислення дитини, 



 

забезпечуючи більш гармонійний розвиток, позитивне сприйняття світу та 

оточуючих. 

7-8 лютого 2019 року педагоги закладів загальної середньої освіти взяли участь 

у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» в рамках проведення ІІ 

Міжнародного господарського форуму «Смарт-місто та екосистема». 

Учителі початкових класів взяли участь у пілотному проекті Сертифікації 

учителів та добровільно зареєструвалися на сайті Українського центру оцінювання 

якості освіти.  

У СШ № 11 відбулася загальноміська презентація сучасних засобів навчання 

(27.02.2019р.). Учасниками заходу стали керівники закладів дошкільної, загальної 

середньої та професійно-технічної освіти м. Івано-Франківська, педагоги Нової 

української школи. 

Першим досвідом роботи з використання сучасної техніки поділились учителі 

ЗШ І ст. № 26 (06.02.2019р.). Педагоги Нової української школи: Наталія Романишин, 

Руслана Мельник, Руслана Ризюк - провели майстер-клас «Використання 

інтерактивних панелей у роботі вчителя Нової української школи» для учителів 

перших класів закладів загальної середньої освіти міста.  

ЗШ № 10 стала ініціатором проведення педагогічного калейдоскопу «Освітня 

палітра сучасної школи» (06.03.2019р.). Учителі перших класів презентували різні 

форми роботи у Новій українській школі.  

Організовано роботу щодо проведення виїзного семінару «Нова українська 

школа: нове освітнє середовище, нові сучасні технології, нові форми роботи» та 

вивчення умов роботи Львівської сучасної української школи «Школа вільних та 

небайдужих» (28.03.2019р.) . 

Інформації про хід реалізації Концепції Нової української школи, роботу  у 

Новій українській школі систематично висвітлюються на сайті Департаменту освіти 

та науки та у мережі Facebook .  

Учні четвертих класів взяли активну участь у загальноміському конкурсі 

«Юний математик», який проводився на базі ЗШ № 9 21.03.2019р. 

За результатами виконаних завдань у Міжнародному природничому 

інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК» 2602 учні 1-11 класів нагороджені 

сертифікатами «Золотий колосок» та «Срібний колосок». 

Сорока учням закладів загальної середньої освіти, вихованцям позашкільних 

закладів, студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на 2019 рік 

призначено стипендії міської ради (240 тис. грн. на рік).  

 З 25 лютого продовжуються обов’язкові уроки плавання для учнів 4-х класів 

закладів загальної середньої освіти міста, які не були охоплені уроками плавання у І 

семестрі. Уроки проводяться у плавальних басейнах на базах ЗШ № 18, 21, 22, 24, 

ЗШЛ № 23 під керівництвом досвідчених тренерів-викладачів ДЮСШ № 2. 

З 22 до 25 січня 2019 року на спортивній базі ЗШ № 24 проходили змагання з 

гандболу на Кубок ГО «Обласна спілка учасників АТО» серед дівчат закладів 

загальної середньої освіти, які входять в залік ХХVІІІ Спартакіади серед школярів 

міста. 



 

У змаганнях брали участь збірні команди з 13 ЗЗСО. Перемогу здобула команда 

дівчат ЗШ № 28, ІІ місце –СШ № 1, ІІІ місце – ЗШ № 24, IV – ЗШ № 12. 

З 28 січня до 1 лютого 2019 року на спортивній базі ЗШ № 24 проходили 

змагання з гандболу на Кубок ГО «Обласна спілка учасників АТО» серед юнаків 

закладів загальної середньої освіти, які входять в залік ХХVІІІ Спартакіади серед 

школярів міста. 

У змаганнях брали участь збірні команди з 14 ЗЗСО. Перемогу здобула команда 

юнаків СШ № 5, ІІ місце – ЗШ № 18, ІІІ місце – ЗШ № 24, IV – УГ № 1. 

27-28 лютого 2019 року на базі УГ № 1 проведено міський етап учнівської 

олімпіади з предмета «Фізична культура». В олімпіаді взяли участь 49 учнів (24 

дівчини, 25 юнаків) 10-х класів із 25 закладів загальної середньої освіти міста. Серед 

юнаків переможцями визначено 13 учасників: І місце – 3 учні (УГ № 1, СШ № 5, 

ЗШЛ № 23); ІІ місце – 4 учні (СШ № 1, ЗШ № 17, ЗШ № 22, ЗШ № 28); 

ІІІ місце – 6 учнів ( ЗШ № 2, 4, СШ № 11, ЗШ № 15, 18, 24). 

 Серед дівчат переможцями визначено 12 учасниць: І місце – 3 учениці (УГ № 1, 

СШ № 5, ЗШЛ № 23); ІІ місце – 4 учениці (ШГ № 3, СШ № 1, ЗШ № 24, 28); ІІІ місце 

– 5 учениць (ПМЛ, СШ № 11, ЗШ № 3, 12, 19). 

З 4 до 6 березня 2019 року на спортивній базі ЗШ № 28 проходили змагання з 

настільного тенісу на Кубок Департаменту освіти та науки серед учнів 5-9-х класів (1 

дівчина, 1 юнак) закладів загальної середньої освіти міста.  

У змаганнях брали участь команди з 21 закладу загальної середньої освіти. 

Другий рік поспіль перемогу здобула команда СШ № 1, ІІ місце – ліцей № 13, ІІІ 

місце – ЗШ № 15. 

5 березня 2019 року на базі ЗШ № 25 відбувся фінал шкільної ліги за 

програмою "Дитяча легка атлетика ІААF", участь у якому взяли учні з ЗШ №25, СШ 

№1, ЗШЛ №23, СШ №5, ЗШ №15 та ЗШ №21. 

За результатами змагань переможцем міської шкільної легкоатлетичної ліги 

стали учні ЗШЛ № 23, ІІ місце – школярі СШ №1, ІІІ місце – СШ № 5. 

З 12 до 15 березня 2019 року на спортивній базі ЗШ № 24 проходили змагання з 

міні-футболу на Кубок ГО «Обласна спілка учасників АТО» серед дівчат закладів 

загальної середньої освіти, які входять в залік ХХVІІІ Спартакіади серед школярів 

міста. 

У змаганнях брали участь 22 збірні команди ЗЗСО. Перемогу здобула команда 

дівчат ЗШ № 28, ІІ місце –ЗШ № 4, ІІІ місце – ГШ № 3, IV – ЗШ № 10. 

19 березня 2019 року вперше у м. Івано-Франківську на базі коледжу фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України 

відбувся спортивний фестиваль серед школярів в рамках проекту Громадської 

Організації «Спортивний рух Олександара Педана «JuniorZ»». У фестивалі взяли 

участь понад 300 учнів з 28 закладів загальної середньої освіти.  

Мета фестивалю – впровадження варіативних модулів: чирлідинг, петанк, 

флорбол, бадмінтон, корфбол, регбі, фризбі на уроках фізичної культури. 

Найактивніші учасники мали нагоду зіграти у матчі All Stars з Олександром 

Педаном. Школярі отримали різноманітні подарунки, а учні СШ № 1 та ШГ № 3 

отримали у подарунок комплект спортивного інвентарю для навчальних занять з 7 

видів спорту. 



 

У І кварталі 2019 року  відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради 

від 15.12.2017р.  № 353-17 «Про встановлення вартості харчування учнів, які 

навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми 

навчання м. Івано-Франківська, за кошти міського бюджету» 7107 (25%) учнів 1-11 

класів забезпечені гарячим харчуванням. Серед них: 

- дворазовим гарячим харчуванням (вартість харчування 35,00 грн./день) 

забезпечені 2113 учнів 1-11 класів (діти-сироти, позбавлені батьківського піклування; 

учні 1-11 класів із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах; учні 1-11 класів, яким згідно із Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», гарантується пільгове харчування; учні 1-11 класів, батьки яких є 

учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових дій або загинули під 

час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО; учні  із інвалідністю); 

- одноразовим гарячим харчуванням (вартість харчування 15,00 грн./день) 

забезпечені 4151 учнів 1-11 класів (учні із сімей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

учні  із багатодітних сімей, учні 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей); 

- одноразовим гарячим харчуванням (вартість харчування 20,00 грн./день) 

забезпечені 843 вихованців груп подовженого дня. 

Для усіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік категорій дітей, 

котрі харчуються безкоштовно, організовано гаряче харчування за кошти батьків.  

   За результатами проведених працівниками Держпродспоживслужби в м.Івано-

Франківську лабораторно-інструментальних досліджень у закладах освіти 

встановлено, що зразки їжі та продукти харчування відповідають вимогам. 

Питання  «Про організацію харчування в закладах освіти міста» розглянуто  на 

оперативній нараді 26.02.2019р.  

Організовано роботу щодо проведення першого конкурсу відеоробіт «Про 

смачну та здорову їжу у шкільній їдальні» серед учасників освітнього процесу 

закладів загальної середньої освіти міста, який триватиме у період з 20.03.2019 року 

до 20.04.2019 року. 

Інформації про стан  організації харчування учнів у закладах освіти міста 

систематично висвітлюються на сайті Департаменту освіти та науки та у мережі 

Facebook.   

 

Позашкільна освіта, національно-патріотичне виховання 

 

Проведено 11 інформаційно-методичних нарад: 

 для заступників директорів з виховної роботи ЗЗСО (3 наради) ,  

 керівників ПЗНЗ (3 наради), 

 керівників ЗПТО  ( 1 нарада), 

 педагогів-організаторів (1 нарада), 

 директорів ПЗНЗ (1 нарада), 

 вчителів предмету «Захист Вітчизни» (2) 



 

 проведено навчальні заняття для організаторів гри «Джура» (06.03.2019р.), 

 прийом делегацій учасників 4-го етапу Всеукраїнської       

 учнівської олімпіади з правознавства  (майстер-класи, екскурсії)(19.03.2019р.), 

 участь у семінарі «Аспекти національного та  патріотичного  виховання юних 

краєзнавців через призму їх участі у  Всеукраїнській краєзнавчій акцій 

учнівської   молоді»  (14.03.2019р.). 

Проведено 35 загальноміських заходів у яких взяло участь понад 

4521вихованців.  

З них присвячених вшануванню та відзначенню ювілеїв державних, громадсько-

політичних та культурних діячів, знаменним та пам’ятним датам українсько-

історичного календаря (10):  

 01.01.2019р. загальноміські урочистості з нагоди 110-ї річниці з дня 

народження С.Бандери (участь взяло 137 учасників), 

 впродовж місяця презентація ПЛАСТУ в ЗЗСО,  

 15.02. 2019р.  Урок мужності, присвячений 30-ти літтю виводу військ з 

Афганістану, Дню учасника бойових дій на території інших держав та 

проведення аналогічних заходів в ЗЗСО (участь взяло 103 учасника), 

 20.02.2019р. урочиста академія «Зродились ми великої години…», присвячена 

90-й річниці створення ОУН, (участь взяло 97 учасників), 

 20.02.2019р. загальноміський урок мужності «На лінії вогню», приурочений 

вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

 Впродовж місяця було проведено загальношкільні заходи, присвячені 

вшануванню подвигу Героїв Небесної Сотні, 

 20.02.2019р.  загальноміське віче-реквієм з нагоди 5-ї річниці увінчання 

подвигу Героїв Небесної Сотні та панахиди за всіма загиблими у 

Меморіальному сквері ( участь взяли 142 учні із ЗЗСО ), 

 12.03.-14.03.2019р. проводились виховні заходи «Ми чуємо тебе, Кобзарю, 

крізь століття», «Невмирущість слова Кобзаря», вікторини «Сторінками 

Великого Кобзаря» , 

 впродовж місяця екскурсії у Шевченківську світлицю ЦПВ ім. С.Бандери,  

 12.03.2019р. загальноміський етап Всеукраїнської історико-географічної 

експедиції «Історія міст і сіл України» ( участь взяли 57 вихованців з ЗЗСО та 

ПТНЗ, 25 робіт). 

Під час проведення цих заходів учні мали змогу дізнатись цікаві сторінки з життя 

та творчості видних діячів українського державотворення, ознайомитись з історією 

заснування та діяльності різноманітних громадських, суспільно-політичних рухів та 

партій. Також учні мали змогу відвідати музеї міста та тематичні експозиції, які були 

присвячені зазначеним вище датам. 

10 загальноміських заходів було присвячено збереженню та вивченню 

українських звичаїв та традицій: 

 05-25.01.2019р. загальноміське свято «Новорічно-різдвяна феєрія», в 

мікрорайонах міста, біля клубів ( участь взяло понад 567 учасників), 



 

 11.01.2019р. загальноміська святково-розважальна програма «Парад новорічно-

різдвяних пісень», 

 16.01.2019р. загальноміське дійство «Освітянська коляда» (участь взяло 453 

особи), 

 23.01.2019р. загальноміське свято «Феєрія дзвінкої коляди» (участь взяло понад 

1000 осіб), 

 16.01.2019р. різдвяний флеш-моб «Коляда у місті», ЗЗСО, ПЗО ТА ПТНЗ 

(участь взяло 367 учасників), 

 01-19.01.2019р. загальноміський культурологічний проект «Мереживо зимової 

казки»,  

 впродовж місяця Різдвяно-вертепне дійство «Коляда на рідну школу»,  

 11-29.02.2019р. міжнародна виставка-конкурс образотворчого мистецтва 

«Стрітенська мозаїка – 2019» серед вихованців ЗЗСО та ПНЗ, (138 робіт,із 20 

закладів ЗЗСО та ПНЗ, 11робіт від вихованців Палацу дітей м. Бая Маре, 

визначено 77 переможців), 

 14-16.02.2019р. візит делегації освітян МЦДЮТ в м. Бая-Маре для участі у 

Міжнародному румунсько-українському освітньому проекті «VISDELAКNA»,  

 16.03.2019р. 9-ий загальноміський Фестиваль «Танцювальний калейдоскоп» ( 

понад 340 учасників). 

Під час проведення заходів широко застосовувалась розважально-ігрова методика, 

яка давала можливість дітям брати активну участь у святкових дійствах. Переважна 

більшість з них була присвячена новорічно-різдвяному циклу свят. Слід зазначити, 

що частина загальноміських заходів проводилась безпосередньо у мікрорайонах 

міста на базі підліткових клубів, що давало змогу під час зимових канікул залучити 

дітей та їх батьків до організованих форм проведення дозвілля.  

Було проведено 8 загальноміських заходів, які були присвячені розвитку 

художньої та образотворчо-технічної творчості учнівської  молоді: 

 09.01.2019р.  участь у Всеукраїнському конкурсі «Український сувенір»,  

 25.01.2019р. загальноміський фестиваль «IF Fest IT» (участь взяло понад 200 

учасників), 

 30.-31.01.2019р. проведення І (загальноміського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (участь у 

конкурсі взяли 74 учні, які представляли 81 науково-дослідницьку роботу), 

 01.03.2019р. презентація підручників з Arduino в рамках проекту «Навчимо 

1000 дітей робототехніки в школах міста Івано-Франківська» (участь взяли 39 

учнів із 13 ЗЗСО), 

 12.03.2019р. І етап конкурсу інструментальних та вокальних гуртів серед 

здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти (участь 

взяли 288 вихованців із 30 закладів ЗЗСО та 2 заклади ЗПО), 

 14.03.2019р. міський конкурс юних фотолюбителів та конкурс робіт 

фотоаматорів ( 135 робіт вихованців ЗЗСО та ПЗО), 



 

 21.03.-22.03.2019р. І етап конкурсу хорових колективів серед здобувачів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти( участь взяли 14 ЗЗСО), 

 01.01.2019р. літературно-музична композиція «Зійшла зоря бандерівської ери» 

(до 110-ї річниці з дня народження С.Бандери). 

Під час проведення цих заходів школярі мали змогу взяти участь у фестивалях, 

конкурсах, змаганнях та презентаціях які сприяли вдосконаленню вмінь та навичок 

учнів в оволодінні секретами технічної творчості, хореографічного та музичного 

мистецтва. Можливість виявити кращих з кращих у формі проведення змагань, 

давала можливість перейняти передовий досвід  та новітню методику колег. 

Поглибленню набутих знань на уроках, освоєнню методики проведення 

пошуково-дослідницької діяльності учнів сприяла участь школярів у різноманітних 

експедиціях та акціях, літературних читаннях. Під час проведення цих заходів діти 

мали змогу довідатись про цікаві факти з життя та діяльності відомих мешканців 

міста, учасників національно-визвольних змагань за здобуття та збереження 

незалежності, суверенітету та цілісності української держави упродовж XX-XXI ст. 

Ці заходи також сприяли розвитку комунікативних здібностей вихованців освітніх 

закладів, заохоченню дітей до вивчення історії рідного краю та України. 

 02-04.01.2019р. участь у акції «Збережи життя ялинці», НЕНЦ, м. Київ, МДЕС, 

 12.03.2019р. загальноміський етап Всеукраїнської історико-географічної 

експедиції «Історія міст і сіл України» ( участь взяли 57 вихованців З ЗЗСО та 

ПТНЗ, 25 робіт), 

 17.03.2019р. проводились літературні експедиції та літературні читання «Подорож 

Шевченківськими дорогами» розмови-мандрівки «Тарас Шевченко – художник», 

 20.03.2019р. історико-краєзнавча акція «Герої не вмирають» (участь взяли 43 

вихованці ЗЗСО, ЗПО та ПТНЗ), 

Відточенню спортивної майстерності, загартуванню та зміцненню здоров’я дітей, 

пошуку кандидатів до юнацької збірної області та України, розвитку міжнародних 

відносин та дружби між народами, сприяли велелюдні спортивні дитячі змагання (3): 

 23-28.02.2019р. участь команди СДЮСШОР№1 у XLIV міжнародному  Гран-

Прі турнір з гімнастики спортивної, м. Нім (Франція),  

 19.03.2019 р. проведення міського спортивного фестивалю школярів, 

Всеукраїнського проекту «JuniorZ», що проводиться в рамках проекту 

Громадської Організації «Спортивний рух Олександара Педана «JuniorZ» 

(місце проведення – коледж фізичного виховання НУФВСУ участь взяли понад 

300 учасників), 

 28.02.-01.03.2019р. участь команди СДЮСШОР№1 у XXIII міжнародному 

турнірі з гімнастики спортивної «Зірки Прикарпаття»  у м. Івано-Франківськ . 

Розвитку та зміцненню міжнародної співпраці між освітянами м.Івано-

Франківська та Румунії сприяли двосторонні візити педагогів та вихованців МЦДЮТ 

та Палацу Дітей м. Бая Маре і їх участь у міжнародних культурно-просвітницьких 

проектах: 

 14-16.02.2019р. візит делегації освітян МЦДЮТ в м. Бая-Маре для участі у 

Міжнародному румунсько-українському освітньому проекті «VISDELAКNA»; 



 

 прийом делегації вихованців та педагогів Палацу дітей м. Бая Маре, учасників 

загальноміської виставки-конкурсу «Стрітенська мозаїка-2019». 

Діти мали змогу глибше пізнати культурні традиції наших народів, взяти участь в 

мистецьких  конкурсах, побувати на захоплюючих екскурсіях, знайти нових друзів та 

весело провести час. Під час реалізації проектів закладено фундамент для 

розширення подальшої співпраці з румунськими партнерами з інших міст Румунії. 

Уперше, за ініціативи учнів Гімназії №2 та вихованців МЦНТТУМ, при підтримці 

міського голови Р.Марцінківа, секретаря міської О.Савчук, депутатів міської ради 

при технічній підтримці керівника гуртка МЦНТТУМ О.Аронця та підприємця 

О.Терлевського, у рамках Всеукраїнського проекту «План дій: через соціальні 

учнівські проекти для громадянської активності» започатковано реалізацію міського 

проекту щодо виготовлення та встановлення мережі електронних інформаційних 

пристроїв-аудіогідів, розміщенних на історичних будівлях м. Івано-Франківська.  

Урочиста презентація проекту відбулась 31.01.2019р. поблизу Ратуші, участь у ній 

взяло понад 120 школярів. Цінність даного проекту є те, що завдяки технічної 

творчості дітей у нашому місті заплановано встановлення 11 аудіогідів, які 

розповідатимуть мешканцям та гостям столиці Прикарпаття історію виникнення та 

розвитку нашого міста. Завдяки проекту відбувається також популяризація технічної 

творчості серед школярів та збільшення числа учнів, залучених до системи 

позашкільної освіти. На даний час встановлено 5 Аудіогідів (на будівлях Ратуші, 

Вірменської церкви, залізничного вокзалу, музеї Небесної Сотні, будинку обласного 

товариства «Просвіта». 

21.03.2019р. на базі Природничо-математичного ліцею (керівник М.Бідичак) 

Департаментом освіти та науки спільно з адміністрацією закладу було організовано 

та проведено показове інструктивно-методичне заняття «День цивільного захисту в 

закладі загальної середньої освіти» на тему: «Як запобігти та попередити можливий 

терористичний акт у закладі освіти та зберегти життя школярів та працівників 

закладу. Нові підходи та методика надання першої домедичної допомоги» для 

керівників закладів освіти міста. Особливістю заняття було те, що вперше директори 

шкіл мали змогу відпрацювати порядок дій при виявленні вибухового пристрою в 

приміщенні освітнього закладу. Начальник вибухово-технічної служби Головного 

управління національної поліції Івано-Франківської області Роман Дзібій провів 

знешкодження вибухівки та покроково прокоментував хід вжитих заходів, надав 

методичні рекомендації.   

 

Науково-методична робота та інформаційне забезпечення 

 

В  умовах реалізації нової моделі української освітньої системи особливого 

значення набуває проблема створення компетентнісного методичного простору, над 

розв’язанням якої  працює Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 

ІМЦ здійснює безперервний методичний супровід діяльності чотирьох тисяч 

трьохсот двадцяти двох вчителів. Якісний склад педагогів міста свідчить про їхній 



 

високий професійний рівень та здатність надавати якісні освітні послуги, 

впроваджувати  інноваційні технології навчання. 

З цією метою запроваджено нову форму методичної взаємодії - ІМЦstudio, на 

якій методисти, застосовуючи діяльнісний підхід, формують професійні та 

управлінські компетентності педагогів та керівників міста. Таких студій упродовж 

першого кварталу  організовано для 27 категорій педагогічних працівників міста. 

Крім того, у І кварталі проведено 12 засідань творчих груп, 6 семінарів-

практикумів, 7 майстер-класів, 8 засідань Школи молодого педагога.  

ІМЦ проведено педагогічну практику для методистів РМК області - слухачів 

курсів Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

«Розвиток професійної компетентності методиста в умовах модернізації освіти». 

Тренінгове заняття «Траєкторія професійного зростання методиста в умовах освітніх 

змін» для учасників заходу провела директор ІМЦ О.Савка. 

Інформаційно-методичним центром розроблено новий офіційний веб-сайт 

http://osvita.if.ua, який забезпечує якісне висвітлення діяльності Департаменту освіти 

та науки, його структурних підрозділів і забезпечує обмін інформацією із закладами 

освіти, громадськістю та органами місцевого самоврядування.  

Актуальні події та новини розміщуються у соціальній мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/osvitaIF/, якими цікавиться численна аудиторія освітян та 

громадян нашого міста. Кількість розміщеної інформації за І квартал – 269 прес-

релізів. Кількість осіб,  які стежать – 2681. Кількість повідомлень на сторінці за І 

квартал – 440. 

Колегіальним органом керівництва Інформаційно-методичного центру, який 

координує діяльність структурних підрозділів, є методична рада, робота якої 

направлена на вдосконалення змісту освіти та його навчально-методичного 

забезпечення. Концептуальним вектором роботи методичної ради є розгляд 

авторських програм, проектів, пілотних досліджень, що регламентують та 

організовують освітню діяльність.  

За звітний період схвалено 5 методичних розробок педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти: учителя української мови та літератури СШ № 5 

Москалюк Людмили «Формування мовленнєвої компетентності учнів на засадах 

наступності і перспективності»; учителя зарубіжної літератури приватної школи-

садка «Перша ластівка» Сивогривої Гелени «Формування комунікативної 

компетентності учнів на основі лінгвокраїнознавчого методу»; учителя фізики СШ № 

1 Солом´яної Ольги «Реалізація STEM-освіти через проектну діяльність на уроках 

фізики та в позакласній роботі»; учителя християнської етики ЗШ № 12 Черепа 

Андрія  «Науково-методичні засади викладання християнської етики в закладах 

загальної середньої освіти»; керівника гуртка «Юні екологи» Міської дитячої 

екологічної станції Васильчишин Богдани «Створення овочевої клумби як 

екологічного середовища в ландшафтному озелененні закладів освіти».  

Розглянуто та видано посібники: “Гуцульська забавляночка” (музичні твори 

для дітей дошкільного віку), Л. Лисів, музичного керівника ЗДО №15 “Гуцулочка” 

(Мандрівець, 2019р.);  “Гуцульський орнамент на кераміці”, співавтор Л. Поліщук, 

вихователь ЗДО №15 “Гуцулочка” (Мандрівець, 2019р.); випущено диск “Весняні 

передзвони” - добірку дитячих веснянок та гаївок (творча група музичних 

http://osvita.if.ua/
https://www.facebook.com/osvitaIF/


 

керівників ЗДО); «Фаховий блокнот шкільного бібліотекаря: шляхи професійного 

вдосконалення» (методист  ІМЦ У.Чупрунова). 

Укладено угоду про творчу співпрацю лабораторії дошкільної освіти і 

виховання Інституту проблем виховання НАПН України з Департаментом освіти та 

науки та дошкільним навчальним закладом (яслами-садком) № 35 «Вишиванка» про 

проведення експериментальної роботи з розроблення теми НДР «Виховання дітей 

раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів» та підтеми «Розвивальне 

середовище груп раннього віку як чинник особистісного зростання малюків». 

Одним із напрямків педагогічного менеджменту є розширення партнерських 

зв’язків із різними інституціями міста та України. Так, у співпраці з Інститутом 

обдарованої дитини національної академії педагогічних наук України для вчителів 

міста проведено навчання з ейдетики «Секрети ефективного запам’ятовування».  

Спільно з Державним агентством з питань електронного урядування України та 

Державною наукової установою «Інститут модернізації змісту освіти», за сприяння 

міського голови у місті проведено міжнародну науково-практичну конференцію 

«Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті». 

З метою популяризації програмування серед школярів проведено змагання трекових 

роботів, запрограмованих учнями старших класів закладів освіти міста Івано-

Франківська та області, RoboSprint. 

Проведено “ІF FEST ІT”– фестиваль, на якому учні спробували себе у різних 

сферах вказаної галузі. У рамках фестивалю організовано виставку ІТ-проектів, 

створених руками гуртківців, вихованців та учнів закладів освіти міста. Учасники 

фестивалю пройшли захопливий квест та спробували свої сили у різних напрямках 

ІТ: рух роботів вздовж чорної лінії Roborace, демонстрація проектів школярів–IT-

ішників, програмування на мові Scratch, робота на платформі Аrduino, програмування 

рóбота з конструктора Lego Mindstorm, програмування для Аndroid, елементи 

створення веб-сайтів, радіоелектроніка.  

На ІІІ обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладів 

загальної середньої освіти міста здобули 145 перемог: 30 учнів вибороли дипломи І 

ступеня, 55 – другого, 60 – третього. Найкращі результати показали учні СШ № 11, 

СШ № 5, УГ № 1, ПМЛ, ЗШЛ №23, ЗШ № 3, Гімназії № 2, ЗШ № 22, 25, СШ№ 1. 

52 учні міста візьме участь у ІV заключному етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

У ІІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика І 

місце здобула Козубаш Софія, учениця 9 класу ЗШ № 19, ІІ місце - Антощук Анна, 

учениця 3 класу НВК «Школа-гімназія № 3».   

 У ІІІ етапі ХІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка ІІ місце здобула Павлучинська Уляна, 9 клас УГ № 1, ІІІ місце - Попудник 

Юлія, 10 клас УГ № 1 та Гасіна Христина, 11 клас ЗШ № 12. 

Проведено міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у 

номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Основи здоров´я», «Захист 

Вітчизни». За результатами  було визначено 12 переможців, які нагороджено 

грошовими винагородами на суму 11 тис.грн.   

За підсумками обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» 

І місце посіли троє педагогів:  



 

у номінації «Захист Вітчизни» -вчитель ЗШ № 6 Юрій Галагуза 

у номінації «Вчитель інклюзивного класу»- вчитель ЗШ № 7 Леся Павлюк 

номінації «Географія» -вчитель ЗШ № 18 Світлана Гарасимчук. 

ІМЦ розроблено Положення про призначення премії міського голови в галузі 

освіти м.Івано-Франківська, яким встановлюються  критерії відзначення грошовими 

винагородами в галузі освіти м.Івано-Франківська педагогічних працівників закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти міста 

за визначні досягнення в галузі освіти за номінаціями: «Дошкільна освіта», «Освітня 

інновація», «Загальна середня освіта», «Зоряний старт», «Професійна майстерність», 

«Інклюзивний простір», «Батьківська просвіта», «Позашкільна освіта», «Професійно-

технічна освіта», «Педагогічна надія».  

З метою належної організації зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році 

сформовано електронну базу педагогічних працівників, які будуть залучені до роботи 

на пунктах пробного та основного ЗНО-2019, та здійснено заповнення карток 

первинного обліку суб’єктів персональних даних залучених осіб. У період з 08.01. до 

31.01.2019р. здійснена реєстрація випускників навчальних закладів на пробне ЗНО-

2019 на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

 Для психологічної адаптації дітей до проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання та ознайомлення з процедурою його проведення організовано пробне 

тестування 16 березня 2019 року з української мови і літератури та 23 березня 2019 

року з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської 

мови, німецької мови, іспанської мови, французької мови, для участі у якому 

зареєструвалося близько 4,5 тис. учасників. Про особливості проведення незалежного 

оцінювання випускники навчальних закладів міста дізнаються також з 

інформаційних листівок “Пробне ЗНО-2019”, «ЗНО-2019», які підписані 

випускниками всіх шкіл міста та старостами груп коледжів і училищ. Сформовано 

пункти пробного тестування на базі 19 закладів ЗСО, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а. та 

проведено навчання-інструктаж для осіб, залучених до проведення ПЗНО-2019. 

У період з 05.02.2019р. до 18.03.2019р. здійснювався методичний супровід  

формування та відправлення до ІФРЦОЯО комплектів реєстраційних документів 

випускників старшої школи закладів загальної середньої освіти  та внесення змін до 

реєстраційних даних (перереєстрації) випускників-учасників ЗНО-2019 до 

25.03.2019р. 

 З метою інформаційного забезпечення освітнього процесу на 2019-2020 

навчальний рік ЗЗСО брали участь у конкурсному відборі проектів підручників для 

учнів 2-х, 6-х та 11- х класів. 

Відповідно до наказу МОН України від 01.11.2018р. № 1191 «Про проведення 

конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної 

середньої освіти» п.2. затверджено перелік навчальних предметів та назв підручників 

для 6 класу закладів загальної середньої освіти: «Всесвітня історія. Історія України» 

(інтегрований курс) та «Інформатика». У результаті учні 6-х класів у 2019-2020 

навчальному році будуть забезпечені підручниками на 83 % з урахуванням наявного 

фонду (2014 рік видання) та замовленої навчальної літератури у 2019 році.  

224 педагогічних працівники закладів освіти пройшли курси підвищення 

кваліфікації (січень-березень 2019р.). 



 

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що робота ІМЦ й надалі буде 

спрямована на забезпечення ефективного методичного супроводу професійного 

зростання педагогічних працівників міста.   

 

Соціально-психологічний та логопедичний супровід освіти 

 

Для практичних психологів ЗДО проведено:  

– Тренінг. «Кольорові емоції. Ресурсні можливості терапевтичних технік у 

роботі з дошкільниками.» на базі ЗДО №14 «Кристалик» (27.02.2019 р.). 

– Семінар-практикум «Формування соціального інтелекту як чинника успішної 

соціалізації особистості дитини старшого дошкільного віку» на базі ЗДО №34 

«Незабудка» (06.03.2019р.). 

Учасники інтервізійної групи, яка проходить на базі ЗДО №12 впродовж трьох 

засідань розглянули такі теми: 

– «Складні випадки із консультативної практики» ( 30.01.2019р., 20.02.2019 р.). 

– «Опанування новими техніками в процесі інтервізійної взаємодії» 

(20.03.2019р.). 

Два засідання школи молодого практичного психолога ЗДО за темою «Секрети 

успішного тренера» (ЗДО №35 «Вишиванка», 13.02.2019р.) та «Особливості 

психологічного супроводу інклюзивного навчання (ЗДО №3 «Бджілка», 

13.03.2019р.). 

Учасники динамічних груп, розглянули такі проблемні питання: 

«Напрацювання пропозицій та зауважень до зразків документації практичних 

психологів ЗДО » (14.03.2019р., 25.03.2019р.). 

Творчою групою практичних психологів ЗДО укладено методичний посібник 

для практичних психологів та педагогів закладів дошкільної освіти «Абетка 

емоційного інтелекту» (затверджений науково-методичною радою Івано-

Франківського ОІППО). Основна мета посібника – розвиток емоційного інтелекту у 

середовищі сім'ї та дошкільного закладу.  

Для практичних психологів ЗПО проведено 

– Два засідання динамічної творчої групи практичних психологів ЗПО на базі 

МНВК (06.02.2019 р., 06.03.2019 р.). Результатом роботи творчої групи є 

напрацьовані тренінги, для працівників ЗПО, які не забезпечені працівниками 

психологічної служби. 

– «Психологічні аспекти національно-патріотичного виховання дітей в ЗПО» 

(ЦПВ ім.С.Бандери, 24.01.2019р.). 

– «Психологічні складові системи підготовки спортивно-обдарованої молоді та 

формування у них мотивації досягнення успіху» (ДЮСШ №3, 18.03.2019р., ДЮСШ 

№2, 25.03.2019р.). 

Для практичних психологів ЗЗCО проведено: 

– Методичну студію «Психологічний супровід педагога новатора» на базі ЗШ 

№21 (31.01.2019р.). 

– Два засідання творчої групи практичних психологів «Психологічна проблема 

булінгу в шкільному середовищі» (07.02.2019р., 28.03.2019р.). 



 

– Два засідання творчої групи практичних психологів «Психологічний супровід 

інклюзивного навчання» на базі ЗШ№12 (21.02.2019р., 21.03.2019р.). 

– Кущові засідання творчих груп «Психологічний супровід учасників 

освітнього процесу НУШ» на базі СШ №11, ЗШ №21, ШГ №3, Католицька школа. 

(24.01.2019р., 14.02.2019р.). 

У рамках Школи професійного вдосконалення практичного психолога та 

соціального педагога проведено семінар-практикум «Вплив батьківського виховання 

на формування особистості дитини» на базі ЗШ № 10 (28.02.2019р.).  

 Учасники динамічних груп, розглянули такі проблемні питання: 

– «Алгоритм дій практичного психолога навчального закладу в разі виявлення 

випадку булінгу» (19.02.2019р.); 

 – «Напрацювання пропозицій та зауважень до зразків документації практичних 

психологів» (19.03.2019р., 26.03.2019р.). 

Творчою групою практичних психологів ЗЗСО укладено методичний посібник 

для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів та батьків, який 

спрямований на профілактику та вирішення проблеми булінгу, агресії та насильства в 

учнівському середовищі. Матеріали напрацювань видано збірником «Антибулінг. 

Практичні заняття», «Видавнича група «Шкільний світ». У збірнику подано 

теоретичний матеріал, діагностичні методики, тренінгові та інтерактивні заняття, 

семінари, виховні години для роботи з різними учасниками освітнього процесу. 
Для соціальних педагогів ЗЗCО проведено: 

– Семінар-практикум «Любов та покарання – вплив батьківських емоцій на 

становлення особистості» на базі ЗШ №10 (06.02.2019 р.). 

– Три засідання творчої групи соціальних педагогів «Сучасні методи 

просвітницької роботи соціального педагога» на базі НВК ШГ №3. 

У рамках Школи професійного вдосконалення соціального педагога відбулось 

проведено три семінари: 

– «Основи тайм-менеджменту як запорука ефективної діяльності» 30.01.2019р.  

на база дитячо-юнацького пластового центру; 

– «Навички самопідтримки та самоповаги. Способи знаходити ресурси» 

20.02.2019р. на базі БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»;  

– «Навички кризового консультування та розвиток стресостійкості у дітей» 

27.03.2019 р. на базі БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ». 

 Учасники інтервізійної групи, яка проходить на базі дитячо-юнацького 

пластового центру,  впродовж чотирьох засідань розглянули такі теми: 

– «Конструктивне спілкування – запорука успіху» (30.01.2019 р.); 

– «Булінг. Вироблення оптимальних та дієвих способів профілактики» (27.02.2019р.); 

– «Напрацювання пропозицій та зауважень до зразків документації соціальних 

педагогів» (14.03.2019 р., 20.03.2019р.). 

 Зустріч працівників Івано-Франківського міського центру зайнятості з 

соціальними педагогами щодо впровадження  профорієнтаційної платформи для 

учнів  «Моя професія – консультаційна мережа» (20.02.2019р., конференц-зала 

готелю Станіславів). 

Методист ЦППСР та соціальний педагог гімназії № 2 стали учасниками 

освітнього проекту з врегулювання конфліктів «Базові навички медіації.Основи 



 

сімейної медіації» та отримали відповідні сертифікати на базі ГО «родина Кольпінга 

на Прикарпатті». 

У всіх ЗЗСО впродовж лютого-березня 2019 р. проведено уроки «Тверезе 

життя» в рамках виконання «Програми протидії вживанню алкоголиних та 

тютюнових виробів неповнолітніми та формування навичок здорового способу життя 

на 2017-2020 роки», затвердженої рішення Івано-Франківської міської ради. 

З метою допомоги школярам та випускникам закладів ЗЗСО у виборі 

майбутньої професії спільно Івано-Франківським міським центром зайнятості  

проведено просвітницький захід «Ярмарок карєри», який відвідали близько 400 учнів 

8-10 класів на базі університету Короля Данила 21.02.2019 р. 

У рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України «Я маю право!» у школах міста проводять просвітницькі уроки 

працівники головного територіального управління юстиції. Основна мета проекту 

розповісти учням, як боротися з булінгом у закладах освіти та яка відповідальність 

передбачена за це діяння. 

У рамках проекту «Допомога у виборі професій соціально-уразливих 

категорій» на базі БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 05.03.2019 року 15 учнів 9-

11 класів з числа соціально-уразливих катогорій взяли участь у профорієнтаційному 

тренінгу «Карта життя: самостійний вибір майбутньої професії».  

12, 14, 19 березня 2019 року представники шкіл з числа учнів 10-х класів взяли 

участь у тренінгу «Підвищення обізнаності учнівської молоді з проблем торгівлі 

людьми», організованому БО БФ «Карітас УГКЦ», на якому підвищили свою 

обізнаність з проблемами торгівлі людьми та шляхами уникнення ребезпеки. Учні 

здобули досвід трененрських навиків, тому впродовж квітня 2019 р. такі  навчальні 

уроки разом з працівниками психологічної служби ЗЗСО проведуть серед однолітків 

у своїх навчальних закладах. 

Працівниками ЦППСР постійно надається методична допомога молодим 

фахівцям психологічної служби міста щодо забезпечення соціально-психологічного 

супроводу усіх учасників навчально-виховного процесу, а також з питань здійснення  

соціально-диспетчерської діяльності. 

Центром практичної психології та соціальної роботи здійснюється співпраця з 

службою у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. В 

рамках якої впродовж звітного періоду здійснено:  

- погодження індивідуальних планів соціального супроводу дітей, які опинились 

у складних життєвих обставинах, які формуються закладами освіти (погоджено 

5 індивідуальних планів); 

- надання методичної допомоги щодо подання закладами освіти інформації у 

службу у справах дітей про сім'ї, що опинились у складних життєвих 

обставинах, поставлені на облік та ті, які не реагують на зауваження 

працівників навчальних закладів з метою включення їх до проведення рейдів в 

рамках захисту прав дітей (надано допомогу 12 працівникам); 

- надання звітів щодо утримання, виховання та навчання дітей з прийомних 

сімей (проаналізовано 3 звіти);  



 

- надання інформації про результати здійснення психологічного обстеження 

дітей шкільного/дошкільного віку щодо вивчення рівня міжособистісних 

відносин дитини у сімейному середовищі (здійснено обстеження 3 дітей). 

Центром практичної психології та соціальної роботи здійснюється облік даних 

та забезпечення соціально-психологічного супроводу та захисту прав  дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування, а також дітей з сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах. Зокрема, в банку даних перебуває 148 дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, 650 дітей з інвалідністю, 1466 дітей, батьки 

яких беруть участь в зоні антитерористичної операції (в тому числі 25 дітей батьки 

яких загинули в зоні АТО, померли). Статистичні дані вказані станом на лютий 2019 

р. та включають заклади дошкільної та загальної середньої освіти. 

Впродовж звітного періоду методистами ЦППСР надавалась методична, 

інформаційна та консультативна допомога з питань атестації практичних психологів 

та соціальних педагогів; психологічного супроводу навчально-виховного процесу; 

особливостей ведення документації; здійснення аналітичної та статистичної 

звітності. 

За період І кварталу 2019 року вчителями-логопедами було проведено наступні 

заходи: 

– засідання Школи молодого вчителя-логопеда (14.01.) на базі ЗДО № 22 

«Світанок» на тему «Профілактика порушень голосу», під час роботи якої 

спеціалісти пригадали будову голосового апарату, способи творення звуків; 

розглянули можливі порушення голосу, їх симптоматику та способи укріплення 

голосових зв’язок та правила виконання профілактичних вправ; 

– засідання творчої групи вчителів-логопедів з питань підбору та розробки 

матеріалів щодо використання малих фольклорних жанрів у корекційній роботі 

(28.01.) на базі ЗДО № 10 «Катруся»; 

– семінар-практикум для вчителів-логопедів усіх типів закладів освіти на тему 

«Здоров’язбережувальні технології в логопедичній роботі» (20.02) на базі ЗДО № 20 

«Росинка», під час якого фахівці розглянули педагогічні технології «Ранкові 

зустрічі» та «Ґудзикотерапія», виокремили їх мету, завдання, розширили уявлення 

про використання цих технологій у роботі з дітьми з мовленнєвими порушеннями, 

вчилися підбирати різні прийоми роботи з розвитку мовлення; 

– педпрактику для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів-логопедів 

області (07.02.) на базі Католицької школи І ст. святого Василія Великого «Фестиваль 

практичної логопедії», під час якої фахівці міста ділилися досвідом інтерактивної 

взаємодії як з дітьми-логопатами, так і з педагогами та батьками з колегами, які 

працюють в закладах освіти області; 

– студію. методиста на тему «Професійна мобільність вчителя-логопеда в 

умовах НУШ» (06.03.) на базі ЗДО № 23 «Дударик», під час роботи якої модератор 

Т.Кудярська провела тренінг з логопедами міста «Дизартрія. Особливості роботи з 

дітьми з дизартрією». Отримані знання фахівці зможуть використати під час 

обстеження рівня мовного розвитку дітей та під час організації корекційної роботи з 

означеною категорією дітей; 

– навчальний семінар «Алалія. Особливості діагностики та корекції» (16.03.), за 

участю кандидата педагогічних наук, доцента кафедри логопедії та логопсихології 



 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Олександра 

Козинця (актова зала ОІППО); 

– семінар-практикум для вчителів-логопедів усіх типів закладів освіти на тему 

«Допоміжні засоби у роботі з корекції писемного мовлення» (21.03.) на базі ЗШ І ст. 

№ 26, під час якого фахівці розглянули педагогічну технологію «Лепбук», 

ознайомилися з видами лепбуків, способами виготовлення та прийомами 

використання їх у логопедичній роботі; 

– зустріч із дитячим неврологом Казімирчук Іриною Василівною (22.03.), яка 

уточнила знання фахівців з дитячої неврології, виокремила низку симптомів, на які 

обов’язково варто звертати логопедам під час обстеження усного мовлення дітей; 

відповіла на запитання, які виникали у присутніх під час зустрічі (приватна дитяча 

поліклініка); 

Впродовж І кварталу 2019 року вчителями-логопедами надано 27 консультацій 

педагогам, 69 консультацій батькам, взято участь у 12 батьківських зборах. 

Завідувачем логопедичного пункту відвідано ряд корекційних занять і надано 

консультації спеціалістам, які атестуються та зі стажем роботи до 3-ох років (О.Гац, 

Н.Іванчук, Н.Попова, М.Салєвич, А.Федунків). 

З 28.01. до 08.02. 2019 року 10 вчителів-логопедів пройшли курси підвищення 

кваліфікації при ІФОІППО. 

Під час зимових канікул вчителі-логопеди, які працюють у школах, спрямували 

свою роботу за наступними напрямами: надання групових консультацій та 

проведення тренінгів з вчителями початкових класів та вихователями ГПД; 

підготовка матеріалів у «Куточки класу» з повідомленням для батьків; підготовка до 

педрад, семінарів-практикумів у ІІ півріччі; опрацювання фахової та методичної 

літератури; поновлення роздавального матеріалу. 

 

Модернізація матеріально-технічної бази, охорона праці та техніка безпеки 

 

Економічна та господарська діяльність була спрямована на покращення 

матеріально-технічних умов навчання та виховання дітей; здійснення контролю за 

експлуатацією будівель, об’єктів, опалювальних систем, систем водопостачання, 

електропостачання, газопостачання, які знаходяться на балансі Департаменту освіти 

та науки. 

Підготовлено технічне завдання та оголошено в системі «Prozorro»: капітальний 

ремонт благоустрою ДНЗ №1 «Калинонька», капітальний ремонт приміщень ДНЗ 

№11 «Пізнайко», капітальний ремонт санвузлів ЗШ №6, капітальний ремонт 

приміщень СДЮШОР №1. 

Ведуться роботи по реконструкції частини будівлі ЗШ №2 під фізкультурно-

оздоровчі приміщення. 

Здійснено поточний ремонт приміщень ЗШ №25, поточний ремонт приміщень  

ДНЗ №10, поточний ремонт системи опалення ДНЗ №29; відновлено покрівлю 

Крихівецької ЗШ, пошкоджену внаслідок буревію.  

 Укладено договори з:  

 «АТ Прикарпаттяобленерго» на розподіл електричної енергії для закладів 

освіти; 



 

 ТзОВ «Прикарпатенерготрейд» на постачання електричної енергії для 

закладів освіти; 

 ТзОВ «Електросервіс» на виконання аварійних робіт та обслуговуванню 

електричного обладнаня; 

 ТзОВ «Електросервіс» на придбання електроматеріалів.  

Було проведено заміну електричного рубильника в СШ-11. Виконано аварійні 

роботи внутрішніх електричних мереж: ДНЗ №7, ДНЗ №17, ЗШ №6, Школи-гімназії 

№3, СШ №11.  

Укладено угоду на надання телекомунікаційних послуг, Інтернет, послуги 

зв'язку, радіо з ПАТ «Укртелеком». 

Укладено угоду на надання телекомунікаційних послуг Інтернет з ТМ 

"Діскавері. Телебачення. Інтернет". 

Укладено угоду на надання послуг з обслуговування охоронно-пожежної 

сигналізації і систем сповіщення з ПП"Вектор Плюс". 

Укладено угоду на надання послуг з обслуговування охоронно автоматичної 

системи безпеки з ПП"Вектор Плюс". 

Укладено угоду на надання послуг з пожежного спостереження системи 

пожежної безпеки з ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "АРТЕ-ПС". 

Укладено додаткову угоду на надання послуги Інтернет з ПАТ «Укртелеком» у 

ДНЗ №29. 

Укладено угоду на надання послуг дератизація та дезінсекція в приміщеннях з 

ТзОВ "Івано-Франківський центр профілактичної дезінфекції". 

Укладено угоду на постачання піщано- соляної суміші з ПП Лучко . 

Укладено угоду на виконання аварійних робіт мереж теплопостачання з ДМП 

"Івано-Франківськ теплокомуненерго". 

Укладено угоду на виконання зрізки та чистки дерев з ФОП Магас В.П. 

    Виконано роботи по обрізці гілок та формувальній обрізці дерев, видалено аварійні 

дерева у 2 закладах після буревію. 

Оформлено акти фактичного використання електроенергії закладами освіти в 

Івано-Франківський РЕМ, Лисецький РЕМ та отримано рахунки на оплату.  

Підготовлено квартальний  звіт про стан реалізації Програми енергоефективності 

області в головне управління промисловості та розвитку інфраструктури щодо 

споживання енергоносіїв.  

Проводився контроль за веденням протоколу передачі (обміну даними) 

моніторингу закладів освіти міста в “Єдиній інформаційній системі е-моніторингу” 

обліку споживання енергоресурсів.  

Проведено повірку лічильників холодної води у 2 закладах. 

На основі встановлених лімітів, на виконання рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради розроблено квартальні та місячні обсяги споживання 

енергоносіїв та комунальних послуг для кожного закладу та установи. 

 Проведено планову повірку газового лічильника в ЗШ №7. Здійснено 

коректуру проектів по газопостачанню в 7 закладах освіти, для встановлення засобів 

дистанційного передачі даних комерційних вузлів обліку природного газу.  

 З 1 березня 2019 року проводиться подобове балансування споживання 

природного газу (подаються об’єми у відділ балансування ПАТ «Івано-



 

Франкіськгаз»). А також, до 15 числа кожного місяця відбувається коригування 

номінацій на планове споживання з ТзОВ «Благозбут». 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради на 2018-2019  н.р. у І кварталі  2019року проведено: 

- міський огляд-конкурс стану умов і охорони праці прийняли участь 98 

закладів), матеріали переможця (ДНЗ №15 «Гуцулочка») надіслано до обласної 

оглядової комісії; 

- конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»(85 учасників), 

роботи переможців (35  осіб) надіслано в управління Держпраці в Івано-Франківській 

області; 

- проведено навчання керівників закладів дошкільної освіти з питань охорони 

праці (25 осіб); 

- проведено нараду з фахівцями з охорони праці закладів освіти  (26 осіб). 


