Звіт
про роботу Департаменту освіти та науки
Івано-Франківської міської ради за 2020 рік
Відповідно до Положення про Департамент освіти та науки ІваноФранківської міської ради, затвердженого рішенням Івано-Франківської міської
ради № 247-2 від 31.07.2018р., Департамент освіти та науки у 2020р.
здійснював реалізацію державної політики у сфері освіти і виховання на
території міста Івано-Франківська з урахуванням соціально-культурного
середовища міста.
Дошкілля
У 2020р. проводилась робота щодо удосконалення та розвитку
мережі закладів дошкільної освіти Івано-Франківської ОТГ. В місті функціонує
38 ЗДО (36 – комунальних, 1 – відомчий, 1 – приватний), 2 початкові школи з
дошкільними відділеннями (комунальної форми власності), 1 навчальнореабілітаційний центр з дошкільними групами та 2 приватні навчально-виховні
комплекси. Рішенням Івано-Франківської міської ради «Про зміну типу та
найменування закладу освіти» від 19.06.2020р. №161-41 змінено тип та назву
ЗШС І ступеня №3 на заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 «Барівнок».
Відповідно до фактичної мережі в закладах виховується 9865 дітей
дошкільного віку (проектна потужність груп за нормативами наповнюваності –
6626 місць). Залишається стабільною ситуація щодо охоплення закладами
дошкільної освіти дітей дошкільного віку. Відсоток охоплення дітей від 3-6
років становить 97,4. Відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку
становить 99. На 100 місцях виховується 150 дітей.
Реалізується план розширення мережі закладів дошкільної освіти на 20202021н.р. Відкрито 1 групу у ЗДО № 26«Барвінок» (20 місць)
Відкрито відокремлений структурний підрозділ Братковецького ліцею
«Дитячий садок «Маленькі дзвіночки» у с.Братківці Івано-Франківської ОТГ (2
дошкільні групи, 40 місць).
Здійснюється підготовча робота щодо відкриття закладу дошкільної
освіти у містечку «Липки». Заклад розрахований на 6 груп, 110 місць.
Завершуються капітальні ремонтні роботи та укомплектування закладу
дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Подоляночка» на вул.Хоткевича, 11а (7
груп – 130 місць). Здійснюються роботи щодо будівництва закладу дошкільної
освіти в мікрорайоні «Каскад» (11 груп – 200 місць) та дошкільного підрозділу
Ліцею № 6 ім. І.Ревчука в мікрорайоні Опришівці. Виготовлено проектнокошторисну документацію реконструкції закладу дошкільної освіти на вул.
С.Бандери, 10а (8 груп – 150 місць). Проводяться роботи щодо будівництва
закладу дошкільної освіти в селі Крихівці. Укладено договір на виконання робіт
щодо будівництва корпусу Початкової школи «Пасічнянська».
Продовжується поетапне впровадження інклюзивної освіти у закладах
дошкільної освіти: у 25 закладах відкрито 72 інклюзивні групи.
Заклади дошкільної освіти взяли активну участь у щорічному міському
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та

громадянського суспільства. Переможцями стали 13 закладів дошкільної
освіти. У номінації "Проекти громадських та благодійних організацій при
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах" перемогли
ДНЗ № 1, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 29. У номінації "Парципаторне
бюджетування" переможцями стали ДНЗ № 1, 15, 33. Проекти спрямовані на
покращення умов для організації освітнього процесу у закладах дошкільної
освіти: облаштування інклюзивно-ресурсних кімнат, фізкультурних та
музичних залів, придбання ігрового обладнання та інше. За результатами участі
у конкурсі з бюджету виділено 562 тис 187 грн на покращення навчальної та
матеріальної бази закладів дошкільної освіти.
Завершилася комплексна модернізація будівель закладів ДНЗ №1, ДНЗ
№ 2, ДНЗ № 3, ДНЗ № 9, ДНЗ № 11, ДНЗ № 15, ДНЗ № 20, ДНЗ № 27, ДНЗ №
34 за програмою підвищення енергоефективності в будівлях навчальних
закладів НЕФКО. Ведуться роботи щодо завершення капітальному ремонту у
ДНЗ № 30.
Відбулося урочисте відкриття муралу на стіні будівлі ДНЗ № 9
«Дзвіночок».
Організовано ряд онлайн заходів до Дня міста, Дня Матері, Дня
вишиванки, Дня захисту дітей, Дня захисника Вітчизни, Дня української мови
та писемності та ін.
Загальна середня освіта
У 2020-2021 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 46
закладів загальної середньої освіти, у 1170-ти класах навчається 31 642 учні. В
тому числі: 4 приватні школи (42 класи, 725 учнів), НРЦ для дітей з
особливими потребами (22 класи, 137 учнів), 42 заклади загальної середньої
освіти комунальної форми власності (1 128 класів, 30 917 учнів).
У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа закладів
загальної середньої освіти зросла на 28 класів (1165 учнів). На 18 класів (397
учні) зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить 7 %. Кількість
учнів початкової школи сягнула 13 800 учнів, що є найвищим показником за
останні 20 років.
З 2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших класах
навчається 3 549 учнів.
У 55-ти десятих класах продовжує навчання 1477 випускників 9-х класів, що
становить 62%.
Середня наповнюваність по місту з урахуванням мережі приватних закладів
та НРЦ становить 27%. 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 ліцеї № 1, 5, 11, 20, 21, ліцей № 23 ім.Р.Гурика, ПМЛ,
початкова школа № 26. Середня наповнюваність у школі І ступеня - 27,3, у
школі ІІ ступеня - 27,29, у школі ІІІ ступеня - 24,7.
Серед закладів загальної середньої освіти І ступеня найбільшою є ЗШ № 9
(16 класів, 379 учнів).

У 2020-2021 н.р. кількість закладів, у яких навчається понад 1000 учнів,
зросла до 13 (ліцеї № 1, 5, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, ліцей № 23
ім.Р.Гурика, ліцей ім.В.Чорновола).
Збільшилась кількість закладів загальної середньої освіти, у яких
організовано двозмінне навчання. У 2020-2021 навчальному році навчання у дві
зміни запроваджено на базі 16 закладів (долучилися Ліцей №16, початкова
школа №9).
У 2020-2021 навчальному році інклюзивне навчання організовано для 178
дітей із особливими освітніми потребами на базі 32-ох закладів освіти.
Відкрито 8 інклюзивних груп подовженого дня для 9-ми дітей з
особливими освітніми потребами та введено 8 ставок асистента вихователя
ГПД.
У двох закладах загальної середньої освіти (Ліцей № 17, Ліцей № 1)
створено ресурсні кімнати, що дозволяє емоційно розвантажити дітей, зняти
нервове збудження, знизити рівень тривожності, активізувати мозкову
діяльність, займатися зі спеціалістом в індивідуальному порядку

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 1339 одиниць, з
них 179 комп՚ютерів використовується в управлінсько-господарській
діяльності, в т.ч. 38 – для ведення бібліотечного фонду, для забезпечення
навчально-виховного процесу 808 комп՚ютерів та 498 портативних комп'ютери.
Із загальної кількості 700 мають термін придбання понад 5 років, 94 – технічно
несправні.
Найбільше персональних комп'ютерів знаходиться на балансі Ліцею № 5
(66од.), Ліцею № 24 (61 од.), Ліцею ім.М.Сабата (58 од.), Ліцею №10 (55 од.),
Ліцею №20 (50 од.), Ліцею №23 (50 од.), Ліцею ім.І.Пулюя (46 од.), Ліцею №15
(44 од.).
В усіх закладах освіти наявні мультимедійні комплекси. Крім того, у
освітніх закладах фукціонує 207 класів з інтерактивними поверхнями, що дає
можливість використовувати комп’ютерні програми навчального призначення з
різних дисциплін.

Учнівський квиток
Всі учні ЗЗСО забезпечені 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.
Впродовж травня-червня 2020 року Департаментом освіти та науки
видано транспортні картки «Галка» відповідальним особам закладів загальної
середньої освіти.

19 червня 2020 року перед черговим засіданням сесії міської ради за
участі міського голови Руслана Марцінківа, народного депутата України
Оксани Сачук, секретаря міської ради Віктора Синишина та директора
Департаменту освіти та науки Ігоря Максимчука відбулося урочисте вручення
сертифікатів стипендіатам міської ради. Відповідно до рішення сесії міської
ради визначено 40 цьогорічних стипендіатів: учнів, гімназистів, ліцеїстів,
вихованців позашкільних закладів,закладів професійно-технічної освіти,
музичних, хореографічних чи спортивних шкіл, котрі мають найвищі
досягнення в науці, спорті, творчості.

Щорічно до Дня працівників освіти нагороджуються міською
педагогічною премією ім. Богдана Ступарика за вагомий внесок у педагогічну
науку, розвиток загальної середньої освіти, виховання учнів та досягнення
високих результатів у педагогічній праці трьом педагогам міста. У 2020 році
ними стали:
-Ласійчук Петро Михайлович, учитель економіки ПМЛ.
-Поляничка Ганна Михайлівна, вчитель української мови і літератури
Ліцею №18
-Скульський Павло Георгійович, учитель фізичної культури УГ №1.

Четверо випускників 2020 року закладів загальної середньої освіти міста
отримали на ЗНО з англійської мови найвищий бал – 200.
-Василюк Анастасія – випускниця-медалістка Ліцею №5
-Анастасія Верхогляд – випускниця Ліцею №1
-Куца Анастасія – випускниця Ліцею №11
-Роман Кулик – випускник УГ № 1

«Учнем року – 2020» став учень 10 класу Ліцею № 11 Івано-Франківської
міської ради Перепелиця Антон. Серед численних успіхів школяра – тричі
переможець на ІV етапі Всеукраїнських олімпіад: двічі з астрономії та з

економіки. Був учасником ХХІV Міжнародної астрономічної олімпіади в складі
учнівської збірної команди України в м. Пьятра Нямц (Румунія), де здобув
диплом ІІІ ступеня та бронзову медаль. У квітні 2020 року Перепелиця Антон
став переможцем і здобув Диплом І ступеня на Всеукраїнському
(національному етапі) студентської олімпіади з астрономії та астрофізики).

З метою реалізації основних положень Закону України «Про освіту»,
програми «Нова українська школа» створено робочу групу та затверджено план
заходів щодо реалізації Концепції Нової української школи у закладах загальної
середньої освіти Івано-Франківської міської ради.
З 1 вересня 2020 року учні 1-3 класів та 2 четвертих пілотних розпочали
роботу за новим Державним стандартом.
До початку 2020-2021 навчального року усі перші класи закладів
загальної освіти забезпечені навчальним приладдям для математичної,
природничої, мистецької освітніх галузей та навчальним приладдям для
проведення практичних робіт з природознавства, шкільними меблями (стіл 6ти кутний мобільний з регулюванням кута нахилу стільниці, стілець
полозковий на круглій трубі).
Оголошено план на закупівлю комп’ютерного обладнання (інтерактивні
комплекси, комплекти для вивчення основ програмування, багатофункціональні
пристрої).
Вчителі початкових класів Початкової школи № 26 Аліса Павлюк
(вдруге) та Ліцею № 7 Леся Павлюк увійшли до ТОП-50 фіналістів національної
премії Global Teacher Prize Ukraine-2020.
Враховуючи побажання учасників освітнього процесу, Департамент
освіти та науки Івано-Франківської міської ради продовжує роботу щодо
запровадження нового шкільного меню та змін в організації харчування в
закладах освіти міста.
В усіх закладах освіти організована поетапна робота щодо запровадження
та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах
системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точка
(НАССР), впровадження нової системи харчування за «Збірником рецептур
страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та
оздоровчих закладах», напрацьованим кулінарним експертом Євгеном
Клопотенком.

Для забезпечення гарячим харчуванням (платним і безоплатним) створені
умови для усіх учнів 1-11 класів.
За кошти місцевого бюджету гарячим харчуванням забезпечені 7567
(24%) учнів 1-11 класів. Серед них: дворазовим гарячим харчуванням
(сніданок, обід вартістю 35грн/день) забезпечені – 2529 (33%) учнів 1-11 класів;
одноразовим гарячим харчуванням (сніданок вартістю 15,00грн./день)
забезпечені – 4441 (59%) учнів 1-11 класів; одноразовим гарячим харчуванням
(обід вартістю 20,00грн./день) забезпечені – 597 (8%) вихованців груп
подовженого дня.
На 2020 рік з місцевого бюджету передбачено виділення коштів на суму
16млн.728тис.248грн.
Для усіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік категорій
дітей, котрі харчуються безкоштовно, організовано гаряче харчування за кошти
батьків. Фізичні особи-підприємці, котрі надають послуги з гарячого
харчування у закладах освіти, уклали кілька варіантів меню з різними ціновими
пропозиціями на вибір представників батьківської громадськості.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2020 року
№ 613 «Про затвердження Переліку погоджених пропозицій обласних
державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році за
напрямом «Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів
загальної середньої освіти» ліцеї № 5, 19, 21, 23 ім. Р.Гурика, 24 ІваноФранківської міської ради включені у перелік закладів освіти для проведення
ремонтів та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків).
У ІІ півріччі 2020 року з міського бюджету виділено 134,0 тис. грн. на
придбання обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти.
З метою пропагування культури здорового харчування серед учасників
освітнього процесу проведено День культури здорового харчування у закладах
загальної середньої освіти, підготовлено відеоматеріали «А ми харчуємося
так...»
Позашкільна освіта
Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради
збережено мережу закладів позашкільної освіти. Станом на 01.07.2020 року у м.
Івано-Франківську функціонує 13 закладів позашкільної освіти, які відвідує 13
424 вихованців.
Відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради від 17.06.2020р. №633 «Про зміни у штатному
розписі» та 41 сесії 7 демократичного скликання Івано-Франківської міської
ради від 19.06.2020р. № 162-41 «Про зміни у штатному розписі» введено
додатково 2 ставки керівників гуртків та 1 ставку педагога-організатора в
штатний розпис Івано-Франківського міського Центру дозвілля дітей та
юнацтва за місцем проживання (директор Л.Зваричук). Це дасть змогу
урізноманітнити дозвілля дітей із с.Хриплин Івано-Франківської міської ради в
позаурочний час та сприятиме задоволенню потреб дітей в отриманні якісної
позашкільної освіти. Новостворений дитячий клубу на базі Хриплинської

гімназії функціонуватиме як структурний підрозділ Івано-Франківського
МЦДДЮМП.
Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти та науки, 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 з екологонатуралістичного напрямку позашкільної освіти стали педагоги ІваноФранківської МДЕС (директор Г.Левицька):
І місце : - Н.Клапцуняк, керівник гуртка, авторка методичних рекомендацій
«Методи досліджень та покращення умов існування корисних мурашок»;
- О.Бойко, методист, за методичну розробку «Заквітчаємо рідну школу;
ІІІ місце – Н.Пилипів, керівник гуртка за методичну розробку «День зустрічі
птахів».
Переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Виховати
особистість» визнано методиста МДЕС О.Бойко (ІІІ місце).
У червні 2020р. було проведено міський етап Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти системи
освіти 2020 року. Конкурс проводився у 2-х категоріях («Навчальна література»
та «Навчальні програми») Участь у ньому брало 10 педагогів закладів
позашкільної освіти м. Івано-Франківська.
Переможцями визнано:
- у категорії «Навчальна література»:
Л.Зваричук, Ю.Шабан, О.Цвірінько (МЦДДЮМП), авторів збірника
сценаріїв інтерактивно-візуального мистецтва «Інтерактивне дозвілля»;
Н.Зварун (ЦПВУМ імені Степана Бандери»), авторку методичної
розробки туристичної мандрівки «Івано-Франківськ – ошатна перлина
України»;
- у категорії «Навчальна програма»:
С.Лугову (КЗПО ЦОІ), автора програми «Експерементальна програма
«Математика засобами STEМ освіти»;
- Н.Гриців (КЗПО ЦОІ), авторка програми «Юний лінгвіст»;
- А.Казмерчука (КЗПО ЦОІ), автора програми «Нестандартні методи
розв’язування задач з математики підвищеної складності»;
- М.Починок, А.Казмирчука (КЗПО ЦОІ), авторів програми «Типова
програма з математики».
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.
15.04.2020р. педагоги МДЕС В.Бадай, О.Бойко, Н.Рязанова, І.Полуніна,
О.Марущак, Л.Савяке, Н.Загайкевич, Н.Данилюк дистанційно брали участь у
Всеукраїнському проекті «Заклади позашкільної освіти: дистанційна робота»,
що посвідчено відповідними сертифікатами.
Директор МДЕС Г.Левицька брала участь в проведенні Всеукраїнських:
- 27.05.2020р. он-лайн конференції з питань дистанційної освіти та
навчально-дослідної роботи в закладах освіти;
- 03.06.2020р. он-лайн наради директорів закладів позашкільної освіти;
- 17.06.2020р. он-лайн пленеру до 20-річчя прийняття Закону України
«Про позашкільну освіту».
25.05.2020р. методисти МДЕС В.Бадай та О.Бойко були учасниками
методологічного семінару з позашкільної освіти он-лайн «Дистанційна робота
закладів позашкільної освіти».
Вихованці закладів позашкільної освіти систематично беруть участь у
проведенні обласних конкурсів роботи гуртків з різних напрямів діяльності.
Зокрема Шевчук Галина, вихованка гуртка «Аматори рослинництва»
Івано-Франківської МДЕС посіла І місце в проведенні обласного етапу
Всеукраїнського юнацького конкурсу «В об’єктиві натураліста -2020» у
номінації «Краща фоторобота» (керівник гуртка Галина Шиян)
Департамент освіти та науки, адміністрації закладів позашкільної освіти
м. Івано-Франківська постійно докладають зусилля для зміцнення матеріальнотехнічної 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.
Заклади позашкільної освіти м. Івано-Франківська беруть участь в
реалізації міжнародних проектів, спортивних та творчих фестивалях,
конкурсах, змаганнях. Зокрема:
- вихованці Центру освітніх інновацій (директор М.Починок) брали
участь у проведенні Міжнародного конкурсу «Барви Дністра – 2020», що
проходив під гаслом «Скажемо «Ні!» пластику у Дністрі». Переможцями
конкурсу стали гуртківці Лідія Личагіна, Евеліна Тринчій та керівник творчих
робіт, методист Наталія Кокар. Церемонія урочистого нагородження відбулась
26 травня 2020 р. у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів;
- за активну участь у міжнародній науково-освітній програмі «GLOBE»
педагоги Івано-Франківської МДЕС Валдентина Бадай та Богдана
Васильчишин отримали міжнародні сертифікати програми «GLOBE» за
найбільшу кількість внесених даних на міжнародному веб-сайті програми у
2019 році;

- у березні 2020р. колектив Івано-Франківської МДЕС став переможцем
міжнародної науково-освітньої програми «GLOBE» і був занесений на
віртуальну дошку пошани «Honor Roll Recognstion» за 4 напрямками програми:
- проведення фенологічних спостережень (І місце);
- «Land Cover” (І місце);
- «Honor Roll Сlimate” (ІІІ місце);
- «Раn Globe» (ІІІ місце).
Адміністрації закладів позашкільної освіти м. Івано-Франківська постійно
висвітлюють свою діяльність у соціальних мережах, зокрема у FACEBOOK.
Здоров'я через освіту
Департамент освіти та науки сприяє організації та проведенню заходів, що
сприяють формуванню здорового способу життя, зміцненню здоров’я школярів
та розвитку різних видів спорту в Івано-Франківську.
Загалом за підсумками 2020 року вихованцями спортивних шкіл в обласних
змагання та турнірах здобуто:454 перемоги, з них:
- 128 призових місць (гімнастика спортивна) СДЮСШОР №1;
- 184 призових місць (баскетбол, волейбол, плавання, регбі, теніс, вільна
боротьба) ДЮСШ №2;
- 142 призових місця (тхеквондо В.Т.Ф., І.Т.Ф., шахи, гандбол, важка
атлетика) ДЮСШ №3.
У змаганнях всеукраїнського рівня вихованцями закладів здобуто 223
перемоги, з них:
- 17 призових місць (гімнастика спортивна) СДЮСШОР №1;
- 114 призових місць (баскетбол, волейбол,регбі, плавання, теніс, вільна
боротьба) ДЮСШ №2;
- 92 призових місця (шахи, тхеквондо ВТФ) ДЮСШ№ 3.
До складу національних збірних команд України входять 9 вихованців
СДЮШОР №1, 11 вихованців ДЮСШ №2 та 10 вихованців ДЮСШ №3.
Тренерами спортивних шкіл у 2020 році підготовлено: 4 майстри спорту
України: ( з них: 2-СДЮСШОР №1, 2-ДЮСШ №2), 24 кандидати у майстри
спорту України (з них: 7 вихованців СДЮСШОР №1, 9 вихованців ДЮСШ №2
та 8 вихованців ДЮСШ №3), 52 вихованці І спортивного розряду (з них: 7
вихованців СДЮСШОР №1, 18 вихованців ДЮСШ №2 та 27 вихованців
ДЮСШ№3).
Департамент освіти та науки сприяє розвитку позашкільної освіти в місті.
Зокрема, у 2020, з метою покращення надання якості освітніх послуг та
забезпечення функціонування спортивних відділень з футболу, тенісу
настільного, тхеквондо та шахів на території населених пунктів ІваноФранківської ОТГ відкрито додатково 9 ставок тренерів-викладачів.
Реалізується програма розвитку футболу на 2016-2020р., метою якої є
розвиток масового дитячо-юнацького футболу серед учнівської молоді в місті,
60 вихованців ДЮСШ №3 навчаються у спецкласах з футболу на базі ліцею ім.
В.Чорновола.

Науково-методична робота та інформаційне забезпечення
За звітний період робота ІМЦ була спрямована на методичний супровід
організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. З
цією метою на офіційному веб-сайті Департаменту освіти та науки було
розміщено методичні рекомендації педагогам, висвітлено електронні освітні
ресурси та платформи.
З метою оперативного переходу на дистанційне навчання було організовано
трансляцію радіо- та відеооуроків на каналах місцевих ЗМІ.
На ТРК «Вежа» відбувалася трансляція радіоуроків для учнів 5-11 класів
закладів загальної середньої освіти міста. 10 педагогів міста ( УГ№1, Ліцей
ім.Р.Шухевича, ПМЛ, Ліцеї № 10, 13, 16, 25, Ліцей № 23 ім.Р.Гурика, НРЦ,
Крихівецький ліцей) взяли участь у їхньому проведенні.
Також транслювалися тематичні радіоуроки, присвячені Дню міста. Їх для
школярів провели вчителі історії закладів загальної середньої освіти міста:
С.Уварова (ПМЛ), О.Ковтун (ліцей № 16), Н.Сидорик (ліцей № 7), Т.Гурик
(ліцей № 18), О.Кочинаш ( ліцей № 23 ім.Р.Гурика).
Паралельно для підтримки дистанційного навчання з 30 квітня 2020 року
розпочалися відеозйомки місцевими телеканалами уроків у закладах загальної
середньої освіти міста для учнів 1-11 класів.
У квітні на місцевих телеканалах стартував загальноміський проєкт
«Відеошкола. Навчаємося дистанційно!». У рамках проєкту, з 6 квітня до 13
травня 2020 року, здійснено трансляцію 136 уроків. Проєкт створений
телеканалами ТРК "Вежа", Канал 402, РАІ спільно з Департаментом освіти та
науки Івано-Франківської міської ради за сприяння міського голови Руслана
Марцінківа. В ефір кожного каналу упродовж квітня-травня 2020 року
виходило по 2 уроки на день тривалістю до 30 хвилин.
Найбільшу кількість уроків записали педагоги ліцею № 18 (11), ліцею № 3
(10), ЦОІ (8), ліцею №10, ліцею ім.Р.Шухевича (по 7). Загалом у проєкті взяв
участь 31 заклад освіти.
ІМЦ організовано онлайн-заходи до Дня міста, Дня матері, Дня вишиванки,
зокрема до 358-ї річниці від дня заснування м.Івано-Франківська - онлайнпрезентацію робіт учнів з декоративно-вжиткового мистецтва «Весняне
різнобарв’я Франкового міста»; медіачелендж авторської поезії учнівської
молоді міста «Люблю це місто, в нім моя потреба»; онлайн-флешмоб ЗДО «Я
люблю рідне місто»; відеопривітання #I LOVE IF# тощо.
До Дня міста на сайті та сторінці Фейсбук Департаменту освіти та науки
відбулася презентація краєзнавчого проєкту «Від Станиславова до ІваноФранківська» - у формі буктрейлерів, мультимедійних презентацій,
відеопрезентацій. Бібліотекарі популяризували відомі та невідомі сторінки
краєзнавчої літератури, яка присвячена історії нашого міста.
До Дня матері створено та розміщено у інтернет-мережі відеоколаж дитячих
малюнків «З любов’ю до рідної матусі»; відеопрезентацію малюнків учнів
ЗЗСО «Мама - українка, роду Берегиня», організовано онлайн-майстер-класи
«Подарунок для матусі»; поетичний месендж «Матуся із весною схожа».

До Дня вишиванки у Фейсбук було розміщено відеовиставку авторських
робіт вчителів трудового навчання ЗЗСО «Вишивала мати сину оберіг»;
онлайн-виставку лепбуків учнів ЗЗСО «Вишиванка – символ української душі й
єднання»; поетичний відеоланцюжок ЗДО «Мама вишивала оберіг мені».
З метою забезпечення закладів освіти художньою літературою на базі ліцею
№ 6 відбувся благодійний ярмарок «Face а book». 43 шкільні бібліотеки
отримали 2996 примірників класичної та сучасної художньої літератури.
Також бібліотекарі брали активну участь у міській цільовій програмі
«Партиципаторне бюджетування». Завдяки голосуванню, перемогу здобув
проєкт «Місто, в якому читають», автор - Н.Стасюк, завідувач бібліотеки ліцею
№ 6.
За результатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна
бібліотека – 2020» в номінації «Бібліотека – територія читання» зайняла ІІ місце
Олена Кучеренко, завідувачка бібліотеки ліцею ім. В.Чорновола.
З метою популяризації та ефективного розвитку STEAM-освіти на різних її
рівнях проведено «День STEAM професій» спільно з Науковим містечком
«Нова енергія» та Івано-Франківським національним технічним університетом
нафти і газу в Інноваційно-виставковому комплексі ІФНТУНГ. У заході взяли
участь близько 100 учнів. В межах заходу відбулося нагородження переможців
проєкту «Школи передових технологій», презентація STEM-спеціальностей.
Проведено перший (зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року-2021» у номінаціях: «Математика», «Українська мова та література»,
«Трудове навчання».
У Конкурсі взяли участь 14 педагогів, з них 11 із закладів загальної
середньої освіти міста та 3 педагогів із обласних закладів освіти у номінаціях:
«Українська мова та література» (Ліцей №16, Ліцей №22, Католицький ліцей
святого Василія Великого), «Математика» (Крихівецький ліцей, Манявський
ліцей, Ліцей №11, Хриплинська гімназія, Підлузька гімназія, Обертинський
ліцей, Комарівський ліцей імені Антіна Могильницького), «Трудове навчання»
(Ліцей №10, Крихівецький ліцей, Ліцей №6 ім.І.Ревчука, Ліцей №20).
Педагогічний стаж учасників конкурсу із закладів загальної середньої
освіти міста становив до 5 років – 2 (18,2 %), до 10 років – 2 (18,2%), до 20
років – 4 (36,4%), більше 20 років – 3 (27,2 %), що свідчить про достатній рівень
педагогічної практики та методичної підготовки.
У номінаціях «Математика», «Українська мова та література» та «Трудове
навчання» конкурс містив випробування: «Дистанційний урок», «Майстерклас» і «Тестування».
Метою конкурсного випробування «Дистанційний урок» була демонстрація
учасниками конкурсу педагогічної майстерності з організації освітнього
процесу в дистанційному режимі.
Дистанційний урок відбувався для членів журі без залучення здобувачів
освіти на платформі Youtube у режимі прямої трансляції. Учасники впродовж
уроку продемонстрували журі фахове знання з предмета, методичну
компетентність, методи й форми організації навчальної взаємодії; доцільне
використання мультимедійних технологій та електронних ресурсів.

Тема уроку визначалася окремо для кожного учасника конкурсу шляхом
відкритого та прозорого онлайн-жеребкування на платформі random.org. у
синхронному режимі.
Метою «Тестування» була демонстрація учасниками конкурсу рівня
знаннєвої складової професійної компетентності.
Випробування відбувалося у форматі комп’ютерного тестування із
відеоспостереженням. Для прозорого й ефективного виконання завдань
використовувалися Google-застосунки (Google Forms).
За результатами конкурсу І місце посіли О. Яремків, учитель Крихівецького
ліцею, у номінації «Математика»; О. Гошовська, учитель Католицького ліцею
святого Василія Великого у номінації «Українська мова та література»; Н.
Олійник, учитель Ліцею №10, у номінації «Трудове навчання». Переможці
будуть представляти місто в обласному турі «Учитель року-2021».
У 2020р. проведено перший етап сертифікації вчителів початкових класів у
формі незалежного тестування 29 лютого 2020 року для 57 педагогів ІваноФранківської області.
З метою належної організації зовнішнього незалежного оцінювання у 2020
році сформовано електронну базу педагогічних працівників, які були залучені
до роботи на пунктах пробного та основного ЗНО-2020, здійснена реєстрація
випускників навчальних закладів на пробне та основне ЗНО-2020. Сформовано
пункти тестування на базі 12 закладів ЗСО, 4-х закладів ПТНЗ та 3-х закладів
ВНЗ І-ІІ р.а. Постійно здійснювався методичний супровід всіх етапів ЗНО-2020.
В умовах протиепідемічних заходів по запобіганню коронавірусної інфекції
вдалося успішно провести пробне ЗНО, основну та додаткову сесії ЗНО-2020, а
також єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне
випробування для здобуття ступеня магістра у вищих навчальних закладах.
Явка майбутніх абітурієнтів була високою (на рівні попередніх років) з
найбільш професійно мотивованих предметів, якими стали іноземні мови,
математика та фізика. Для організації тестувань було залучено 1138
педагогічних працівників із усіх освітніх закладів міста.
За результатами ЗНО-2020 найвищих результатів івано-франківські
випускники досягли з англійської мови – 4 учасники отримали максимальний
результат 200 балів. Високі результати 199 балів здобули 8 наших школярів,
198-198,5 балів ¬– 15 учнів. Це випускники УГ №1, ліцеїв №1, 2, 5, 6, 11, 15, 18,
ПМЛ, ліцею ім.Р.Шухевича. За рейтингом інформаційного освітнього ресурсу
«Освіта.ua» три навчальні заклади міста ввійшли до 200 кращих закладів
України: Українська гімназія №1, Католицька школа-гімназія, Ліцей
ім.Р.Шухевича.
З метою розширення бібліотечно-інформаційних послуг на базі бібліотек
Ліцею імені М.Сабата та Ліцею № 23 ім. Р.Гурика введено в роботу медіатеки.
Бібліотеки забезпечені медіа комплексами на загальну суму 647 тис. 640 грн.
(кошти виділені з обласного бюджету).
Департаментом освіти та науки висвітлювалася діяльність на електронних
ресурсах та в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/osvitaIF/).
Керівниками закладів освіти контролювалося оновлення роботи шкільних
сайтів. Актуальні новини про події, які відбувалися у закладах освіти,
розміщувалися і на офіційному вебсайті Департаменту освіти та науки.

Соціально-психологічний та логопедичний супровід освіти
Центром практичної психології та соціальної роботи департаменту
освіти та науки Івано-Франківської міської ради організовано роботу
Консультативного пункту психологічної допомоги для батьків та дітей.
У соціальній мережі Фейсбук створено групу «Психологічна служба
Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.
За час функціонування групи розміщено понад 1700 дописів, надано
консультації педагогам та батькам.
Організовано та проведено благодійну акцію «Великодній кошик». Всі
діти, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах,
отримали продуктові набори та грошові перекази на суму 500 грн. кожному.
Спільно з службою у справах дітей 19 серпня 2020р. проведено свято
Першого портфелика, на якому 31 дитина, батьки яких загинули в зоні
проведення АТО/ООС або померли після повернення з зони проведення
АТО/ООС, отримали портфелики, канцелярське приладдя та подарунки.
Підготовлено та організовано проведення у закладах освіти
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка спрямована на протидію
домашньому насильству.
З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на
освіту, створено комісію Департаменту освіти та науки по розгляду заяв
батьків дітей з особливими освітніми потребами щодо отримання дозволу
органу опіки та піклування на цілодобове перебування дитини в закладі, який
здійснює інституційний догляд і виховання дітей. Опрацьовано та
представлено на 5 засіданнях комісії заяви 23 батьків дітей з особливими
освітніми потребами та матеріали 26 дітей.
Проведено виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, згідно з чинним законодавством:
– виплату одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку,
у 2020 році таку допомогу отримало 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в тому числі і ті, які проживають у с. Підпечери та
с. Підлужжя, на загальну суму 54 300 грн.;
– виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, на придбання шкільної/спортивної форми та
шкільного приладдя – у 2020 році 129 дітям даної категорії виплачено по 2000
грн., з них на придбання шкільної/спортивної форми 1400 грн., 600 грн. на
придбання шкільного приладдя (1-11 кл.) – на загальну суму 258 000 грн.;
– виплату одноразової грошової допомоги та компенсації за взуття та одяг
випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 10 дітей, які отримали свідоцтво про базову загальну середню
освіту, отримали грошову одноразову допомогу в розмірі шести прожиткових
мінімумів по 13908 грн. кожному – на загальну суму 139 080 грн.;
– виплату одноразової грошової допомоги та компенсації за взуття та одяг
випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – 11 випускників 11-х класів отримали грошову одноразову
допомогу по 13 308 грн. – на загальну суму 146 388 грн.;

– у жовтні 2020 року застраховано усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування від нещасних випадків, 85 дітей у Департаменті
освіти та науки та 44 дитини у ЗЗСО, які здійснюють самостійний
бухгалтерський облік – на загальну суму 12 900 грн.;
Цьогоріч солодкі подарунки буде закуплено для 2755 дітей, в тому числі
для дітей, які проходитимуть лікування на базі Івано-Франківської міської
дитячої лікарні.
У місті Івано-Франківську логопедичною службою Департаменту освіти
та науки міської ради організовано та надано корекційну та консультативну
допомогу дітям із порушеннями мовлення в усіх закладах освіти міста.
Результати обстеження рівня мовленнєвого розвитку дітей та проведеної
корекційної роботи можна побачити у таблиці 1. В даній статистиці не
врахована кількість дітей, які отримують корекційну допомогу в НРЦ та в 6-ти
логопедичних групах ДНЗ № 30 «Ластівка».
Тип
закладу

К-сть
виявлених
логопатів у
вересні

ЗДО
ЗЗСО
Всього

1470
2587
4057

К-сть
залучених
логопатів до
корекційної
роботи
643
654
1297

%

К-сть дітей із
виправленим
мовленням

%

43,7
25,3
32,0

306
371
677

47,6
56,7
52,2

Таблиця 1
К-сть дітей із
%
поліпшеним
мовленням

337
283
620

52,4
43,3
47,8

Впродовж зазначеного терміну учителями-логопедами надано 271
консультацію педагогам, 910 консультацій батькам (231 онлайн), взято участь у
62 батьківських зборах. Зокрема завідувачем логопедичного пункту проведено
діагностику мовлення 44-ом дітям із особливим психофізичним розвитком та
надано консультації батькам.
Модернізація матеріально-технічної бази
У 2020 році проведено:
капітальний ремонт благоустрою території Ліцею №12,19;

- капітальний ремонт приміщень Березівської гімназії, Підлузької гімназії,
- Підпечерівського КЗДО «Мрія»;

- капітальний ремонт сходів Підпечерівського ліцею;
- капітальний ремонт даху ДНЗ №2,30.

Переможцями міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування»
(бюджет участі) стали 3 ЗДО та 12 ЗЗСО. Зокрема реалізовано 3 великі проекти:
- капітальний ремонт санвузлів Ліцею №10;
- капітальний ремонт харчоблоку Ліцею №21;
- придбано компʹютерну техніку для Ліцею №15

Забезпечено харчоблоки 5 ЗЗСО (Ліцей № 5,19,21,24, Ліцей №23 ім. Р.Гурика)
сучасним технологічним обладнанням.

У 2020 році встановлено спортивний майданчик зі штучним покриттям на
території Микитинецького ліцею, ігрові споруди у ДНЗ №33,спортивно-ігровий
майданчик Ліцеї №1,початковій школі №26.

З метою зменшення споживання енергії проведено капітальний ремонт із
заміною вікон та дверей Ліцею №4,10, Колодіївської гімназії (всього 28 шт.) та
капітальний ремонт системи опалення Черніївського ліцею.

Відповідно до проекту НЕФКО «Підвищення енергоефективності об’єктів
бюджетної сфери міста Івано-Франківська» у 2020 році проведено комплексну
модернізацію у 11 закладах (ДНЗ №1,2,3,9,11,15,20,27,29,30,34). Зокрема
замінено дерев’яні вікна та двері на металопластикові, утеплено фасади,
встановлено систему вентиляції з рекуперацією, проведено роботи з
реконструкції систем опалення та встановлено ІТП.

