
Виконання Програми «Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020 роки» у 

2019 році 

 

Робота Департаменту освіти та науки була спрямована на реалізацію програми 

«Освіта міста Івано-Франківська.2016-2020 роки» за проектами: 

 

Розділ ІІ Національно-патріотичне виховання 

Вживались заходи щодо активізації національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді та функціонування цілісної моделі виховної системи, належної 

організації виховного процесу в закладах освіти м. Івано-Франківська, 

формування суспільно активного і свідомого громадянина української держави 

на основі українських національних та загальнолюдських цінностей,системного  

впровадження в урочний та позаурочний виховний процес національних 

традицій,  сучасного педагогічного досвіду і досліджень сучасної  психолого-

педагогічної науки у сфері виховання, інтеграції зусиль у питанні національно-

патріотичного виховання батьківської громади,  позашкільних закладів, 

представників державної влади, громадських та благодійних організацій, 

правоохоронних органів тощо. 

1. Упродовж року проведено ряд патріотичних пісенних та мистецьких 

загальноміських фестивалів:  

 - у рамках відзначення Дня Незалежності України проведено ІІ 

загальноміських Фестивалів «Палац збирає друзів». Його учасниками були 

педагоги та вихованці закладів загальної середньої, професійно-технічної 

та позашкільної світи м. Івано-Франківська.  

- на базі Ліцею №23 ім. Романа Гурика проведено конкурсу солістів-

вокалістів «Пісенний дивограй» (21 жовтня) 

- Фестивалю-конкурсу стрілецької та повастанської  пісні «Пісня, що 

зродила чин», присвячений Дню створення Упа та Дню захисника України;  

- дитячо-юнацький Різдвяний фестиваль «Ой радуйся, земле!»;  

 - ХVІІ загальноміський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв 

«Таланти землі Галицької»; 

 - міський відкритий фестиваль танцю «Карпатські візерунки»;  

 - ІІІ загальноміський шкільний театральний фестиваль 

«Відкривається схвильовано душа»;  

 -  Всеукраїнський конкурс-виставка дитячих робіт «Новорічно-

Різдвяна композиція»; 

 - міський конкурс новорічно-різдвяних листівок 

 - свято української родини; 

- «Ми діти твої, Україно»; 

- заклади освіти брали активну участь у проведенні Фестивалю 

«Файні сусіди», який влітку проходив у мікрорайонах м. Івано -

Франківська. 

3. У рамках проведення святкових заходів з нагоди відзначення  



святкування Дня міста на базі НВК «ЗШЛ №23 ПНУ імені Василя  

Стефаника» проведено інтерактивну гру «Таємниці Станіславської фортеці» 

серед учнів 8-х класів закладів освіти міста, присвячену подіям проголошення 

ЗУНР. Її учасниками було майже 150 школярів закладів загальної середньої 

освіти м. Івано-Франківська. Перемогу здобули учні НВК «ЗШЛ №23 ПНУ ім. 

В. Стефаника» під керівництвом учителя історії Ніни Рибчанської, ЗШ №7 під 

керівництвом учителя історії Ігоря Валька, ЗШ №10 під керівництвом учителя 

історії Тетяни Кнежевіч. 

4. У грудні 2019 р. на базі Івано-Франківської ЗШ №21 проведені  

міські змагання з військово-прикладних видів спорту серед учнів 10-11 класів 

ЗЗСО, присвячені Дню створення Збройних сил України. У них брало участь  282 

учнів із 30 закладів загальної середньої освіти (УГ №1, Ліцей ім. Романа 

Шухевича, НВК «Школа-гімназія №3», ПМЛ, СШ №1, ЗШ №2, ЗШ №3, ЗШ №4, 

СШ №5, ЗШ №6, ЗШ №7, ЗШ №10, СШ №11, ЗШ №12 імені Івана Франка, Ліцей 

№13, ЗШ №15, ЗШ №16, ЗШ №17, ЗШ №18, ЗШ №19, ЗШ №21, ЗШ №22, Ліцей 

№23 ім. Романа Гурика, ЗШ №24, ЗШ №25, ЗШ №28, Крихівецька ЗШ, 

Микитинецька ЗШ, Угорницька ЗШ, ПШС «Перша ластівка»).  Школярі 

змагались у 5-ти видах змагань (стрільба з пневматичної гвинтівки, розкладання 

АК, складання АК, спорядження магазину АК набоями, підтягування на 

перекладині). Загалом призерами змагань стали учні 11-ти ЗЗСО, що становить 

33,3% від загальної кількості команд, що брали участь у змаганнях. І 

загальнокомандне місце посіли учні Ліцею №23 ім. Романа Гурика під 

керівництвом вчителя предмета «Захист Вітчизни» Сергія Хамчука; ІІ місце – 

команда учнів ЗШ №28 (керівник Богдан Сподарко); ІІІ місце – команда учнів 

ЗШ 324 (керівник Ярослав Вацеба).  

Переможцями в індивідуальних видах змагань визнано: 

- у номінації «Підтягування на перекладені»: 

І місце  – Шийка Остапа, учня Ліцею №23 ім. Романа Гурика  (вчитель  

С.Хамчук); 

  - Проня Сергія, учня ЗШ №21 (учитель С.Карпенко); 

ІІ місце - Бойка Артура, учня ЗШ №25 (учитель В.Брова); 

- Гімера Дмитра, учня ЗШ №24 (учитель Я.Вацеба); 

- Корчука Миколу, учня ПМЛ (учитель І.Стецький); 

- Литвина Євгена, учня ЗШ №25 (учитель В.Брова); 

ІІІ місце  – Гурського Владислава, учня ЗШ №21 (учитель С.Карпенко);  

- у номінації «Розкладання автомату Калашникова»: 

І місце – Богуславського Владислава, учня Ліцею №23 ім. Романа Гурика  

(учитель С.Хамчук); 

ІІ місце – Вацебу Олександра, учня Угорницької ЗШ (учитель В.Чуйко);  

ІІІ місце – Калишака Дмитра, учня СШ №11 (учитель В.Мазюков). 

- у номінації «Складання автомату Калашникова»: 

І місце – Богуславського Владислава, учня Ліцею №23 ім. Романа Гурика 2  

(учитель С.Хамчук); 

ІІ місце – Ємченка Тараса, учня Ліцею №23 ім. Романа Гурика (учитель  

С.Хамчук);). 

ІІІ місце – Іванчука А, учня СШ №1 (учитель С.Хамчук); 



- у номінації «Спорядження магазину АК набоями»: 

І місце – Пасічняка Романа, учня СШ №11 (учитель В.Мазюков); 

ІІ місце – Мислюка , учня СШ №11 (учитель В.Мазюков); 

ІІІ місце – Міськова Максима, учня Ліцею № 23 ім. Романа Гурика (учитель  

С.Хамчук); 

- у номінації «Стрільба з пневматичної гвинтівки»: 

І місце – Кулішенко Ліза, учениця ЗШ №7 (учитель С.Карпенко); 

ІІ місце – Прядко Сергій, учень  Ліцею №23 ім. Романа Гурика (учитель 

С.Хамчук); 

ІІІ місце – Богуславського Владислава, учня Ліцею №23 ім. Романа Гурика  

(учитель С.Хамчук); 

- Перегіняк Діану, ученицю ЗШ №18 (учитель Ю.Корнійко). 

Переможці були нагороджені кубками, медалями та дипломами, а вчителі, 

які підготували переможців – грамотами Департаменту освіти та науки. 

5. На базі Івано-Франківської ЗШ №21 Департаментом освіти та  

науки спільно з департаментом молодіжної політики та спорту 24 жовтня 2019 

року проведено ІV міську першість з кульової стрільби на кубок ГО «ОСВ АТО» 

серед учнів 7-9 класів. Змагання проводились у рамках відзначення в закладах 

освіти Дня захисника України та річниці створення УПА та з метою 

популяризації та розвитку військово-прикладних видів спорту серед учнівської 

молоді. У першості брало участь 63 учасників (33 юнаків та 30 дівчат) з 29-ти 

закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська.  Переможцями змагань 

стали: 

- у загальнокомандному заліку: 

І місце (106 б.) - СШ №11 (керівник В. Мазюков); 

ІІ місце (100 б.)  - ЗШ №21 (керівник С. Карпенко); 

ІІІ місце (82 б.) - СШ № 5 (керівник В.Холоденко). 

- у індивідуальному заліку: 

- серед юнаків: 

І місце (37 б.) - Штиркало Максим (ЗШ №21, (керівник                                

С. Карпенко);  

- Березин Євген (СШ №5, керівник В.Холоденко); 

- Більчак Микола (СШ №11, керівник В.Мазюков). 

ІІ місце (35 б.) - Бардецький Марко (Угорницька ЗШ, керівник  

С.Чуйко);  

ІІІ місце (33 б.) - Федорів Денис (СШ №11, керівник В.Мазюков); 

- серед дівчат: 

І місце (38 б.) - Малаховська Соня (ЗШ №21, керівник                                   

С. Карпенко); 

ІІ місце (36 б.) - Перцович Ірина (СШ №11, керівник  В.Мазюков); 

ІІІ місце (35 б.) - Михайлишин Аліна  (СШ №1, керівник С.Хамчук); 

- Оренчук Каріна (ЗШ №19, керівник Р. Андрусяк). 

Команду учнів СШ №11 було нагороджено перехідним Кубком 

ГО «Обласна спілка учасників АТО», іменним «малим» Кубком з 

проведення  ІV міських змагань зі стрільби з ПГ та дипломами 



Дипломом Департаменту освіти та науки.  «Малі» Кубки та 

дипломи отримали також команди-призери першості. Пам’ятними 

медалями та Дипломами Департаменту освіти та науки були 

нагороджені призери змагань в індивідуальному заліку.  

Спільною Грамотою Департаменту освіти та науки та Департаменту 

молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради було 

нагороджено керівників команд, які підготували переможців ІV міської 

першості з кульової стрільби.  

6. На базі Івано-Франківського ліцею № 13 та шкільного тиру СШ №1  

проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»)» серед закладів загальної середньої освіти м. Івано-

Франківська. Його учасниками було 224 учнів з 28-ми закладів загальної 

середньої освіти м. Івано-Франківська: УГ №1, гімназія №2, НВК «Школа-

гімназія № 3», ПМЛ, СШ № 1, ЗШ №2, ЗШ №4, СШ №5, ЗШ №6, ЗШ №7, ЗШ 

№10, СШ №11, ЗШ №12, ліцей №13, ЗШ №15, ЗШ №16, ЗШ №17, ЗШ №18, ЗШ 

№19, ЗШ №21, ЗШ №22, ЗШ №24, ЗШ №25, ЗШ №28, Крихівецька ЗШ, 

Микитинецька ЗШ, Угорницька ЗШ.  

До проведення гри були залучені педагоги міського дитячо-юнацького 

пластового центру (директор О.Румак), Центру патріотичного виховання 

учнівської молоді імені Степана Бандери (директор Г.Савченко), міського 

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (директор О.Василик), члени 

міської організації ВГО «Українське Реєстрове Козацтво». 

Суддівська колегія визначили переможців І (міського) етапу гри: 

І місце – команду Микитинецької ЗШ (керівники І. Арабчук та 

О.Різничук);  

ІІ місце: Івано-Франківська СШ №1 (керівники В.Ткачук, І.Турчин); 

ІІІ місце: Івано-Франківська ЗШ №21 (керівник С.Карпенко). 

Переможців було нагороджено дипломами, а керівників команд грамотами 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради та пам’ятними 

Кубками. 

Також Рада отаманів і старшин Івано-Франківського обласного козацького 

товариства ВГО «Українське реєстрове козацтво» за активну участь у проведенні 

міського етапу та показані результати нагородила козацькими грамотами та 

книгами ряд шкільних роїв. 

7.  Упродовж 27-31 травня 2019р. на базі ПЗОВ «Лімниця» спільно з  

департаментом молодіжної політики та спорту міської ради проведено 

заключний ІІ етап міської молодіжної Програми «Чорний ліс – 2019». 

Переможцями стали учні Івано-Франківської СШ №1 під керівництвом 

заступника директора школи з виховної роботи Ірини Турчин. 

8. Упродовж року на базі центру патріотичного виховання учнівської  

молоді імені Степана Бандери успішно реалізовувались загальноміські проекти 

«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. 

8. На фасадах ряду  закладів загальної середньої та прфесійно-технічної 

освіти  м.Івано-Франківська встановлені пам’ятні дошки колишнім учням, які 



загинули в боротьбі за збереження свободи й незалежності України під час 

проведення Революції Гідності чи у зоні проведення антитерористичної операції 

на сході нашої Батьківщини. Зокрема у 2019 році меморіальні дошки 

випускникам шкіл, які загинули у зоні проведення АТО/ООС, були встановлены 

на фасаді ЗШ № 4 Віталію Кузнєцову (21 лютого) та Василю Джусу (10 жовтня). 

У Івано-Франківських ЗШ №6 імені Івана Ревчука, ЗШ №7, ЗШ №12 імені 

Івана Франка) та ІФПЛАТіБ встановлено 4 меморіальні дошки в пам'ять про 

колишніх учнів, які загинули у війні в Афганістані під час служби в армії.  

9. Під час роботи пришкільних літніх таборів успішно реалізовано 

екскурсійно-навальний проект «Місцями визвольних змагань». Учні побували на 

екскурсіях у обласному музеї визвольних змагань, Меморіальному комплексі 

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

визвольних змагань Прикарпаття,  криївках УПА поблизу с.Клубівці 

Тисменицького району, с.Дзвиняч Богородчанського району, на горі Березовачка 

Надвірнянського району. 

 10. До усіх державних свят та знаменних дат українського історичного 

календаря в закладах загальної середньої освіти проводились тематичні прес-

інформування, виховні години, «круглі столи», виходили в ефір шкільні 

радіогазети тощо. 

 11. Упродовж року освітяни та учні брали активну участь у проведенні всіх 

загальноміських заходів, присвячених видатним державним, політичним, 

громадським та культурним діячам України, а також вагомим датам історичного 

українського календаря.  

12. У ЗЗСО та ЗПТО школярі та вчителі виготовляли маскувальні 

сітки, обереги, ліпили вареники, добровільно збирали продукти 

харчування, одяг, предмети індивідуальної гігієни, кошти, які волонтерами 

передавалась захисникам України на передову в зону проведення ООС.  

Розділ ІІІ Дошкілля 

 

У 2019р. проводилась робота щодо удосконалення та розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти міста. Відповідно до проекту рішення виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради про фактичну мережу закладів 

дошкільної освіти на 2019-2020н.р. функціонують 35 ЗДО (33 -комунальних, 1 – 

відомчий, 1 – приватний), ЗШС І ступеня №3, 2 початкових школи з 

дошкільними відділеннями (комунальної форми власності), 1 навчально-

реабілітаційний центр з дошкільними групами та 2 приватні навчально-виховні 

комплекси. У них виховується та навчається 9828 дітей (проектна потужність 

усіх груп  у закладах  за нормативами наповнюваності  становить  6341 місць).  

Кількість груп у ЗДО – 342: 40 груп раннього віку та 302 дошкільні. За рахунок 

вивільнення 4 класу у ЗШС І ст. №3 та відкриття групи в КДНЗ №24 

«Котигорошко» кількість місць в ЗДО збільшилася на 50. 

 Департамент освіти та науки здійснює поетапне впровадження 

інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти: у 25 закладах  відкрито 53 



інклюзивні групи. Проведено тренінг для керівників ЗДО «Інклюзивна освіта – 

рівень свідомості нації» (листопад, 2019р.). 

Підготовлено та направлено в департамент освіти, науки і молодіжної 

політики Івано-Франківської ОДА статистичні звіти щодо охоплення дітей 

дошкільною освітою. Відсоток охоплення дітей ЗДО від 3-6 років  становить 

95%,   дітей старшого дошкільного віку - 99%. Загальний показник в Україні – 

лише 74%. 

Реалізовується план розширення мережі закладів дошкільної освіти на 

2019-2020н.р. Завершуються ремонтні роботи в  ЗДО № 21 «Подоляночка»  на 

вул.Хоткевича, 11а (7 груп – 130 місць).  Призначено в/о керівника даного 

закладу. Розпочато будівництво навчально-виховного комплексу Івано-

Франківської  ЗШ № 6 ім. І. Ревчука в мікрорайоні Опришівці. Завершується 

виготовлення проектно-кошторисної документації  реконструкції закладу 

дошкільної освіти  на вул. С.Бандери, 10а (8 груп – 150 місць). Проводяться 

роботи щодо будівництва закладу дошкільної освіти в мікрорайоні «Каскад» (11 

груп на 200 місць).  

         Прийнято рішення  виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

та Івано-Франківської міської ради: 

- «Про роботу закладів дошкільної освіти в літній оздоровчий період 

2019р.» від 22.05.2019 № 584; 

     -  «Про   внесення   змін   до рішення виконавчого  комітету  Івано-

Франківської міської ради від 24.05.2018р. №555 «Про  затвердження складу 

комісії з розгляду  питань, які потребують додаткового  вивчення та не 

врегульовані Положенням про порядок загальної міської електронної  реєстрації 

дітей до поступлення у дошкільні навчальні заклади м.Івано-Франківська» від 

19.09.2019р. № 1079»; 

       - «Про розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Івано-Франківської міської ради, дошкільних групах загальноосвітньої 

школи-садок І ступеня №3 з групами цілодобового   перебування  дітей,  

Початкової школи «Пасічнянська», Початкової школи імені Софії Русової» від 

18.12.2019р. № 355. 

      Проведено роботу щодо здійсненні контролю за безпечністю харчових 

продуктів та виявленні потенційних небезпек – впровадження системи  НАССР. 

Для керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти за сприяння 

директора Департаменту освіти та науки І.Максимчука та головного директора 

Державного підприємства «Науково-виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації» І.Саєвича проведено семінар «Впровадження 

системи управління безпечності харчових продуктів, що базується на принципах 

НАССР при організації харчування у закладах освіти».  

       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  епідемситуації 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  щодо організації роботи та 

дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО; про 



забезпечення прозорості та інформаційної відкритості у сфері дошкільної освіти 

міста;  про ХАССП як організацію системи харчової безпеки у закладах 

дошкільної освіти відповідно до вимог чинного законодавства;  про організацію 

роботи закладів дошкільної освіти в літній оздоровчий період; про 

комплектування інклюзивних груп відповідно до порушень дітей з особливими 

освітніми потребами; про дотримання чинного законодавства  при  зарахуванні 

дітей у ЗДО та стан комплектації груп тощо. 

17 закладів дошкільної освіти  стали переможцями щорічного міського 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 

громадянського суспільства.У номінації "Проекти громадських та благодійних 

організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах" перемогли ДНЗ №  1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 

30, 33. У номінації "Парципаторне бюджетування" переможцями стали ДНЗ № 

1, 4, 11, 15, 22, 28, 33. За результатами участі у конкурсі  з бюджету виділено  

кошти на покращення навчальної та  матеріальної бази закладів дошкільної 

освіти в сумі 1млн. 385 тис. грн. 

Здобули перемогу у всеукраїнському конкурсі перспективного передового 

досвіду впровадження програмно-методичного комплексу «Впевнений старт: 

старший дошкільний вік» педагоги  Вовчинецького ДНЗ №1 «Ластів’ятко» 

(номінація «В десятку») та Початкової школи ім.С.Русової (номінація «Від 

репродукції до творчості»). Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Медсестра 

– я,  креатив – моє друге ім'я», організованого фаховим журналом «Медична 

сестра  дошкільного закладу», стала Калина Удуд, медична сестра ДНЗ № 4  

«Калинова сопілка».   

Відбулися зустрічі педагогів ЗДО з офіційними делегаціями Китайської 

Народної Республіки (м.Наньнін) (ДНЗ № 35 «Вишиванка»), м.Херсона (ДНЗ № 

10 «Катруся», ДНЗ № 17 «Ромашка», ДНЗ № 32 «Солов’ятко», ДНЗ № 29 

«Кобзарик», ПЗДО «Первісток»). Члени делегації ознайомилися з роботою 

закладів, поспілкувалися з працівниками та вихованцями. 

 Проведено семінари-практикуми для батьків дітей дошкільного віку з 

проблеми «Виховання характеру дітей» представниками організації «Character 

International Inc.» (США) у ДНЗ №2 «Малятко», ДНЗ №11 «Пізнайко», ДНЗ № 

32 «Солов’ятко», ДНЗ №3 «Бджілка», ДНЗ № 29 «Кобзарик». 

  Взято участь у публічних консультаціях «Якісна і доступна освіта» 

(грудень, 2019р.), організованих Міністерством освіти і науки України за 

сприяння НДІ та Інституту «Республіка» та за підтримки Уряду Сполученого 

Королівства Великої Британії та Фонду розвитку ефективного врядування. 

Інформацію донесено до керівників закладів дошкільної освіти. 

Щомісячно здійснювався аналіз наповнюваності груп та відвідуваності 

дітьми закладів дошкільної освіти (середня відвідуваність – 15-18 дітей кожного 

дня). 

Поновлено інформацію про заклади дошкільної освіти на сайті dity.if.ua 

(листопад, 2019р.).  

Систематично велась робота  комісії з розгляду питань, які потребують 

додаткового вивчення та не врегульовані Положенням про порядок загальної 

міської електронної реєстрації дітей до поступлення у заклади дошкільної освіти 

м.Івано-Франківська. У 2019р. проведено 7 засідань, на яких розглянуто 331 



звернення громадян з питань оформлення дітей до дошкільного  закладу. 

 

Розділ ІV 

Здоров'я через освіту 

 

Департамент освіти та науки сприяє організації та проведенню заходів, у т.ч. 

загальноміського рівня, що здійснюються з метою формування здорового 

способу життя та зміцнення здоров’я школярів, активізації позакласної і 

позашкільної спортивно-масової роботи серед учнів закладів загальної середньої 

освіти, розвитку різних видів спорту в місті Івано-Франківську. 

Найяскравішою формою організації спортивно-масової роботи серед 

закладів освіти є Спартакіада школярів міста. Проведення змагань сприяє 

виявленню та підготовці збірних команд міста для подальших виступів на 

змаганнях міського, обласного і всеукраїнського 

рівнів, відбору юних спортсменів до занять у 

секціях ДЮСШ, залучення учнів до занять спортом 

у позаурочний час та зміцненню їхнього здоров’я.  

У рамках Спартакіади впродовж звітного 

періоду проведено змагання з різних видів спорту: 

волейбол (юнаки, дівчата), баскетбол (юнаки, 

дівчата), баскетбол 3х3 (дівчата, юнаки), гандбол (юнаки, дівчата), мініфутбол 

(юнаки, дівчата), регбі-5, плавання (5 класи), «Старти 

надій», ФОПФШУ «Нащадки козацької слави», 

змагання з шахів «Біла тура», «Блискавична гра в 

шахи», «Новорічний турнір з шахів», «Олімпійське 

лелеченя», «Веселі старти».  

Першість у змаганнях Спартакіади серед 

школярів міста вже кілька років поспіль тримають 

команди УГ № 1, СШ № 5, Ліцею №23 ім.Р.Гурика.  

З метою популяризації фізкультурно-оздоровчих заходів серед учнівської 

молоді та підвищення мотивації до спортивних занять здійснюється співпраця з 

молодіжними та дитячими громадськими організаціями. Зокрема, упродовж 

звітного періоду проведено: 

- 19.03.2019р. міський спортивний фестиваль школярів 

Всеукраїнського проекту JuniorZ для учнів шкіл міста Івано-Франківська, що 

проводений в рамках проекту ГО «Спортивний рух Олександара Педана 

«JuniorZ», у якому взяли участь понад 400 учнів та педагогів ЗЗСО; 

- 16.-20.09.2019р. спортивні змагання з лазертагу серед збірних 

команд 7-8-х класів закладів загальної середньої освіти міста, що проводені 

в рамках співпраці з ГО «Федерація спортивного клубу активного 

відпочинку «Варта» на базі спортивного комплексу «Олімп», участь взяли 

команди із 22 ЗЗСО (132учні). 



Департамент освіти та науки сприяє розвитку масового дитячо-юнацького 

футболу серед івано-франківських школярів.  

На базі Ліцею ім.В.Чорновола відкрито 

спеціалізовані класи з футболу, учнів 

забезпечено безкоштовним проживанням і 

харчуванням, у порядку, встановленому 

чинним законодавством України (60 осіб). 

Збірні команди 

закладів освіти є 

активними учасниками загальноміського футбольного 

фестивалю «Грають всі!», що проходив два роки 

поспіль, за сприяння міського голови та Обласної 

Федерації футболу на  стадіоні «Хет-Трик Арена».  

У вересні 2019 року у 

фестивалі взяли участь 7 

збірних команд ЗЗСО: УГ№1, ШГ №3, СШ №11, ЗШ 

№12, 19, 22 та Ліцею ім.В.Чорновола, а також 8 

збірних дворових команд дитячо-юнацьких клубів 

Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем 

проживання. За результатами змагань серед збірних 

команд ЗЗСО І місце та звання Чемпіона здобула 

команда УГ №1, серед дворових команд - команда «Богатир» дитячо-юнацького 

клубу «Богатир». 

Упродовж І семестру 2019-2020н.р. Департаментом освіти 

у рамках співпраці з Міською та Обласною федераціями 

футболу в освітніх закладах реалізується пілотний проєкт UEFA 

GROW «Шкільна футбольна ліга». Участь у змаганнях взяли 46 

збірних команд ЗЗСО за віковими категоріями: 10 команд 4-6 

класів (дівчата), 13 команд 3-4 класів (хлопці) та 23 команди 5-

6 класів (хлопці). Матчі першого кола змагань відбулися в 

жовтні 2019року, навесні 2020 року 

відбудуться матчі другого кола та 

фінальні матчі. Кожна з команд-учасниць отримає 

футбольний м’яч, наданий Українською асоціацією 

футболу. Переможці міських змагань 

представлятимуть м.Івано-Франківськ на змаганнях 

обласного рівня в кожній із категорій.  

За сприяння міського голови, спільно з ГО «Івано-Франківська міська спілка 

сімей і родин, померлих і безвісти зниклих в зоні АТО» проведено турнір з 

мініфутболу приурочений до Дня захисника України та присвячений пам’яті 

загиблих в зоні АТО випускників закладів професійно-техічної освіти. Участь у 

турнірі, що відбувся 09.10.2019р. на базі Івано-Франківського професійного 

ліцею автомобільного транспорту і будівництва, взяли 3 команди закладів освіти, 

у яких навчалися загиблі. За підсумками гри: І місце посіла команда 

Академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської міської ради, ІІ місце - 

команда ВПУ №13 та ІІІ місце – команда ІФПЛАТіБ. 



22-23.10.2019р. проведено змагання з мініфутболу на кубок ГО «Обласна 

спілка учасників АТО» серед збірних команд ЗЗСО (юнаки). Участь у турнірі 

взяли 24 збірні команди 8-9-х класів івано-франківських шкіл. Учасники 

змагались за коловою системою, найсильніші команди зустрілися у фінальній 

грі. За підсумками гри: І місце посіла команда ЗШ №19, ІІ місце - команда ЗШ 

№15, ІІІ місце – команда ЗШ №3.  

Упродовж листопада-грудня 2019року збірні 

команди закладів загальної середньої освіти  взяли 

участь у Шкільному турнірі з футзалу «Кубок 

міського голови та НФК «Ураган» (вікова категорія: 5 

класи і молодші). Урочисте відкриття турніру та матч 

за Суперкубок серед минулорічних фіналістів 

відбувся 06.11.2019р. Втретє поспіль володарями 

Суперкубку стала команда ЗШ № 10. 

Серед шкільних команд турнір стартував 09.11.2019р. та проходитиме в 

три етапи: попередній, основний та чемпіонський етап. У попередньому етапі 

змагалася 31 команда ЗЗСО, за підсумками якого визначено лідерів, які увійшли 

до складу Золотої, Срібної та Бронзової ліги. Загалом, 24 команди продовжують 

боротьбу в основному етапі змагань. Кожна з команд-учасниць основного етапу 

отримає грошову нагороду на реалізацію ідеї свого закладу освіти.  
Команди-учасниці основного етапу 

 
Золота ліга Срібна ліга Бронзова ліга 

1 СШ №11 Ліцей ім.Р.Шухевича ЗШ №7 

2 ЗШ №15 Підлузька гімназія ПШ «Пасічнянська» 

3 Ліцей №23 ім.Р.Гурика Католицька ЗШ Ліцей №13 

4 СШ №5 СШ №1 ЗШ №26 

5 ЗШ №24 НВК «Школа-гімназія» 

№3 
Крихівецька ЗШ 

6 ЗШ №25 ЗШ №12 Угорницька ЗШ 

7 ЗШ №19 ЗШ №10 ЗШ №9 

8 ЗШ №22 ЗШ №18 Українська гімназія №1 

 

 

З метою формування ціннісного ставлення 

дітей та юнацтва до власного здоров’я, 

популяризації здорового способу життя, 

залучення до просвітницької роботи видатних 

спортсменів та 

тренерів впродовж 02-

09.09.2019року в усіх 

закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти та в ДЮСШ у рамках 

Всеукраїнського Олімпійського уроку та 

Олімпійського тижня проведено: 



-  зустрічі ветеранів спорту та видатних спортсменів з учнівською молоддю; 

- спортивно-масові змагання серед дітей різного віку, показові виступи 

спортсменів з популярних видів спорту; 

- акції щодо пропаганди здорового способу життя. 

Департамент освіти та науки сприяє проведенню щорічних 

загальнодоступних спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей та 

учнів у напрямку посилення співпраці школи та сім’ї. Так, упродовж звітного 

періоду проведено: 

- щорічні  загальношкільні спортивні естафети, 

присвячені відзначенню Дня фізичної культури та 

спорту, Дня здоров'я, Тижня здорового харчування; 

- культурно-мистецьке свято для дітей та батьків «Осінні 

барви першовересня», що відбулося 01.09.2019р., у 

рамках якого діяло понад 8 спортивних локацій, що 

пропагували різні види спорту, у яких взяли 

участь понад 3000 дітей;  

- Всеукраїнський спортивно-масовий захід 

«Challenge Fest», що відбувся у рамках 

загальноміського фестивалю «Осінній 

вернісаж» 28.09.2019р. Під час  заходу 

функціонували 11 спортивних локацій, на яких 

тренери-викладачі та вихованці дитячо-

юнацьких спортивних шкіл міста презентували різні види спорту:  показові 

виступи з гімнастики спортивної вихованців СДЮШОР №1, показові 

виступи вихованців ДЮСШ №2 з баскетболу, 

волейболу, уроки регбі та настільного тенісу для 

учасників заходу; показові виступи вихованців 

ДЮСШ №3 з важкої атлетики й тхеквондо, 

майстер-клас «Шахи просто неба», футбольні 

естафети, уроки гандболу  та кульової стрільби 

серед учасників заходу. Загалом у спортивно-

масовому заході взяли участь понад 450 учнів 4-9 класів.  

- флешмоб «Зимова руханка», приурочений до відзначення циклу новорічно-

різдвяних свят. Фізкультурно-оздоровчу руханку 20.12.2019р. на площі біля 

Ратуші провели юні гімнасти та педагоги СДЮШОР №1 з метою залучення 

дітей разом з батьками до спортивних, зимових розваг. 

З метою розвитку критичного та аналітичного мислення школярів через 

інтелектуально-спортивні ігри Департамент освіти 

сприяє популяризації гуртків з шахів та шашок на базі 

шахових клубів ДЮСШ №3 та закладів загальної 

середньої освіти. У відділенні ДЮСШ №3 працює 9 

навчальних груп із шахів на базі наступних закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти: Міський 

шаховий клуб «Дебют» ДЮСШ№3, Обласний шашко-

шаховий клуб, дитячо-юнацький клуб  за місцем проживання «Легінь», Ліцей № 

23 ім.Р.Гурика та ЗШ №6. Упродовж звітного періоду з метою популяризації 

шахової гри серед учнівської молоді Департаментом освіти проведено:  



- загальноміські змагання командної першості з 

шахів «Біла тура» серед учнів закладів 

загальної середньої освіти (2006р.н. і молодші), 

що відбулися 14-15.11.2019 року на базі 

міського дитячого шахового клубу «Дебют». У 

змаганнях взяли участь 22 заклади загальної 

середньої освіти міста, загалом 108 учнів; 

- загальноміські особисто-командні змагання 

серед учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти «Новорічний 

турнір з блискавичної гри в шахи», що відбувся 17.12.2019р. У 

змаганнях взяли участь команди з 17 закладів освіти, загалом 87 учнів. 

З метою активізації позакласної спортивно-масової роботи серед учнів 

закладів загальної середньої освіти міста впродовж 02-06.12.2019року на базі 

ЗШ№21, 25 та Ліцею №23 ім.Р.Гурика проведено загальноміські змагання 

командної першості із баскетболу 3х3 серед збірних команд учнів 9-11-х закладів 

загальної середньої освіти. У змаганнях взяли участь 18 команд серед юнаків та  

16 команд серед дівчат. За підсумками фінальної гри серед юнаків перемогу 

здобули: І місце – Українська гімназія №1, ІІ місце – Ліцей ім.Р.Шухевича, ІІІ 

місце – ЗШ №24, IV місце – ЗШ №15. Призери  серед дівчат: І місце – ЗШ №19, 

ІІ місце – ЗШ №17, ІІІ місце – ЗШ №3 та IV місце – Ліцей №23 ім.Р.Гурика. 

Переможці перших місць представлятимуть місто в обласних змаганнях. 

Упродовж звітного періоду організовано 

обов’язкові уроки плавання для учнів 4-х класів 

усіх ЗЗСО міста Івано-Франківська. Уроки 

проводяться на базах плавальних басейнів 

ЗШ№18, 21, 22, 24, Ліцей №23 ім.Р.Гурика. 

Четвертокласників навчають плавати 

висококваліфіковані тренери-викладачі 

ДЮСШ№2. Учні навчально-реабілітаційного 

центру двічі на тиждень навчаються плавати згідно з розкладом занять на базі 

плавального басейну ДЮСШ № 2 (ЗШ № 22). 

Загалом уроками плавання у 2019 році охоплено 2833 четвертокласники.  
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З метою забезпечення розвитку здібностей вихованців закладів освіти в 

різних видах спорту, створення умов для фізичного розвитку та підготовки 

спортивного резерву для збірних команд України в місті фукціонують три 

дитячо-юнацькі спортивні школи: СДЮШОР №1, ДЮСШ №2 та ДЮСШ №3, 

вихованці яких досягають вагомих результатів.  

Зокрема, у 2019 році до складу національної збірної команди України 

входять 8 вихованців СДЮШОР №1, 28 вихованців ДЮСШ №2 та 5 вихованців 

ДЮСШ №3.  

Тренерами спортивних шкіл у 2019 році підготовлено загалом 69 

Кандидатів у Майстри спорту України (9 вихованців ДЮСШ №2, 6 вихованців 

ДЮСШ №3 та 54 вихованці СДЮШОР №1). 

 

Департамент освіти та науки сприяє розвитку 

позашкільної освіти в місті. Зокрема, у жовтні 2019р. відкрили 

залу для вільної боротьби на базі ДЮСШ №2,  також 

підготовлено рішення виконавчого комітету та сесії Івано-

Франківської міської ради «Про внесення змін у штатний 

розпис Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної 

школи №3 Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківської області», відповідно до якого секції з футболу ДЮСШ №3, 

працюватимуть на базі закладів освіти приміських сіл. Рішення прийнято на 

позачерговій сесії міської ради 27.12.2019 року. 

У жовтні цього року на базі Івано-Франківської 

СДЮСШОР №1 відбулась зустріч президента 

Національного олімпійського комітету України С.Бубки з 

вихованцями, який високо відзначив роботу закладу у 

напрямку розбудови Олімпійського руху в Україні.  

 

Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

займають призові місця не тільки Всеукраїнського, але й Міжнародного рівнів, 

зокрема: 

 у змаганнях міжнародного рівня 

(чемпіонати Європи, Світу)  у 2019 році 

здобуто 59 перемог (41 призове місце 

спортивна гімнастика СДЮСШОР №1, 

12 призових місць (регбі, плавання) 

ДЮСШ № 2, 2 призових місця (шахи) ДЮСШ №3). 

 

Моніторинг результативності участі вихованців дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл у змаганнях Міжнародного рівня: 



 
 

 

 у всеукраїнських змаганнях здобуто у 2019 році 86 перемог, з них: 28 

перемог (спортивна гімнастика) 

СДЮСШОР №1, 29 перемог 

(баскетбол, баскетбол 3х3, регбі) 

ДЮСШ №2 та 29 перемог (шахи, 

футбол, тхеквондо ВТФ) ДЮСШ№ 3. 

 

Моніторинг результативності участі вихованців дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл у змаганнях Всеукраїнського рівня: 

 
В умовах реформування сучасна освіта акцентує особливу увагу на 

забезпеченні рухової активності, зміцненні здоров’я дітей, активізації 

фізкультурно-оздоровчої роботи серед учнівської молоді, а вчителі фізичної 

культури відіграють важливу роль у заохоченні дітей та забезпеченні мотивації 

до занять фізичною культурою та спортом.  

З метою підвищення професійної компетенції педагогічних працівників 

закладів освіти у напрямку формування позитивної соціальної мотивації 

учнівської молоді Департаментом освіти організовано: 
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-  роботу творчих майстерень вчителів фізичної культури, які працюють 

над проєктом сучасних спортивних та рухливих ігор, що дозволить 

поєднати практичні вправи з інтерактивною формою взаємодії, а саме: 

Платформа НУШ «Спорт, рухливі ігри та естафети - сучасні тренди 

рухової активності як засіб формування культури бадьорості 

підростаючого покоління», Майстерня освітніх інновацій «Модернізація 

Спартакіади в сучасних освітніх умовах», «Формування інноваційного 

освітнього простору на уроках фізичної культури», загалом упродовж 

звітного періоду відбулося 4 засідання; 

- семінар-практикум вчителів фізичної культури та хореографії  

«ЧИРЛІДИНГ у кожний ЗЗСО»  (19.02.2019р.), охоплено 45 педагогів; 

- І етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного 

виховання у закладах загальної середньої освіти (06-22.02.2019р.). У 

конкурсі взяли участь 3 заклади загальної середньої освіти з кількістю 

учнів більше 700; переможцем визначено ЗШ №19, матеріали надіслані в 

Івано-Франківське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України;  

- серпневі педагогічні студії учителів фізичної культури загальноосвітніх 

закладів освіти міста «Педагогічні умови створення 

здоров’язбережувальних технологій в сучасному освітньому просторі» 

(27.08.2019р.). Педагогічні студії спрямовані на особливості викладання 

предмета фізична культура в закладах освіти у 2019-2020 н.р. Охоплено 

понад 60 учителів; 

- тренінг «Тренуємо хлопчиків бути чоловіками», (03.12.2019р.) 

працівниками Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі 

народонаселення в Україні UNFPA та БО «БФ «Ліга Толерантності». 

Навчання спрямоване на отримання педагогічними працівниками 

навичок з розпізнавання випадків насильства і протидії їм у школі та 

введення в інклюзивне тренування, охоплено 17 педагогів. 

 

Розділ V  

Загальна середня освіта 

 

У 2019-2020 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 42 

заклади загальної середньої освіти, у 1091-ому класі навчається  29 524 учні. У 

тому числі: 4 приватні школи (42 класи, 745 учнів), НРЦ для дітей з особливими 

потребами (20 класів, 142 учні), 3 спеціалізовані школи з поглибленим 

вивченням іноземних мов (108 класів, 3 452 учні), гімназія, природничо-

математичний ліцей, ліцей №23 ім.Р.Гурика, ліцей ім.В.Чорновола, ліцей 

ім.Р.Шухевича,  школа-гімназія №3,  школа-садок №3 та 3 школи І ступеня. 



 
У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа закладів 

загальної середньої освіти зросла на 49 класів  (1479 учнів). На 20 класів (492 

учні) зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить 8 %. Кількість 

учнів початкової школи  сягнула 12 947  учнів, що є найвищим показником за 

останні 20 років. 

З 2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших 

класах навчається 3 413 учнів. 

У 

62-ох десятих класах продовжує навчання 1460 випускників 9-х класів, що 

становить 62%. 

Середня наповнюваність по місту з урахуванням мережі приватних закладів 

та НРЦ залишається сталою і становить 26,9 %. Найкращого рівня середньої 

наповнюваності вдалось досягнути на паралелі 5-х класів – 28,7.  

Серед  закладів освіти, що мають високий показник наповнюваності (30 

учнів і більше), слід відзначити спеціалізовані школи  № 1, 5, 11, ліцей № 23 

ім.Р.Гурика, ПМЛ, ЗШ №3, 9, 26, 21. Середня наповнюваність у школі І ступеня 

- 27,9,  у школі ІІ ступеня - 27,29, у школі ІІІ ступеня - 22,8. 

Серед закладів загальної середньої освіти І ступеня найбільшою є ЗШ № 9 

(14 класів, 433 учні). 
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У 2019-2020 н.р. кількість закладів, у яких навчається понад 1000 учнів зросла 

до 12 (СШ № 1, 5, 11, ЗШ № 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, ліцей  № 23 ім.Р.Гурика, 

НВК "Школа-гімназія № 3"). 

Найбільшою за кількістю учнів є ліцей № 23 ім.Р.Гурика (54 класи, 1684 

учні). 

- ЗШЛ № 22 – 61 класи, 1663 учні,      

- ЗШ №18 – 54 класи,  1605 учнів,                          

- ЗШ № 25 – 53 класи, 1557 учнів,              

- ЗШ№10 – 51 клас, 1406 учнів,  

- ЗШ №24– 47 класів, 1385 учнів.                          

- НВК "Школа-гімназія № 3" - 40 класів, 1212 учнів, 

- СШ № 1– 41 клас, 1336 учнів,  

- ЗШ № 15 - 41 клас, 1212 учнів 

- ЗШ № 21 - 37 класів, 1152 учні, 

- СШ № 11 – 33 класи, 1066 учнів,   

- СШ № 5 – 33 класи,  1045 учнів. 

Створено умови для навчання  дітей мовами національних меншин. 

Мережа ЗШ № 3 налічує 41 клас 925 учнів. 

Збільшилась кількість закладів загальної середньої освіти, у яких 

організовано двозмінне навчання. У 2019-2020 навчальному році навчання у дві 

зміни було запроваджено на базі 13 закладів, цьогоріч до цього переліку 

долучилася ЗШ №4, 24, Крихівецька ЗШ. У зв’язку із завершенням будівництва 

корпусу Хриплинської ЗШ у закладі запроваджено однозмінне навчання. 
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У листопаді-грудні 2019 року здійснено організаційні заходи щодо зміни 

засновника, перейменування закладів освіти приєднаних сільських 

територіальних громад сіл Черніїв, Підлужжя, Березівка, Колодіївка, Підпечери 

та затвердження їх статутів у новій редакції. 

З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту 

незалежно від місця проживання, їх соціалізації та інтеграції у суспільство, 

залучення сім’ї до участі у освітній процес Департамент освіти та науки приділяє 

особливу увагу забезпеченню дітей з особливими освітніми потребами повною 

загальною середньою освітою. 

У місті Івано-Франківську функціонує Навчально-реабілітаційний центр, в 

якому навчається 142 дитини, половина з яких мають змогу навчатися за 

освітніми програмами закладів загальної середньої освіти та отримувати 

документ про освіту.  

 У 2019-2020 н.р. відкрито інклюзивні класи для 120-ти дітей із 

особливими освітніми потребами та введено 104 ставки асистента вчителя.  

Крім того, у 2019-2020 н.р. відкрито 6 інклюзивних груп подовженого дня 

для 7-ми дітей з особливими освітніми потребами та введено 6 ставок асистента 

вихователя ГПД. 

 

 

У двох закладах загальної середньої освіти (ЗШ № 17, СШ № 1) створено 

ресурсні кімнати, що дозволяє емоційно розвантажити дітей, зняти нервове 

збудження, знизити рівень тривожності, активізувати мозкову діяльність, 

займатися зі спеціалістом в індивідуальному порядку. 
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Всі учні ЗЗСО забезпечено безкоштовним проїздом у громадському 

транспорті. 

 
Здійснено реєстрацію учнів щодо запровадження іменних електронних 

карток для безкоштовного проїзду у комунальному електротранспорті. Ці 

електронні картки можна буде використати для пільгового харчування учнів, 

доступу до бібліотек чи спортивних закладів міста. Здійснюється реєстрація 

учнів Черніївської ЗШ та Підлузької ЗШ щодо запровадження іменних 

електронних карток для безкоштовного проїзду у комунальному 

електротранспорті. 

 

 
Заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою, 

оформлено комп’ютерні класи з обладнаними робочими місцями для учнів. 

Мережа Інтернет встановлена в усіх закладах загальної середньої освіти. 

За кошти державної субвенції придбано 169 комп’ютерів на суму 

2 697 240,00. ЗШ №8, 15, 18, 19, 21, 25 отримали комп’ютерну техніку на суму 

505 800 тис.грн.  

За кошти місцевого бюджету ЗШ №18 отримала портативний комп’ютер 

на суму 9 980 тис.грн., ЗШ №6 – мультимедійне обладнання на суму 160 тис.грн. 

та 2 персональні ком’ютери на суму 38 970  тис.грн. за кошти обласного 

бюджету. 

 



 Володіння іноземними мовами є важливим інструментом для зростання 

конкурентоспроможності нашої держави та її європейської інтеграції.  

Ініціатива літніх мовних таборів у м.Івано-Франківську не є новою. Понад  

10 років на базі  СШ №1 працює літній мовний табір «Гаудеамус». У 2018-2019 

навчальному році  15 освітніх закладів приєдналися до цього проекту. 

Застосувати знання з іноземних мов, отримані протягом навчального року, 

виявили бажання понад півтори тисячі учнів. Діти мали можливість спілкуватися 

англійською, німецькою, польською та навіть китайською мовами. 

Оскільки цей проект ґрунтується на волонтерських засадах, то 

надважливим питанням було залучення волонтерів. У мовному таборі 

«Гаудеамус» СШ №1 працювали 14 іноземних волонтерів, у мовних школах 

інших закладів загальної середньої освіти  – студенти, які навчаються на 

факультеті іноземних мов. Організовано та проведено урочисте закриття 

пришкільних та мовних таборів (шкіл) у парку культури та відпочинку 

ім.Т.Шевченка, де діти та гості свята змогли насолодитися чудовими 

мистецькими виступами своїх однолітків.  

Відповідно до програми “Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020 роки” 

здійснюється поділ на групи при вивченні української мови в класах з 

наповнюваністю більше 25 учнів.  

Усі 10-11 класи у 2019-2020 навчальному році – профільні. 

Залучено дітей та підлітків до навчання через доступні форми здобуття 

освіти.  

Станом на 23.12.2019р. на педагогічному патронажі перебуває 75 учнів, 9 

учнів – на сімейній формі навчання.  

Для організації індивідуального навчання учнів, які проходять лікування  

- в обласній дитячій клінічній лікарні, закріплено ЗШ № 6 (в.о. директора Л. 

Гринів), де за десять місяців навчалося 933 учні; 

Основной Основной Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной

Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Комп'ютеризація ЗЗСО м.Івано-Франківська

Загальна кількість комп'ютерів

Кількість комп'ютерних класів

Кількість комп'ютерів у НКК



- в обласному фтизіопульмоцентрі – ЗШ № 21 (директор С.Клімковська) -45 

учнів.  

 Вперше цьогоріч з 01.09.2019р. закладами освіти Івано-Франківська за 

бажанням батьків відповідно до Положення про індивідуальну форму 10 учнів 

переведено на сімейну форму навчання. Це троє учнів ЗШ № 3, по двоє – УГ № 

1 та Ліцею № 23 ім. Р.Гурика, по одному учневі ЗШ № 7, 15, 25. 

  Також організовано навчання при Івано-Франківській установі виконання 

покарань (Ліцей № 13 Івано-Франківської міської ради) для 4 осіб, котрі 

перебувають під вартою.  

Екстернами у травні 2019 року отримано 56 свідоцтв про повну загальну 

середню освіту, 6 свідоцтв про базову загальну середню освіту. 

Департамент освіти та науки йде назустріч випускникам закладів освіти, 

що розміщені на тимчасово окупованих територіях.  

У травні-червні 2019р. видано: 

- 1090 свідоцтв про повну загальну середню освіту випускникам 11-го класу, 

нагороджено медалями 105 випускників (10%): золотими – 76, срібними – 29;  

- 2345 свідоцтв про базову загальну середню освіту випускникам 9-го класу, 141 

дев’ятикласник отримав свідоцтво з відзнакою (6%). 

Щорічно поновлюється загальноміський комп’ютерний банк даних 

“Обдарованість” за розділами: “Навчальна діяльність», «Мистецтво», «Спорт». 

Івано-Франківськ пишається здобутими перемогами у ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад: 25 учнів стали переможцями, повторивши 

минулорічний успіх. В активі наших олімпійців 6 дипломів І ступеня, 8 – ІІ 

ступеня та 11 – ІІІ ступеня. Найкращі результати у ІV етапі показали учні ПМЛ, 

УГ № 1, СШ № 11 та СШ № 5. 

Найвище досягнення мають учні УГ №1 Павлучинська Уляна та СШ № 11 

Перепелиця Антон, які зуміли завоювати перемоги на всеукраїнському рівні 

відразу в двох олімпіадах.  

Перепелиця Антон, учень СШ № 11, взяв участь у міжнародній олімпіаді з 

астрономії у Румунії та став бронзовим призером. 

У розрізі предметів найкраще виступили наші учні з економіки (6 перемог), 

по три перемоги – з історії та української мови та літератури, по дві – з 

інформаційних технологій, екології та німецької мови.  

Сорока учням загальноосвітніх навчальних закладів, вихованцям 

позашкільних закладів, студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації на 2019 рік призначено стипендії міської ради (240 тис. грн. на рік).  

   
15 травня 2019 року в актовій залі СШ № 11 за участі міського голови 

Івано-Франківська відбулося урочисте вручення сертифікатів стипендіатам 

Івано-Франківської міської ради на 2019 рік. 

 



  
 У травні за підсумками навчального року відбулося традиційне свято 

обдарованої молоді «Ми – надія Твоя, Україно!», приурочене Міжнародному 

Дню захисту дітей, на якому було нагороджено 155 учнів та 75 їхніх наставників, 

котрі досягли найвищих результатів упродовж навчального року.  

Учнем року - 2019 стала учениця 11 класу ЗШ № 12 ім. Івана Франка 

Депутат Діана, неодноразовий переможець ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства, стипендіат Президента України, Людина року – 2017 в номінації 

«Молодь Івано-Франківська». 

За підсумками виступів на ІVетапі Всеукраїнських олімпіад з базових 

предметів та конкурсу-захисту наукових робіт МАН України визначено 8 

стипендіатів Президента України серед івано-франківських учнів: Корбецька 

Анна, випускниця Української гімназії №1, Коржук Єлизавета, випускниця ЗШЛ 

№ 23, Олексин Ксенія, випускниця Української гімназії №1, Павлучинська Уляна, 

учениця 10 класу Української гімназії №1, Гуменюк Юлія, випускниця СШ № 11, 

Чернявська Дарія, учениця 11 класу СШ № 5, Шийка Остап, учень 11 класу ЗШЛ 

№ 23, Перепелиця Антон, учень 10 класу СШ № 11. 

Організовано та забезпечено умови для проведення курсів підвищення 

кваліфікації вчителів за Типовою освітньою програмою, розробленою відповідно 

до Концепції Нової української школи. 

З метою підготовки педагогів до впровадження нового Державного 

стандарту розроблено логістику і змістову складову навчання учителів, які 

продовжили працювати у других та пілотних третіх класах.   

Учителі, які викладатимуть у перших класах у 2020-2021 навчальному році, 

пройшли перший обов’язковий етап підвищення кваліфікації на сайті студії 

онлайн-освіти Ed-Era, три сесії (72 години) навчання за Типовою освітньою 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленою 

відповідно до Концепції Нової української школи (спільно з ІФОІППО) та 

отримали сертифікати (жовтень-листопад 2019р.). 

З метою підготовки педагогів до роботи у Новій українській школі, 

впровадження інновацій проведено:  

- тренінгові навчання «Професійна компетентність вчителя Нової 

української школи», «Інноваційні технології в початковій школі: перспективи та 

дельти» (28.11.2019р.); 

- майстер-клас «STEM-освіта в початковій школі» (15.11.2019р.); 

- презентаційний науково-практичний семінар «Організація ефективного 

використання інтерактивних засобів навчання у Новій українській школі» 

(11.12.2019р.). 



Аліса Павлюк, вчитель початкових класів ЗШ № 26, увійшла до 50 

фіналістів - найкращих учителів України щорічної престижної премії Global 

Teacher Prize Ukraine – 2019. 

8 педагогів міста Ірина Іванців (НВК «Школа-гімназія № 3»), Галина 

Глушко (СШ № 1), Леся Павлюк (ЗШ № 7), Марина Хміль (ЗШ № 16), Ольга 

Луцик (ЗШ № 22), Ольга Новицьку (ліцей № 23 ім. Р.Гурика), Лілія Ільчишин, 

Галина Протас (ЗШ № 24) добровільно взяли участь у пілотному проєкті 

Сертифікації учителів початкових класів, успішно пройшли усі етапи та 

отримали сертифікати. 

 Наталія Вітер, вчитель початкових класів НВК «Школа-гімназія № 3», 

стала переможцем І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» у 

номінації «Початкова освіта». 

Ларисі Загрійчук, вчителю початкових класів приватної школи – садка 

«Перша ластівка», тренеру Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та Нової 

української школи, члену експертної групи Державної служби якості освіти 

присвоєно звання «Заслужений вчитель України». 

За підтримки міського голови п. Руслана Марцінківа вперше 
організовано та проведено мистецько-розважальну програму для учнів 
перших класів та батьків «Осінні барви Першовересня». 

Упродовж 16 - 20 вересня 2019 проведено тренінгові заняття для 
батьків «Перший раз у перший новий клас» у рамках заходів «Школа нових 
знань для батьків». У жовтні 2019 року у закладах загальної середньої освіти 
проведено квест «Класна родина в усьому єдина». 

Заклади освіти створили свої сторінки в соціальних мережах та сайти 
шкіл. Через мережі батьки здобувачів початкової освіти отримують 
необхідну інформацію щодо організації освітнього процесу в умовах Нової 
української школи. 

 Загальна сума витрат із місцевого бюджету на Нову українську школу 

становить у 2019р. – 28млн.603тис.404 грн. 

 Упродовж вересня 2019 року у заклади загальної середньої освіти 

завезено дидактичне обладнання для математичної, природничої, 

мистецької освітніх галузей Нової української школи. 

 Організована робота щодо забезпечення перших класів комп’ютерним 

обладнанням та учнівськими партами. 

2545 учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста взяли 

участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок-

осінній 2019» (28 листопада 2019р.). 

З січня 2019 року організована робота щодо ознайомлення учасників 

освітнього процесу з «Збірником рецептур страв для харчування дітей шкільного 

віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах», напрацьованим 

кулінарним експертом Євгеном Клопотенком, впровадженням системи HACCP 

у шкільних їдальнях.  

З вересня 2019 року в усіх шкільних їдальнях започатковано впровадження 

нової системи харчування. Визначені опорні заклади освіти – НВК «Школа-

гімназія № 3» (директор Дмитро Скиданчук, підприємець Світлана Шіляк), ліцей 

№ 23 імені Романа Гурика (директор Микола Василик, підприємець Ірина 

Дубова), ліцей імені Романа Шухевича (директор Геннадій Косар, підприємець 



Галина Гаврилів), Угорницької ЗШ (директор Марія Петрунів, підприємець 

Ольга Ковбасюк). 

 За результатами експрес-опитування «Стан організації харчування у 

закладах загальної середньої освіти», проведеного у вересні 2019 року, 

встановлено, що в усіх закладах освіти розроблено комплексно-цільові програми 

організації і розвитку харчування учнів; напрацьовані циклограми контролю за 

станом харчування; створені комісії громадського контролю; визначені заходи 

щодо поліпшення матеріально-технічної бази їдальні; організовано санітарно-

просвітницьку роботу з вихованцями, батьками, заходи щодо покращення вимог 

санітарного законодавства та забезпечення належних умов перебування, 

харчування дітей; забезпечення стабільної епідемічної ситуації та запобігання 

харчових отруєнь, паспорт шкільної їдальні, картки-візитки «Шкільна їдальня». 

З метою інформування громадськості про організацію харчування вихованців 

виготовлені «Кутки споживача».  

Аналіз статистичних даних свідчить, що у закладах загальної середньої 

освіти м. Івано-Франківська для забезпечення гарячим харчуванням (платним і 

безоплатним) створені умови для усіх 29524 (100 %) учнів І-ХІ класів. 

Всього за кошти місцевого бюджету харчувалося 7432 учні, що становить 

25% від загальної кількості учнів 1-11 класів. З них: одноразовим гарячим 

харчуванням (сніданок/обід) забезпечені 5274 учні 1-11 класів; дворазовим 

(сніданок, обід) – 2158 учнів 1-11 класів. 

Вартість харчування учнів 1-11 класів у 2019р.: сніданок - 15,00 грн., обід 

– 20,00 грн. Загальна сума витрат на гаряче харчування для учнів 1-11 класів у 

2019р. становить 16млн. 982тис. 932грн. За період січень-жовтень 2019р. 

профінансовано 8млн.661тис.227грн. 

Виконання натуральних норм харчування учнів у закладах освіти 

становить в середньому - 80%.  

З метою пропагування культури здорового харчування серед учасників 

освітнього процесу у 2019р. проведено Декадник культури здорового харчування 

у закладах загальної середньої освіти міста Івано-Франківська (16-25 жовтня 

2019р.); Фестиваль страв за рецептами Євгена Клопотенка на базі ПШС «Перша 

ластівка» (жовтень 2019р.); практичний майстер-клас «Подивися. Оціни. 

Застосуй» за участі Дмитра Федорука, бренд-шефа «П’ятниця» - груп, технолога 

(жовтень 2019р.); День полтавської кухні у закладах загальної середньої освіти 

міста (22.10.2019р.); телеміст «Івано-Франківськ – Полтава: смакуємо разом!» на 

базі НВК «Школа-гімназія № 3» (22.10.2019р.; захід проводився вперше; 

готували страви керманичі освіти – Ігор Максимчук  (м.Івано- Франківськ) та 

Юрій Матвієнко (м. Полтава) разом із директорами закладів освіти – Дмитром 

Скиданчуком (Івано-Франківський НВК «Школа-гімназія № 3») та Оксаною 

Горіною (Полтавська ЗШ № 18) під керівництвом майстрів кулінарного 

мистецтва Світлани Шіляк (підприємець, котра надає послуги у НВК «Школа-

гімназія № 3») та Світлани Орінчиної  (завідувач виробництва «Половки» 

м.Полтави); загальноміський конкурс «Ми - за здорове харчування!» серед учнів 

4-5 та 6-7 класів на базі ліцею імені В.Чорновола (23-24.10.2019р.); ІІІ 

загальноміський турнір «Шкільна кулінарна ліга» серед учнів 9-11 класів на базі 

Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного 

університету харчових технологій (26-29 листопада 2019р.). 



До початку нового навчального року усі шкільні їдальні м. Івано-

Франківська отримали дозвіл Івано-Франківського міськрайонного управління 

Держсанепідслужби в Івано-Франківській області на здійснення діяльності.  

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку проведено у ЗШ № 10 (241тис. 

грн.), ЗШ № 24 (243тис.700 грн.),  ліцеї № 13 (221 тис. грн.), НРЦ (291тис.470 

грн.). Всього для ремонтних робіт виділено з міського бюджету– 997 тис.170 грн.  

Відповідно до міської цільової програми «Партиципаторне 

бюджетування» (бюджет участі) у 2019 році проведено капітальний ремонт із 

розширення та осучаснення простору їдальні ЗШ №2 (100 тис.грн.) та ремонт 

шкільного буфету ЗШ №16 (100 тис.грн.). 

За кошти місцевого бюджету закуплено кухонне обладнання для 

Микитинецької ЗШ (на суму 200 тис. 728 грн.), Хриплинської ЗШ (на суму 364 

тис. 780 грн.), ЗШ І ст. № 8 (на суму 65 тис. грн.). Всього - 630 тис. 508 грн.   

За програмою переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2019 році придбано 

обладнання для шкільної їдальні ЗШ №4. 

У ліцеї № 23 імені Романа Гурика (директор М. Василик, підприємець І. 

Дубова) запровадили нові технології та форми обслуговування у шкільній 

їдальні - створили лінію роздачі, що дозволяє значно прискорити процес 

обслуговування учнів середніх та старших класів. 

 

Розділ VI   

Позашкільна освіта 

 

 У м. Івано-Франківську функціонує 13 закладів позашкільної освіти. У 

2019 році розпочав свою роботу новий заклад позашкільної освіти – міський 

центр освітніх інновацій (в. о. директора Марія Починок). Завдяки цьому 

педагоги та  учнівська молодь має змогу знайомитись з новинками науки та 

педагогічної думки, а також задовольнити свої потреби у отриманні якісної 

позашкільної освіти.   

Педагоги  продовжували удосконалювати систему управління у сфері 

позашкільної освіти. Зокрема. 

 1. Було проведено паспортизацію гуртків у закладах загальної середньої   

та позашкільної освіти міста. 

 2. Здійснювалась інтеграція позашкільних навчальних закладів у систему 

допрофільної  підготовки та профільного навчання учнівської молоді. 

 3. Розвивалась мережа гуртків позашкільних закладів, які функціонували 

на базі загальноосвітніх шкіл. 

 4. Підсумком організації навчально-виховного процесу у позашкільній 

освіті стало проведення підсумкової державної атестації випускників 

позашкільних навчальних закладів (на отримання свідоцтва про позашкільну 

освіту). 

 Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти та науки, директори 

позашкільних навчальних закладів забезпечували  ПНЗ сучасними навчальними 



та наочними посібниками з питань позашкільної освіти. Щомісячно проводились 

презентації для дітей та батьків, педагогів і представників ЗМІ «Творче обличчя 

Івано-Франківського позашкілля». 

  Вихованці закладів брали активну участь у проведенні Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних, міських змагань та конкурсів з різних напрямів 

позашкільної освіти, проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів в Малій академії наук учнівської молоді.  

У  2019 році в 70 гуртках Міської дитячої екологічної станції займалось 

1070 дітей, понад 600 учнів брали участь у 67 природоохороних конкурсах. 

Більшість із них стали переможцями конкурсів. Найвагомішими здобутками 

були: 

- завоювання третій рік поспіль Гран-прі на Всеукраїнському  

конкурсі флористики та фітодизайну «Осінній розмай» у м. Києві (керівник 

Оксана Марущак); 

- заклад і визнаний  лідером соціально-економічного розвитку міста  

на конкурсі «Тріумф» у номінації кращий позашкільний заклад освіти; 

- міському конкурсі «Кращий дворик м. Івано-Франківська»; 

- керівник закладу Ганна Левицька за багаторічну сумлінну працю та  

вагомі здобутки у національно-патріотичному вихованні отримала міську 

премію імені Богдана Ступарика. 

У Міському центрі дитячої та юнацької творчості в 155 групах займалось 

2250 вихованців, які взяли участь у 291 конкурсах та здобули 224 перемоги. 

-  Емма Озимінська  – керівнику гуртка зразкового художнього ансамблю 

естрадно-спортивного танцю «Медитація» Івано-Франківського центру дитячої 

та юнацької творчості отримала почесне звання «Заслужений працівник 

України!».                      

Найвагомішими досягненнями були перемоги: 

-  «ІнтерФест-Кітен 2019» ЗХКАБТ «Ритм-Престиж» та отримали  Кубок і 

диплом І ступеня!!! (номінація - спортивно-бальний танець, 12-14 років). 

- цьогоріч вихованці ІФ МЦДЮТ в рамках тематичної зміни "Мистецька 

академія", відбувся ХІІІ-ий Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули в 

«Світі талантів» у номінації «Вокал» конкурсу «Шоу талантів» на великій сцені, 

прихильність журі, а особливо Олександра Злотника (народний артист України, 

професор, композитор, ректор Інституту музики ім. Глієра), завоював Д.Яручик, 

який отримав Гран-прі конкурсу та запрошення від маестро на навчання в 

довіреному йому інституті. І.Бобик отримала ІІІ премію. 

- делегація  МЦДЮТ перебувала у рамках Міжнародного фестивалю фольклору 

і народних ремесел "Хори та танці на Марамурещині" у м. Бая-Маре (Румунія) 

та два чудових колективи Центру - вокальний ансамбль "Мрійники" (керівник 

Марія Козлова) та танцювальний колектив "Карпатський дзвіночок" (керівник 

Тарас Гедзик) виступили перед глядачами та журі з вокально-хореографічними 

та сольними номерами. Приємно, що їх майстерність високо оцінили. Колективи 

вибороли І місце! 

У Міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді у 102 

групах займається 1530 вихованців, які взяли участь у 57 конкурсах та здобули 



49 перемогу, на особливу увагу заслуговує участь керівників у чемпіонаті світу 

з ракетомодельного спорту. Відрадним є те, що у  Міському центрі науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківська запрацювала  «Дитяча 

3D-лабораторія». Закуплено техніку для 3D моделювання й тепер вихованці 

центру зможуть оволодіти цими технологіями. За цими технологіями майбутнє. 

Також,  було проведено навчання 3D технологій, участь у якому взяли 46 

педагогів ЗЗСО, які бажають започаткувати гурток «Arduino» у закладах освіти. 

Вихованці центру спільно з куратором проекту представили проект Еkocity - 

ЕкоТруби , за допомогою якої можна моніторити якість повітря України.   

У Малій академії наук учнівської молоді у 58 групах займається 380 

вихованців. Заслуговує на увагу Міжнародна науково-практична школа з хімії 

та біології на базі Francis Crick Institute у Лондоні (Велика Британія). Директором 

Francis Crick Institute є член Королівського товариства, колишній президент 

Рокфеллерівського університету, лауреат Нобелівської премії з фізіології або 

медицини 2001 року сер Пол Ньорс, який торік був запрошеним лектором для 

проєкту Малої академії наук України «Лекції майбутнього». У рамках візиту 

семеро школярів (серед них – вихованець Івано-Франківської Малої академії 

наук учнівської молоді ОСТАП ШИЙКА учень-член секцій екології та медицини 

Івано-Франківської МАНУМ).  

У Міському центрі дозвіллі дітей та юнацтва за місцем проживання у 19 

клубах займається  2200 вихованців. Діти мають змогу систематично відвідувати 

заняття у 43 гурткових групах, що діють на базі Центру. Вихованці центру 

провели понад 50 загальноміських розважально-концертних заходів («Світи 

сонечко для всіх», «Останні акорди літа», «Забави нашого дитинства», «Ми діти 

Твої - Україно», «Феєрверк талантів», свята вулиць тощо). Вихованці закладу 

активно брали участь у Фестивалі добрих сусідів, які відбувались за сприяння 

міського голови нашого  міста Руслана Марцінківа та депутата Верховної ради 

України Оксани Савчук . 

У Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери виховується 720  

дітей.  Успішно реалізовані такі проекти: «Успішний учнівський лідер», 

«Козацька слава», «Я – громадянин»,  «Творча криївка» тощо.  

У міському дитячо-юнацькому пластовому центрі у 58 групах займається 

590 вихованців. Ними цікаво й змістовно було організовано проведення ІV 

міського змагу, приуроченому пам’яті Героїв Небесної Сотні, одного з міського 

етапів Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), квест 

«Листопадовий зрив». 

У міському центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді в 12 групах 

займається 180 дітей. У серпні 2019 року центр отримав сучасну домівку в 

одному з клубів МЦДДЮМП. У відкритті участь брали Народний депутат 

України Оксана Савчук та міський голова Руслан Марцінків.  

У СДЮСШОР №1 у 49 групах займається 491 юних спортсменів. 

Навесні 2019 року педагоги та вихованці закладу мали змогу приймати в 



гості  своїх міжнародних партнерів з м. Кліше, Франція та м. Кишинів, 

Молдова під міжнародних змагань «Зірки Прикарпаття».  

У ДЮСШ № 2 у 112 групах виховується 1423 вихованців. Відповідно 

до рейтингу результатів роботи спортивну школу №2 визнано найкращою 

в області (наказ від 20.05.2019р. №343) 

У ДЮСШ №3 у 56групах виховується 620 вихованців. 

  

Розділ VІI   

Громадське самоврядування  

З метою забезпечення ефективної управлінської діяльності в навчальних 

закладах Івано-Франківської міської ради, широкого залучення органів 

громадського самоврядування навчальних закладів до вирішення актуальних 

проблем освітніх закладів, упродовж року адміністрації навчальних закладів 

систематично здійснювали організаційно-інформаційний супровід роботи 

батьківських комітетів. груп ЗДО, класів ЗЗСО, секцій, гуртків, об’єднань ЗПО, 

громадських та благодійних організацій піклувальних рад закладів освіти міста.   

В актовому залі Університету Короля Данила проведено міський Форуми 

батьківської громадськості.  «Дитина – як найвища цінність держави» за участі 

міського голови Р.Марцінківа.   

Новим головою міської Ради учнівського самоврядування більшістю 

голосів було обрано ученицю 10 класу Івано-Франківської ЗШ №16 Беус Каріну.  

Вона була делегатом обласного Форуму учнівського самоврядування, на якому 

її обрали Головою обласної Ради  учнівського самоврядування. Упродовж 04-06 

грудня 2019р. вона під керівництвом методиста ІМЦ Аліни Скакальської брала 

участь у Всеукрапїнськму Форумі лідерів учнівського самоврядування 

«Відпвідальне лідерств – шлях до успіху». Серед 175 учасників Фруму, Каріна 

увійшла до 8-ки учнівських лідерів України.  

Працівники Департаменту освіти та науки у тісній співпраці із 

зацікавленими організаціями  продовжували  реалізацію  проекту «Освіта для 

батьків: від дошкілля до випускного класу школи».  З цією метою упрдовж 

навчального року проводились тематичні зустрічі та «круглі столи», на яких 

батьки мали можливість отримати кваліфіковані та повні відповіді та поради. 

Також проводились зустрічі працівників Департаменту освіти та науки, 

семінари, наради на загальноміському рівні з головами батьківських комітетів. 

В усіх закладах освіти проведені щорічні конференції (збори) учасників 

освітнього процесу в закладах освіти (згідно з Положенням про ЗДО, ЗЗСО та 

ЗПО).   

Розділ VІІІ   

Соціально-психологічний супровід освіти 

 

№ 

п/п 

Заходи Звіт про виконання 

1. Створити міську психолого-медико-педагогічну консультацію 



Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр Івано-Франківської 

міської ради» в місті Івано-Франківську створено відповідно до рішення сесії міської 

ради від 15.02.2018 року № 11-18 «Про створення комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр Івано-Франківської міської ради». 8 листопада 2018р. 

відбулося офіційне відкриття Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Івано-Франківської міської ради». Функціонує КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» в 

приміщенні Навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради за 

адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 14 а. Установа займає 3 

кімнати, коридор та туалет площею 60,73 кв.м. У 2018 році для проведення 

капітального ремонту приміщення з міського бюджету було виділено 305 тис. грн. 

Для матеріально-технічного забезпечення та закупівлю дидактичного матеріалу було 

використано 197 910 грн. з державної субвенції. У 2019 році з державної субвенції для 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» закуплено комплект методик для діагностики у 

дітей розладів аутичного спектру, гіперактивної поведінки та інтелекту на суму 

140 150 грн. З міського бюджету для забезпечення ефективної роботи Центру 

виділено 49 000 грн. 

В Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр Івано-Франківської 

міської ради», яка розпочала свою роботу 4 червня 2018 року, працює 9 працівників, 

з них 7 педагогічні працівники: директор установи, 2 практичні психологи, вчитель-

дефектолог (олігофренопедагог), 2 вчителя-логопеди та вчитель-дефектолог 

(сурдопедагог).  

Впродовж червня 2018 року – серпня 2019 року в Комунальну установу 

«Інклюзивно-ресурсний центр» за допомогою звернулися понад 470 батьків, діти 

яких потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, діти з особливими 

освітніми потребами. Спеціалістами установи корекційно-розвиткові заняття 

проведено з 434 дітьми. Батьки 351 дитини отримали висновок про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.  

З початку 2019-2020 навчального року Центром надано консультації близько 

278 батькам дітей з особливими освітніми потреба та педагогам. Батьки 97 дітей 

отримали висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.  

У зв’язку з відсутністю ІРЦ у Богородчанському районі, Галицькому районі та 

м. Бурштин у 2018 році за офіційним зверненням з метою визначення навчальної 

програми спеціалістами КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Івано-Франківської 

міської ради» проведено 41 комплексну оцінку розвитку дитини: 35 дітей з 

Богородчанського району, 4 дітей – з Галицького району, 2 дітей  – м. Бурштин. 

2. Забезпечення працівників 

психологічної служби 

фаховими виданнями 

   Фахові видання упродовж 2016-2019рр. 

переплачено для Центру практичної психології та 

соціальної роботи. 

3. Провести огляд-конкурс 

«Кращий кабінет 

практичного 

психолога/соціального 

педагога» 

  Кошти не виділялись. У більшості закладів освіти 

міста кабінети практичних психологів та 

соціальних педагогів не відповідають Положенню 

про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів. 

4. Провести конкурс 

авторських корекційно-

   Відповідно до наказу Департаменту освіти та 

науки від 18.10.2019 р. № 734  29 листопада 2019 



розвивальних та 

профілактичних програм 

серед працівників 

психологічної служби 

міста 

року проведено міський етап Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних 

психологів та соціальних педагогів  «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Корекційно-

розвиткові програми» окремо для практичних 

психологів та соціальних педагогів. На конкурс 

було представлено 9 авторських програм 

працівників психологічної служби закладів освіти 

міста. 

    Переможців визначено у двох номінаціях:  

-  «Корекційно-розвиткові програми» для 

практичних психологів; 

-  «Корекційно-розвиткові програми» для 

соціальних педагогів. 

   Конкурсні матеріали переможців І-го етапу 

Центром практичної психології та соціальної 

роботи направлено до обласного оргкомітету 

Всеукраїнського конкурсу. 

5. Провести конкурс на 

звання «Кращий 

практичний психолог 

дошкільного навчального 

закладу», «Кращий 

практичний психолог 

загальноосвітнього 

навчального закладу», 

«Соціальний педагог 

року» 

Не проводилось. Міністерством освіти і науки 

України упродовж 2016-2019рр., не було 

передбачено даних номінацій. 

 

Кошти не виділялись. 

6. Технічне забезпечення 

працівників ЦППСР, 

ПМПК (комп’ютер, 

принтер, сканер, ксерокс) 

Кошти не виділялись. 

7. Ввести посади соціальних 

педагогів у дошкільних 

навчальних закладах 

Не введено. 

8. Провести навчання для 

волонтерів-консультантів 

«Центру психологічної 

допомоги», учасників АТО 

та їхніх сімей, а також 

сімей, які прибули з АР 

Крим та районів 

проведення 

антитерористичної 

операції 

   Проведено навчання тренерів на базі ОІППО в 

2018 році.  

 



Розділ ІХ 

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу 

 

№ 

п/п 

Заходи Звіт про виконання 

1. Забезпечити 

страхування дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

   У 2018 році Департаментом освіти та науки 

застраховано 123 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються в закладах 

загальної середньої освіти, на суму 3040  грн.  

У 2019 році застраховано 118 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 76 дітей 

даної категорії застраховано Департаментом освіти 

та науки на суму 4024грн. та 42 дітей, закладами 

загальної середньої освіти, які здійснюють 

самостійний  бухгалтерський облік на суму 2100 грн. 
 

Виплати/ 

роки 

2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Страхування 

від нещасних 

випадків 

4200 

грн.  

4680 

грн. 

6150  

грн. 

5850 

грн. 

2. Забезпечити щорічне 

оздоровлення дітей-

інвалідів 

   В червні  2018 році за кошти місцевого бюджету 30 

вихованців Івано-Франківського навчально-

реабілітаційного центру безкоштовно 

оздоровлювались та проходили лікування на базі 

Івано-Франківської міської дитячої клінічної лікарні.  

У 2019 році з міського бюджету виділено 192 000 

грн. управлінню охорони здоров’я для організації 

харчування та медичного забезпечення дітей, що 

перебували на оздоровленні в умовах стаціонару 

МДКЛ. Цьогоріч 25 вихованців навчально-

реабілітаційного центру  пройшли оздоровлення та 

лікування на базі Івано-Франківської міської дитячої 

клінічної лікарні. 

3. Організувати 

святкування Дня 

Святого Миколая, 

новорічно-різдвяних 

свят із врученням 

подарунків дітям 

пільгових категорій 

   В 2018 році до Дня Святого Миколая 

Департаментом освіти та науки з бюджетних коштів 

закуплено солодкі подарунки для 2600 діток: дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування; дітям з особливими освітніми 

потребами; дітям, батьки яких постраждали на аварії 

на ЧАЕС; батьки яких беруть участь в 

антитерористичній операції, а також дітям із сімей 

вимушених внутрішніх мігрантів; дітям з 

малозабезпечених сімей та дітям, які здобувають 

освіту за інклюзивною формою навчання.  135 

подарунків було закуплено для дітей, які проходили 

лікування в міській дитячій клінічній лікарні. 



   В закладах освіти, які ведуть самостійний 

бухгалтерський облік, теж були закуплені солодкі 

подарунки дітям пільгових категорій: в ЗДО – 

348 дошкільнятам, в ЗЗСО – 1212 учням.  

   У 2018 році в закладах освіти 4160 дітей отримали 

солодкі подарунки до Дня Святого Миколая.  

  У  2019 році Департаментом освіти та науки Івано-

Франківської міської ради закуплено подарунки до 

Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій, 

які здобувають освіту у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти, що обслуговуються 

Централізованою бухгалтерією Департаменту освіти 

та науки: 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування; 

- дітям з інвалідністю;  

- дітям, батьки яких постраждали  на ЧАЕС; 

- дітям з малозабезпечених сімей; 

- дітям із сімей вимушених внутрішніх мігрантів;  

- дітям, батьки яких є учасниками АТО; 

- дітям, батьки яких загинули в зоні АТО; 

- дітям, які здобувають освіту за інклюзивної 

формою навчання. 

       Заклади освіти, які здійснюють самостійний 

бухгалтерський облік самостійно закупили 

подарунки для діток даних пільгових категорій. 

Закла

д 

освіти 

Заклади освіти, 

які 

обслуговуються 

централізованою 

бухгалтерією 

Департаменту 

освіти та науки 

Заклади 

освіти, які 

здійснюють 

самостійний 

бухгалтерськ

ий облік 

Разом 

ЗЗСО 1935 1219 3154 

ЗДО 800 335 1135 

Разом 2735 1554 4289 
 

 

Виплати/ роки 2016р. 2017р. 2018р. 2019р.  

Солодкі подарунки 

до Дня Святого 

Миколая 

146 560 

грн.  

199 777 

грн. 

200 000  

грн. 

200 000 

грн. 

 Провести навчання 

резерву керівних 

кадрів закладів освіти 

   В 2018 році Центром практичної психології та 

соціальної роботи проведено психологічне 

тестування претендентів в резерв керівних кадрів. 

10. Забезпечити 

отримання дітьми-

В 2018 році одноразову допомогу після досягнення 

18-річного віку відповідно до наказу Департаменту 



сиротами та дітьми, 

позбавленими 

батьківського 

піклування, 

одноразової 

допомоги після 

досягнення ними 18-

річного віку 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 

03.01.2018 року № 5 отримають 26  дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування у сумі 

1810 грн. кожному. 

 У 2019 році 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування отримують по 1810грн. до 

досягнення ними 18-річного віку. 

 

Виплати/ 

роки 

2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Одноразова 

матеріальна 

допомога до 

досягнення 

18-річчя  

К-ть 

учнів 

Сума 

на 1 

учня, 

грн. 

К-ть 

учнів 

Сума 

на 1 

учня, 

грн. 

К-ть 

учнів 

Сума 

на 1 

учня, 

грн. 

К-ть 

учнів 

Сума на 

1 учня, 

грн. 

36 1810 27 1810 27 1810 27 1810 

65160 48870 48870 48870 

 

Розділ Х  

Науково-методична робота та інформаційне забезпечення 

 

Упродовж звітного періоду ІМЦ організовував роботу, спрямовану на 

вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, виявлення 

перспективного педагогічного досвіду, урізноманітнення форм методичної 

взаємодії, оновлення структури роботи.  

Так, розпочали свою роботу нові методичні формування: Школа 

компетентного педагога, яка покликана формувати педагогічну компетентність 

вчителів різного фаху; Творча майстерня НУШ, які об’єднали прогресивних 

вчителів для створення нового методичного продукту, що допоможе 

впроваджувати нові стандарти нової школи; Школа професійної адаптації, яка 

об’єднала не лише молодих спеціалістів, але й тих педагогів, які прагнуть 

змінюватися і активно включатися в освітні зміни;  Майстерня освітніх інновацій, 

яка будує свою роботу на поширення інноваційних методів викладання шкільних 

дисциплін.  Упродовж звітного періоду проведено понад 40 засідань вище 

зазначених формувань. 

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». 



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». 

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.  

У рамках Міжнародного дня захисту дітей проведено змагання трекових 

роботів BluetoothRoboCAR. Мета змагань -  зацікавити учнівську молодь до 

вивчення робототехніки, ІТ-технологій, програмування електронних пристроїв, 

розвинути STEM-освіту у навчальних закладах Прикарпаття. У змаганнях взяли 

участь 19 команд представлених 12 закладами освіти м.Івано-Франківська. 

Школярі мали змогу взяти участь у перегонах робот-машинок, запрограмованих 

на Ардуіно та керованих мобільним телефоном через Bluetooth. Учні також 

демонстрували свої вміння програмувати. 

У рамках Міжнародного Дня Скретчу проведено конкурс проектів дітей-

програмістів - Scratch-Day.  

Учні ЗНЗ залучені до Всеукраїнського конкурсу з інформаційних 

технологій для дітей та молоді «ITalent». 

З метою активізації партнерської взаємодії педагогів закладів дошкільної 

освіти з батьківською громадою організовано ряд заходів. Зокрема, у рамках 

співпраці з організацією «Character International Inc.» (м. Даллас, штат Техас, 

США) уже декілька років поспіль організовуються зустрічі батьків вихованців 

дошкільних закладів з американськими психологами, які працюють над 

проблемою «Формування характеру». У жовтні 2019 р. Джон Кук, доктор 

психологічних наук, член Американської асоціації психотерапії та Девід Глісон, 

магістр психології, сертифікований тренер провели заняття з батьками закладів 

дошкільної освіти № 3 «Бджілка», 29 «Кобзарик», 32 «Солов’ятко». 

На засіданні школи компетентного керівника гуртка з навчання дошкільнят 

англійської мови розглядались питання упровадження інноваційних технологій, 

які допомогають навчання англійської зробити цікавим, захопливим і легким 

(Технологія Total physical response (TPR), створена Джеймсом Ашером, 

технологія МАС (метод асоціативних символів), технологія Хелен Дорон, 

таксономія Бенджаміна Блума та інші). 



У фортечній галереї «Бастіон» для вчителів-філологів проведено арт-

полілог «Освіта. Автопортрет». Захід організовано з ініціативи вчителя 

української мови та літератури Крихівецької ЗШ, керівника школи 

неформального навчання вчителів-філологів міста Святомири Возняк. Захід 

також проведено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

та ГО «STAN». Метою освітнього заходу було за допомогою арт-полілогу 

об’єднати різні соціальні прошарки містян довкола стану освіти в місті й 

дослідити їхнє бачення актуальних проблем/перспектив, спонукаючи до 

обговорення. Під час мистецького заходу учасники створили 10 спільних арт-

продуктів на освітню тематику, до малювання яких долучилися педагоги, учні та 

батьки. 

Проведено науково-методичну галерею «Сучасний підручник як засіб 

формування компетентної особистості» для вчителів української мови та 

літератури міста. Модераторами заходу були доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки 

НАПН Украіни Ніна Голуб та доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу методики української мови та літератури Інституту 

педагогіки НАПН України Олена Горошкіна.  

На базі ЗШ №3 проведено науково-методичний семінар для вчителів 

полоністів «Реалізація компетентнісного підходу у вивченні польської мови» за 

участі директора Дрогобицької філії Інституту модернізації змісту освіти Адама 

Хлопеката та наукових співробітників закладу. 

 У школі-гімназії № 3 відбулася зустріч з методистами видавництва Express 

Publishing із Великобританії Daniel Morris та Alex Roditis та навчально-

методичний тренінг "Express Development Teacher's Day"для вчителів англійської 

мови. 

 ІМЦ започатковано проведення Дебатних (ігор) турнірів серед учнів 9-11 

класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Впровадження 

освітньої технології «Дебати» в освітній процес проводиться з метою поширення 

дебатного руху серед педагогів та учнів та виховання толерантного ставлення до 

чужих суджень та формування культури спілкування.  

 У закладах освіти проведено Всеукраїнський тиждень права «Гідність та 

свобода-найважливіші людські цінності!» 

У серпні-вересні 2019 року проведено 32 педагогічні студії для педагогів 

закладів освіти. Учасники студій ознайомились з особливостями організації та 

змісту освітнього процесу в закладах у 2019/2020 н.р. відповідно до Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, оновленими навчальними 

програмами. Сучасні інтерактивні форми – методичні практикуми та кейси, 

воркшопи та презентаційні меседжі, психологічні тренінгові заняття, проведені 

методистами ІМЦ,  науковцями ПНУ, ОІППО, представниками міжнародних 

організацій сприяли продуктивній  організації роботи, формуванню умінь, 

навиків ефективної релаксації, позитивної психотерапії  в роботі вчителя та 

подолання стресових ситуацій, підвищенню особистісних, життєвих та 

професійних компетенцій, утвердженню принципів партнерської  взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу, а також глибокому осмисленню основних завдань 

і цілей освітньої реформи. 



Навчальний рік керівників закладів освіти стартував педагогічною 

конференцією «Педагогічне партнерство як основа якісних змін в освітньому 

просторі міста», яка відбулася на базі ПНУ ім.В.Стефаника.  Почесними гостями 

заходу стали міський голова Руслан Марцінків, експерт з підвищення кваліфікації 

вчителів, команда підтримки реформи МОН України Наталія Софій, секретар 

міської ради Віктор Синишин, директор департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович, ректор 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор 

Цепенда, начальник Управління Державної служби якості освіти в Івано-

Франківській області Галина Микитюк. 

Підведено підсумки участі учнів у ІV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2019 році. 52 учасники взяли участь у інтелектуальних змаганнях 

найвищого рівня, 25 з яких стали переможцями, повторивши минулорічний успіх. 

В активі наших олімпійців 6 дипломів І ступеня, 8 – ІІ ступеня та 11 – ІІІ ступеня, 

що становить 45, 5% від загальної кількості переможців по області. Найбільше 

переможців ІV етапу олімпіад у Природничо-математичному ліцеї – 6; в УГ № 1 

– 5, у СШ № 5 та СШ № 11 – по 4; у СШ № 12 - 2, у ЗШЛ № 23, ЗШ № 19, ЗШ № 

10 та гімназії № 2 – по одному переможцю.  

У листопаді-грудні 2019 току проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських 

учнівських олімпіад, в яких взяли участь  2066 учасників (в минулому 

навчальному році було 2062 учасники, а в позаминулому – 2100). Найбільш 

представницькими були олімпіади з математики (238 учасників), української мови 

та літератури (195 учасників), біології (180 учасників), історії (179 учасників), 

географії (178 учасників), хімії (174 учасники), фізики (173 учасники), англійської 

мови (164 учасники). Заклади формували команди для участі в олімпіадах 

відповідно до рейтингу за попередній навчальний рік. 

За підсумками роботи журі визначено переможців з базових дисциплін, які 

посіли 997 призових місць (в минулому навчальному році 938 місць, 

позаминулому – 980). Серед них 160 дипломів першого ступеня, 331 

– другого, 506 – третього. 

 Журі відзначило систему роботи з обдарованими дітьми в закладах 

освіти: УГ №1, учні яких вибороли 143 призові місця, СШ №5 – 134 призові 

місця, СШ №11 – 116 призових місць, ПМЛ – 77 призових місць, Ліцей ім. Р. 

Шухевича – 72 призові місця, СШ №1 – 60 призових місць, Ліцей №23 ім. Р. 

Гурика – 51 призове місце. 

До роботи журі у ролі експертів були залучені науковці та викладачі   

Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника», Університету 

права імені Короля Данила, Івано-Франківського національного університету 

нафти і газу, з якими Департаментом освіти та науки укладено угоди про 

співпрацю.    

У ІІ етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 166 учнів 5-11 класів 

закладів освіти міста За рішенням журі Конкурсу переможцями визначено 54 

учасників (І місце – 7, ІІ місце – 15, ІІІ місце – 32). 

У ІІ етапі ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра 

Яцика взяли участь 248 учнів 3-11 класів із 42 закладів загальної середньої освіти 

міста.       



За рішенням журі Конкурсу переможцями визначено 82 учасники (І місце– 

9, ІІ місце – 28, ІІІ місце – 45). Найбільшу кількість призових місць здобули 

команди: УГ № 1 (6 переможців); Ліцей імені Р.Шухевича, ЗШ № 12, 18, 25 (по 5 

переможців); Ліцей імені В.Чорновола (4 переможці). 

  Здійснювався методичний та організаційний супровід зовнішнього 

незалежного оцінювання. При проходженні ЗНО на території м. Івано-

Франківська найбільше учасників з’явилося на тестуванні з української мови та 

літератури – 4599 з 4698 зареєстрованих учасників (явка – 98%). На другому місці 

за чисельністю – історія України – 3868 з 4000 учасників (явка – 97%), на третьому 

місці математика – 1889 з 1968 учасників (явка – 95%). Найменш популярними 

для майбутніх абітурієнтів стали фізика та хімія, де було відповідно 622 та 495 

учасників.  

Для осіб, які з об’єктивних причин не змогли взяти участь в основному 

тестуванні, була проведена додаткова сесія з 26 червня до 11 липня 2019 року на 

базі 6 закладів загальної середньої освіти, у якій взяли участь 221 учасник з 

Чернівецької, Закарпатської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.  

Цьогоріч значно розширився перелік спеціальностей (до 13), для вступу на 

магістратуру до яких бакалаврам необхідно пройти єдине фахове вступне 

випробування з виконанням тесту з права і загальних навчальних правничих 

компетентностей та єдиний вступний іспит з іноземної мови за процедурою ЗНО. 

Тестування майбутніх магістрів  відбулося 02 липня та 04 липня 2019 року на базі 

4-х  закладів загальної середньої освіти. У ньому взяли участь 1803 студенти із  

2112 зареєстрованих, явка учасників становила 85%. 

За підсумками ЗНО-2019 двоє івано-франківських випускників отримали 

максимальний результат 200 балів. Це – Франчук Анастасія, учениця УГ №1, з 

англійської мови та Банасевич Анна, учениця СШ №5, з хімії. У перших 200 

кращих шкіл України ввійшли за рейтингом такі заклади Івано-Франківська, як 

УГ №1 (10 місце), СШ №5, СШ №11, ПМЛ. Стовідсотково склали тести усі учні 

ще таких 4-х закладів: Угорницької ЗШ, ЗШ №19, ЗШ №12 та школи-гімназії №3. 

За досягненнями з окремих предметів Українська гімназія №1 зайняла 2 місце 

серед шкіл України з української мови. Зовнішнє незалежне оцінювання  

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2019 р. році 

відбулося організовано, у відповідності з нормативними вимогами. 

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. 

У листопаді 2019 року проведено перший (зональний) тур Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2020» у номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», 

«Хімія», «Початкова освіта», «Образотворче мистецтво».  

 У Конкурсі взяли участь 26 педагогів, з них 20 із закладів загальної 

середньої освіти міста та 6 педагогів із обласних закладів освіти у номінаціях: 

«Зарубіжна література» (ЗШ № 17, Католицька школа-гімназія, ліцей імені 

В’ячеслава Чорновола), «Історія» (Ш-Г№3, ЗШ№10, УГ№1, ІФППЛ, Підлузька 

ЗШ, Драгомирчанська ЗШ), «Хімія» (СШ № 11, ЗШ № 24, ІФППЛ, Каміннецька 

ЗШ, Яблунська ЗШ), «Початкова освіта» (Ш-Г№3, ЗШ№3,ЗШ№16, ліцей № 13, 



ЗШ № 22, ЗШ№18), «Образотворче мистецтво» (СШ№1, ЗШ№22, Хриплинська 

ЗШ, Каміннецька ЗШ, Рошнівський НВК, Манявський ліцей). 

 Педагогічний стаж учасників конкурсу становив до 5 років - 3 (15 %), до 

10 років – 6 (30%), до 20 років – 7 (35%), більше 20 років - 4 (20 %), що свідчить 

про достатній рівень педагогічної практики та методичної підготовки.   

 За результати проведення у номінації «Зарубіжна література» І місце 

здобула Л.Нестерук, учитель ЗШ № 17; у номінації «Історія» -  Н.Кукурудз, 

учитель школи-гімназії № 3; у номінації «Хімія» – Ю.Пахомов, учитель ЗШ № 24; 

у номінації «Образотворче мистецтво» -  Р.Бецала учитель Хриплинської ЗШ; у 

номінації «Початкова освіта»  – Н.Вітер, учитель школи-гімназії № 3. 

З ініціативи міського голови вперше десять педагогів закладів освіти 

отримали премію міського голови в галузі освіти м.Івано-Франківська у 10-ти 

номінаціях на загальну суму 100 тисяч гривень. 

На культурно-мистецькому святі з нагоди Дня працівників освіти міською 

педагогічною премією ім. Богдана Ступарика нагороджено заступника директора 

школи-гімназії № 3 Галина Грекул, учителя історії ЗШ № 18 Тетяну Гурик, 

директора МДЕС Ганну Левицьку.  

На методичній раді ІМЦ розглянуто та схвалено 19 власних методичних 

розробок педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання 

«учитель-методист» ;13 навчально-методичних вісників; 9 програм гурткової 

роботи. 

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 

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

вдосконалення» (методист ІМЦ У.Чупрунова). 

У травні 225 учнів, 55 педагогів закладів загальної середньої освіти міста 

взяли активну участь у XХІV Євхаристійному з’їзді учнівської молоді «Ви – 

світло для світу» в с.Погоня Тисменицького району Івано-Франківської області. 

Упродовж  жовтня 2019 заклади загальної середньої освіти одержували 

підручники для учнів 11-х класів.  

Загальний відсоток забезпечення навчальною літературою становить  –  96 

% у зв’язку з тим, що фактична мережа закладів загальної середньої освіти 

збільшується щороку. 

КЛАС РІК 

ВИДАННЯ 

% забезпечення 

 1 клас – Державний стандарт Нової 

української школи 

2018 рік 98% 

 2 клас – Державний стандарт Нової 

української школи 

2019 рік 100% 

3 клас 2013 рік 90% 

4 клас  2015, 2018 рік 88 % 

5 клас 2018 рік 98% 

6 клас 2014, 2019 рік 92 % 



7 клас 2015, 2018 рік 95 % 

8 клас 2016 рік 100 % 

9 клас 2017 рік 100 % 

10 клас 2018 рік 100 % 

11 клас  2019 рік 100% 

За сприяння міського голови Руслана Марцінківа та Народного депутата 

України Оксани Савчук всі заклади загальної середньої освіти одержали 

сертифікат на 6 тис грн. від Івано-Франківської міської ради на придбання 

художньої літератури. 

Фонди шкільних бібліотеки поповнились сучасною дитячою та юнацькою 

літературою на 246 тис. грн. та на 100 тис. грн. художньою літературою за рахунок 

участі шкільних бібліотек в програмі «Бюджет участі» (проект бібліотекаря ЗШ 

№ 6 Н.Сасюк «Тинейджери читають – місто процвітає»). 

З метою залучення нових користувачів до бібліотеки, промоції дитячого 

читання, розширення інформаційного та пізнавального кола учнів, популяризації 

бібліотечної діяльності в закладах загальної середньої освіти проведено 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Бібліотека Нової української 

школи – простір для освітніх можливостей кожного учня». 

Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (затверджено Кабміном від 21.08.2019р. № 800), листом 

МОН України «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників» від 04.11.2019р. № 1/9-683 (рекомендації) та із зміною процедури 

реєстрації на курси (запровадження нової програми),  умов підвищення 

кваліфікації працівників закладів освіти у 2020 році ІМЦ організував роботу із 

керівниками закладів загальної середньої освіти щодо замовлення на курси при 

ІФОІППО. 

У результаті здійснено замовлення на курси для 2 700 педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти та 207 працівників ЗДО та ЗПО. 

Інформаційно-методичним центром у 2019 році 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 на сайті за звітний 

період – 938 прес-релізів. Кількість осіб, які стежать за офіційною сторінкою у 

мережі Фейсбук – 5062. Кількість повідомлень на сторінці – 838. 

 

Розділ XI  

Модернізація матеріально-технічної бази 

 

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 

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


водопостачання, електропостачання, газопостачання, які знаходяться на балансі 

Департаменту освіти та науки. 

 Впродовж звітного періоду  здійснено: капітальний ремонт благоустрою 

території ДНЗ №1, капітальний ремонт системи водопостачання та 

водовідведення ДНЗ №2,  переоснащення існуючої системи опалення ДНЗ №5, 

капітальний ремонт приміщень ДНЗ №7, капітальний ремонт приміщень ДНЗ 

№9, капітальний ремонт павільйону та капітальний ремонт системи опалення 

ДНЗ №10, капітальний ремонт приміщень ДНЗ №11, капітальний ремонт 

харчоблоку ДНЗ №12, капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №14, 

капітальний ремонт приміщень ДНЗ №15, капітальний ремонт приміщень ДНЗ 

№16, капітальний ремонт фасад ДНЗ №17, капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ 

№20, технічне переоснащення Кл-04кВ для живлення ДНЗ №22, капітальний 

ремонт санвузлів ДНЗ №23, капітальний ремонт приміщень ДНЗ №27, 

капітальний ремонт вентиляційної системи та системи фільтрації басейну та 

капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ №28, капітальний ремонт 

майданчика із влаштуванням ігрового обладнання ДНЗ №30, капітальний ремонт 

санвузлів ДНЗ №33, капітальний ремонт санвузлів ДНЗ №34,  капітальний 

ремонт приміщень  ДНЗ №36, капітальний ремонт системи опалення та 

капітальний ремонт спортивного майданчика із заміною огорожі Ліцею ім. 

Романа Шухевича, капітальний ремонт санвузлів НВК "Школа-гімназія №3", 

капітальний ремонт благоустрою території та капітальний ремонт системи 

опалення ПМЛ, капітальний ремонт приміщень ЗШ №3, капітальний ремонт 

системи опалення та влаштування автоматичної пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу ЗШ №4, капітальний ремонт приміщень СШ №5, 

капітальний ремонт санвузлів ЗШ №6, капітальний ремонт санвузлів ЗШ №8, 

капітальний ремонт приміщень ЗШ №9, капітальний ремонт харчоблоку ЗШ 

№10, капітальний ремонт системи опалення СШ №11, капітальний ремонт 

приміщень ЗШ №12, капітальний ремонт харчоблоку із заміною вікон та дверей 

Ліцею №13,  капітальний ремонт санвузлів ЗШ №16, капітальний ремонт із 

заміною вікон ЗШ №17, капітальний ремонт огорожі ЗШ №18, капітальний 

ремонт спортивної зали ЗШ №19, капітальний ремонт системи опалення ЗШ 

№21, капітальний ремонт благоустрою території ЗШ №22, капітальний ремонт 

приміщень Ліцею №23 ім. Романа Гурика, капітальний ремонт харчоблоку ЗШ 

№24, капітальний ремонт благоустрою території ЗШ №25, капітальний ремонт 

огорожі, приміщень, водовідведення та водопостачання ЗШ №26, капітальний 

ремонт приміщень Ліцею ім. В’ячеслава Чорновола,  капітальний ремонт 

системи опалення Крихівецької ЗШ, капітальний ремонт тиру та капітальний 

ремонт приміщень Микитинецької ЗШ, капітальний ремонт приміщень 

Вовчинецької ЗШ, капітальний ремонт санвузлів та капітальний ремонт 

приміщень ЗШС №3, капітальний ремонт приміщень Початкової школи ім. С. 

Русової,  капітальний ремонт системи опалення МЦДЮТ, капітальний ремонт 



приміщень ДЮПЦ, капітальний ремонт приміщень МДЕС, капітальний ремонт 

електромережі «Пасічнянська», капітальний ремонт санвузлів НРЦ (вул. В. 

Ветеранів, 14а) та капітальний ремонт харчоблоку НРЦ   (вул. Хоткевича, 52а), 

капітальний ремонт системи опалення приміщення Департаменту освіти, 

капітальний ремонт благоустрою території, капітальний ремонт приміщень та 

капітальний ремонт внутрішніх електромереж СДЮШОР №1, капітальний 

ремонт вентиляційної системи ДЮСШ №2, капітальний ремонт даху, 

капітальний ремонт системи опалення та капітальний ремонт приміщень ДЮСШ 

№3, капітальний ремонт даху клубу "Мангуста", капітальний ремонт приміщень 

та капітальний ремонт вентиляції ДЮК «Глобус», капітальний ремонт системи 

опалення ДЮК "Мрія".  

 Ведуться роботи: реконструкція частини будівлі ЗШ №2 під фізкультурно-

оздоровчі приміщення, капітальний ремонт приміщень ДЮК «Оріон», 

капітальний ремонт системи опалення ДЮК «Глобус», встановлення 

спортивного майданчика із штучним покриттям на території Микитинецької ЗШ 

(капітальний  ремонт). 

 Проведено допорогові закупівлі та укладено угоду: капітальний ремонт 

приміщень ДНЗ №18, капітальний ремонт павільйону ДНЗ №5 «Теремок». 

Здійснено: поточний ремонт системи водопостачання ДНЗ №3, поточний 

ремонт приміщень ДНЗ №10, поточний ремонт системи опалення ДНЗ №15, 

поточний ремонт системи водопостачання ДНЗ №17, поточний ремонт покрівлі 

ДНЗ №27,  поточний ремонт системи опалення ДНЗ №29,  поточний ремонт 

приміщень НВК «Школа-гімназія №3», поточний ремонт із встановленням 

метало пластикових перегородок ЗШ №6,  поточний ремонт покрівлі та карнизу 

ЗШ №19, поточний ремонт приміщень ЗШ №25,  поточний ремонт приміщень та 

поточний ремонт системи водопостачання початкової школи ім. С. Русової, 

поточний ремонт системи водопостачання Будинку вчителя, поточний ремонт 

електричної  мережі Микитинецької ЗШ, поточний ремонт даху Крихівецької 

ЗШ. 

Виконані аварійні роботи ТзОВ «Електросервіс» в 16 освітніх закладах.  

ТзОВ «Електросервіс» виконані роботи по замірах опору заземлення та   опору 

ізоляції в закладах освіти.  

Проведено планову повірку 9 електричних лічильників та 9 трансформаторів 

струму (ТТ). 

Проведено перевірку знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС відповідальних осіб за 

електрогосподарство в кількості 95 чоловік.    

Проведено повірку лічильників холодної води у 15 закладах освіти. 

Виконано роботи по видалені аварійних дерева в 10 закладах освіти. 

Проведено дератизацію приміщень у 10 закладах. 

Забезпечено заклади освіти піщано-соляною сумішшю. 

Підготовлено річний звіт про стан реалізації Програми енергоефективності 

області в головне управління промисловості та розвитку інфраструктури щодо 

споживання енергоносіїв.  



 Забезпечено ведення протоколу передачі (обміну даними) моніторингу 

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

споживання енергоресурсів.  

Укладено угоду здійснення енергосервісу між  ТзОВ «Енергосервіс Н» та 

Ліцеєм ім. В. Чорновола.  

Підготовлено проект лімітів на 2020рік. 

Встановлено засоби дистанційної передачі даних для 7 промислових  та 1 

побутового комерційного вузла обліку природного газу. 

Здійснено повірку 7 побутових та 3 промислових  лічильників природного 

газу. 

Встановлено 12 сигналізаторів загазованості в ЗЗСО. 

Закуплено друковану продукцію для потреб Департаменту освіти. 

Укладено угоди на коректуру проекту газопостачання в ДНЗ №6 та ДЮПЦ 

для встановлення засобів дистанційного обліку газу. 

Укладено угоди на купівлю газових лічильників та засобів дистанційного 

обліку газу для їх встановлення в ДНЗ №6 та ДЮПЦ.  

Встановлено 12 сигналізаторів загазованості в ЗЗСО. 

Закуплено друковану продукцію для потреб Департаменту освіти. 

Проведено повторну перевірку знань 18  та первинне навчання 2 операторів 

котелень. 

 

Охорона праці та техніка безпеки 

 

Забезпечення здорових, безпечних умов освітнього процесу, 

попередження травматизму його учасників є успішним за умови змістовної і 

цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради проведено відповідні заходи. 

          З метою підвищення уваги керівників і профспілкових організацій до 

створення належних і безпечних умов праці і навчання  січні 2019 року 

проведено міський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці. 

Переможцями в огляді-конкурсі вважаються колективи установ і закладів освіти, 

які виконали заходи з охорони праці, передбачені колективними договорами 

(угодами), не мали випадків виробничого травматизму, а також домоглися 

відповідності умов і охорони праці діючим санітарним нормам та правилам 

охорони праці, вимогам Закону України «Про охорону праці». За рішенням 

оглядової комісії переможцями визначено:  

- ДНЗ № 15 «Гуцулочка»  (директор С. Головенко, голова ПК О. Двірник) 

-    І місце; 

- ДНЗ №27 «Карпатська казка»  (директор Г. Близнюк, голова ПК                     

Ю. Павловська) - ІІ місце; 

-  Центр професійно-технічної освіти №1 (директор Н. Когуч, голова ПК            

І. Пахульська) – ІІІ місце. 



                                    

 
   ДНЗ № 15 «Гуцулочка»                              ДНЗ №27 «Карпатська казка» 

 
ЦПТО №1 

09-11 квітня, 16-27 грудня 2019 року проводилося відпрацювання 

практичних дій (у тому числі евакуацію) в умовах виникнення надзвичайних 

ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек у закладах  

дошкільної, загальної середньої освіти. 

 

Впродовж квітня 2019 року у закладах 

загальної середньої освіти проведено відбіркові, 

а  18 квітня 2019 року  -  фінальний етап міських 

змагань дружин юних пожежних на Кубок 

міського голови імені Романа Шухевича. 

Переможцями міських змагань дружин юних 

пожежних на Кубок міського голови імені 

Романа Шухевича стали: 

-  І місце  – команда НВК «Школа-гімназія № 3»; 

-  ІІ місце – команда ЗШ №2; 

-  ІІІ місце  – команда  ЗШ №25. 

  



21 березня 2019 року на базі ПМЛ проведено показове заняття Дня 

цивільного захисту для керівників закладів загальної середньої освіти. 

 

17 квітня 2019 року на базі ДНЗ 

№19 «Троянда» (завідувач Н. Вірстюк) 

проведено показове заняття на тему: 

«Про безпеку треба знати, про безпеку 

треба дбати» для керівників закладів 

дошкільної освіти у рамках Тижня 

безпеки дитини. 

 

З нагоди відзначення Всесвітнього дня 

охорони праці у 2019 році проведено Тиждень 

охорони праці у закладах освіти міста та конкурс 

малюнків «Охорона праці очима дітей», за 

підсумками якого журі Управління Держпраці в 

Івано-Франківській області визнали 

переможцями: вихованців ДНЗ №4 «Калинова 

сопілка» Нехом’яж Вікторію та ДНЗ №17 

«Ромашка» Лесіва Матвія. 

    
З метою виховання 

свідомого ставлення до 
безпеки людини,  

вироблення навичок  
дотримання правил 
поведінки у надзвичайних 
ситуаціях, при порушенні 
життєвого процесу у побуті 
та під час трудової 
діяльності, підняття рівня 
інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної 
життєдіяльності у закладах освіти міста  з 15 до 19 квітня та з 21 до 25 жовтня   
2019 року проведено тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, тижні безпеки 
дитини.    



У березні-травні 2019 року  

проведено навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці для 

керівників закладів освіти, 

фахівців з охорони праці. 

У травні-червні 2019 року 

проведено  заняття з дітьми щодо 

вивчення правил безпечної 

поведінки на воді із залученням 

фахівців обласної рятувально-

водолазної служби.  

У червні 2019 року 

проведено навчання та перевірку знань з питань 

пожежної  безпеки для заступників директорів з 

господарської роботи, завгоспів. 

11-12.06.2019 року у ПМЛ та ДНЗ №19 

«Троянда» спеціалістами Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України, Міністерства освіти і 

науки України проведено планові перевірки стану 

виконання вимог законів та інших нормативно-

правових актів з питань цивільного захисту, 

техногенної і пожежної безпеки. Фахівці високо 

оцінили роботу закладів освіти у сфері цивільного захисту, готовність сил 

реагування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 

 

   
 

З метою активізації роботи щодо запобігання 

дорожньо-транспортному травматизму серед 

вихованців, учнів з   02 вересня до  30  вересня 2019 

року проведено загальноміський конкурс-рейд 

«Увага!Діти  на дорозі!».  



 
         

В Україні набирає обертів 

масштабне змагання серед шкіл на тему 

безпеки на дорозі Хештег-Марафон 

#SpeakUpUkraine.  Команда НВК 

«Школа-гімназія №3» є переможцем 

Хештег-Марафону. 

 

З нагоди святкування Дня рятівника 

17 вересня у місті Івано-Франківську 

проводено громадську акцію «Запобігти. 

Врятувати. Допомогти», де школярі мали 

змогу ознайомитися із роботою 

рятувальників, технікою та оснащенням. 

Змагаючись, діти удосконалюють свої 

знання та навички безпечної поведінки 

при загрозі чи  виникненні різних 

надзвичайних ситуацій. 

 
 

 
22 листопада 2019 року у ДНЗ №3 «Бджілка», ДНЗ №6 «Колобок»,  ЗШ 

№7, ЗШ №21 фахівцями лабораторії експертизи умов праці управління праці  

Івано-Франківської обласної державної адміністрації проведено  гігієнічні 

дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу, оцінку 

умов праці для атестації робочих місць та надання працівникам закладів освіти 

пільг та компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 

особливий характер праці. 



 

 

У 30 закладах загальної середньої освіти введено 

в штат посаду фахівця з охорони праці. З фахівцями з 

охорони праці проводяться наради, на яких 

обговорюються актуальні питання дотримання 

нормативних вимог з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

   
 

Медичне обслуговування 

 Медичне обслуговування  у закладах освіти здійснюється медичними 

працівниками, які мають спеціальну медичну освіту, за фахом  «сестринська 

справа» або «фельдшерська справа». 

 Всього у закладах освіти працює 125 медичних працівників. 

 У  закладах дошкільної освіти працюють 65 медичних сестер та 8 лікарів.  

У закладах загальної середньої освіти працюють 47 медичних сестер 2 

фельдшери,  та  10 лікарів. 

Відповідно до регламентуючих документів проводяться щорічні 

профілактичні  медичні огляди у лікувально-профілактичних закладах за місцем 

спостереження дитини у присутності батьків або осіб, що їх заміняють, у міській 

дитячій поліклініці у зручний для батьків час протягом календарного року. 

 Крім того, кожна дитина шкільного віку перед початком нового 

навчального року проходить обов´язковий профілактичний огляд у педіатра або 

сімейного лікаря.  

 Найчастіше при проведенні профілактичних оглядах дітей виявляється 

пониження гостроти зору, порушення постави, сколіози.   

В 2019 році  педіатрами, підлітковими терапевтами та спеціалістами 

міської дитячої поліклініки з профілактичною метою оглянуті 29348 дітей 

шкільного віку та видано довідки 086/1-0.  Згідно нормативних документів 

проведено поглиблений огляд лікарями-спеціалістами:  

дітей 6-ти річного віку перед поступленням до школи – майбутніх 

першокласників – 3380 дітей; 

учнів 4-5-х класів – 3416 дітей ; 

     учнів 9-х, 10-х, 11-х класів – 3614 дітей ; 

    142 дітей-інвалідів, які відвідують навчально-реабілітаційний центр. 

          Всього обстежено 26827 дітей шкільного віку. Серед них виявлено: 

      -    з порушенням мовленнєвого розвитку -  1353 дітей; 



      -    з порушенням гостроти зору - 1611 дітей; 

      -    з порушенням постави - 102 дітей; 

      -    зі сколіозом - 60 дітей; 

      -    з деформацією грудної клітки - 22 дітей; 

      -    з деформацією нижніх кінцівок - 7 дітей; 

      -    з остеохондропатіями - 17 дітей; 

      -    з плоскостопістю - 72 дітей; 

      -    з дифузним зобом І ст. - 160 дітей; 

      -    з затримкою фізичного розвитку - 25 дітей; 

      -    з ожирінням І-ІІ ст. - 77 дітей; 

      -    з порушенням статевого дозрівання - 18 дітей; 

      -    з розладами менструального циклу - 55 дітей; 

      -    з мастопатіями - 10 дітей; 

      -    з хронічними захворюваннями зовнішніх та внутрішніх статевих органів 

- 40 дітей; 

      -    з хронічними захворюваннями лор-органів - 109 дітей; 

      -    з килами – 30 дітей; 

      -    з хронічним ознобленням верхніх кінцівок - 10 дітей; 

      -    з варикозним поширенням вен нижніх кінцівок- 4 дітей; 

      -    з гемороєм – 2 дітей; 

      -    з хронічними тріщинами та поліпами прямої кишки - 5 дітей. 

Медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання  здобувачів 

освіти здійснюється відповідно до спільного наказу Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009р.                   

№ 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах». 

 За результатами медичного огляду здобувачі освіти розподілені на групи 

для занять на уроках фізичної культури у закладах загальної середньої освіти: 

- звільнені від занять фізичної культури – 137 (0,5%); 

- спеціальна група – 711 (2,4%); 

- підготовча група – 3447 (11,7%); 

- основна група - 25053 (85,4%).  

 У закладах освіти в наявності нормативні документи, відповідно до яких 

здійснюється медичне обслуговування здобувачів освіти, на належному рівні 

ведеться обов'язкова документація з цього питання. 

 Оформлені листки здоров’я,  медичні картки систематизовані та ведуться 

на всіх дітей, які містять всі відомості про  дитину,  результати медичного 

огляду,  рекомендації щодо проведення профілактичної роботи з дітьми та 

батьками. 

 У  закладах освіти  створені та функціонують медичні кабінети,  які 

забезпечені медичним обладнанням та  фармацевтичними препаратами для 

надання першої медичної допомоги.  

 У закладах дошкільної освіти функціонує 41 медичний блок (кабінети з 

ізоляторами на 41 ліжкомісць). У закладах загальної середньої освіти функціонує 

39 медичних та 18 стоматологічних кабінетів. 



 Колектив ДНЗ №1 «Калинонька» спільно з батьківською громадськістю 

став переможцем у конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування 

«Облаштування медичного блоку» на суму 45 тис. грн. 

 У 2019 році на медикаменти для надання першої медичної допомоги у 

закладах освіти виділено 200 тис. грн. 

 Відповідно до планів роботи проводиться профілактична просвітницька 

робота: випускаються санітарні бюлетені, проводяться бесіди з дітьми, 

педагогічними працівниками та батьками щодо профілактики різних видів 

захворювань. 

 Питання організації медичного обслуговування розглядаються на нарадах 

педагогічних радах, методоб’єднаннях. 

 У 2019 році 5892 працівників закладів освіти пройшли щорічний 

профілактичний медичний огляд. 

3 вересня 2019 року на базі СШ №11 відбулася спільна нарада з питань 

здійснення додаткових заходів з імунізації проти кору із заступниками 

директорів та медичними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої 

та професійно-технічної освіти.  

 

    
 

За даними, поданими адміністраціями закладів освіти: 

Всього  8тис. 426 здобувачів освіти підлягають щепленню, що складає 21, 

5%. 

Із 39 тис. 254 дітей мають щеплення проти кору 35 тис.339 осіб.  З них: 11 

тис. 207 дітей мають 1 дозу, 24 тис 132 мають дві дози і 3 тис. 815 дітей не мають 

жодної дози. 

У розрізі закладів освіти: 

Заклади дошкільної освіти 

1664 дітей дошкільного віку підлягають щепленню, що складає 19,3%. 

Всього щеплено 7 тис. 235 дітей (мають одну дозу – 7тис. 227 дітей, дві 

дози мають 8 дітей), ще 1тис. 370 дітей  - не щеплені. 

Заклади загальної середньої освіти: 

4225 дітей загальної середньої освіти підлягають щепленню, що складає 

15,4% 

Всього щеплено 25 тис. 658 дітей, з них: мають 1 дозу 3тис. 310 дітей,          2 

дози мають 22тис.348 дітей, і 1тис. 945 дітей не мають жодної дози . 

Заклади професійно-технічної освіти: 

1173 особи закладів професійно-технічної освіти підлягають щепленню, 

що складає 38,8%. 



Всього щеплено 2тис.519 підлітків,  з них: мають 1 дозу 671 особа,  2 дози 

мають 1848 осіб, не мають жодної дози 502 підлітків. 

У закладах освіти здійснюється роз’яснювальна робота з батьками 

здобувачів освіти щодо необхідності проведення вакцинації проти кору, бо 

відмовляючись від щеплення, вони створюють загрозу не тільки  для свого життя 

та життя своїх дітей, а для оточуючих їх людей. 

 

Пожежна безпека 

 

Для забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти: 

- у 14 закладах обладнано  автоматичну пожежну сигналізацію 

(Католицькій гімназії, новому корпусі Хриплинської ЗШ, ДНЗ №5 (встановлено 

у 2019 році на суму 140 тис. грн.), ДНЗ №17, ДНЗ №24, ДНЗ №25, ДНЗ №31, ДНЗ 

№32, ДНЗ №35, МЦНТТУМ, МНВК, Центрі патріотичного виховання ім. С. 

Бандери, коледжі ресторанного сервісу і туризму, вищому професійному 

училищі сервісного обслуговування техніки). 

 - у 7 (ДНЗ №4,ДНЗ №14, ДНЗ №27, ДНЗ №34, УГ №1, СШ №11,                ЗШ 

№18) закладах освіти необхідно провести ремонт пожежної сигналізації, а  в 

решту закладах  - встановити. 

Технічне обслуговування автоматичної  пожежної сигналізації  здійснює 

ПП «Вектор-плюс».  

Технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації  здійснено  у 

2019 році на суму 75 тис. 182 грн. 

Спостереження щодо пожежної безпеки у закладах освіти здійснює              

ТОВ «АРТЕ-ПС», вартість якого становить у 2019 році 20 тис. 060 грн. 

У 15 закладах освіти міста (ліцеї імені Романа Шухевича, НВК «Школа-

гімназія №3», ЗШ №2,  ЗШ №4, ЗШ №9, ЗШ №16, ЗШ №18, ЗШ №19, ЗШ №21, 

ЗШ №22, ліцеї  №23 імені Романа Гурика, ЗШ №24, ЗШ №25, ліцеї імені 

В’ячеслава Чорновола, НРЦ по вулиці Військових Ветеранів,14 А)                         

ТзОВ «Охоронна фірма учасників бойових дій «Рубіж» встановлено систему             

відеоспостереження та здійснюється патрулювання. 

 В 11 закладах освіти, що становить 11% від 

загальної кількості, проведено обробку дерев’яних 

конструкцій вогнетривким розчином: частина 

горища ліцею №23 ім. Романа Гурика, новий корпус 

Хриплинської ЗШ,                ПШ «Пасічнянська», ДНЗ 

№5, ДНЗ №16, ДНЗ №18, ДНЗ №24, ДНЗ №25,                                 

ДНЗ №31, ДНЗ №32, ДЮСШ №3. 

До початку навчального року  заклади освіти 

забезпечуються первинними засобами 

пожежогасіння  (вогнегасниками). У 2019 році 

придбано 500 вогнегасників на суму 152 тис. 850 грн. 

Заклади освіти міста 100% забезпеченні вогнегасниками: 

- заклади дошкільної освіти – 733 вогнегасники – 100%; 

- заклади загальної середньої освіти – 954 вогнегасники – 100%; 

- заклади позашкільної освіти  -244 вогнегасники – 100%; 

-  заклади професійно-технічної освіти 232 вогнегасники – 100% 



 

 
Щороку здійснюється  технічне обслуговування (перезарядка) 

вогнегасників.  У  2019 році перезаряджено  348 вогнегасників на суму 34 тис. 

132 грн.    

У закладах освіти здійснюється перевірка та випробування пожежних 

гідрантів та внутрішніх пожежних кранів ДРЧП-1 УДСНС України в Івано-

Франківській області. 

У 2019 році передбачено  41 тис. 750 грн., що становить 100%  від загальної 

кількості. 

 

 

 Кожного року заклади освіти забезпечуються пожежним обладнанням та  

інвентарем (пожежними щитами, рукавами, стволами, комплектуючими  до 

пожежних щитів (відра, сокири ломи лопати, кошми протипожежні). У 2019 році 

придбано пожежне обладнання та інвентар на суму 145 тис.375 грн. 

  

Основной

Основной

Основной

Основной

кількість вогнегасників

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік



                       
 

Відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів та установ системи 

освіти України, затверджених  наказом Міністерства освіти і науки України          

від 15.08.2016 року №974 у закладах освіти міста проводяться організаційні і 

практичні заходи з пожежної безпеки: 

- призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку будівель, споруд, 

окремих приміщень; 

- затверджено орієнтовний план евакуації учасників  освітнього процесу; 

- розроблено та затверджено інструкцію, що визначає  дії працівників 

закладу щодо безпечної  та швидкої евакуації учасників освітнього процесу; 

-  проводяться практичні дії (евакуація) учасників освітнього процесу на 

випадок виникнення чи /та загрози виникнення надзвичайної ситуації; 

- проводяться огляди протипожежного стану будівель, споруд та 

приміщень  (відсутність порушень на шляхах евакуації, очищення горищ та 

підвалів, заборона користування електронагрівальних приладів); 

- відповідно до вимог проводяться інструктажі з пожежної безпеки із 

здобувачами освіти та працівниками. 

У програмі «Освіта міста Івано-Франківська.2016-2020 роки», у проєкті 

«Створення безпечних умов навчання, виховання та праці» передбачені заходи 

щодо забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти.  

У 2020 році на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти 

передбачено 1млн. грн. 

На виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації від 11.06.2018 року №330 «Про схвалення проекту цільової 

програми протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, 

культури та соціального захисту на 2018-2021 роки» Департаментом освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради розроблено проект цільової програми 

протипожежного захисту закладів освіти на 2019-2023 роки надано пропозиції 

щодо схвалення програми на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради та на сесії міської ради. 

 

Розділ ХІІ Міжнародна співпраця 

№ 

з/п 

Зміст заходу Строки виконання 

та відповідальний 

виконавець 

(виконавці) 

Стан виконання 

заходів 



1 Участь делегації освітян (І.Валько, 

І.Волинська, Г.Семенцова) та 

вихованців МЦДЮТ  у проведенні 

Міжнародного фольклорного 

фестивалю в м. Бая Маре (Румунія) 

Лютий 

І.Валько 

І.Волинська 

Вихованці МЦДЮТ 

стали переможцями та 

лауреатами 

Міжнародного 

фестивалю 

2 Участь хореографічного колективу 

Івано-Франківського міського 

дитячо-юнацького центру 

«Карпатський візерунок» у ІІІ 

Міжнародному конкурсі-фестивалі 

хореографічного мистецтва 

«SILESIAN DANCE FESTIVAL» у 

Польщі. 

16-22 травня 

Т.Гедзик 

 

Колектив став 

Лауреатом 

Міжнародного 

конкурсу 

 

3 Участь хореографічного колективу 

МЦДЮТ «Карпатський візерунок» у 

Міжнародному фестивалі пісні і 

танцю «HANIOTI- 2018», який 

відбувався у м.  Ханіоті, Республіка 

Греція. 

28 травня- 

 06 червня 

Т.Гедзик 

Колектив став 

Лауреатом 

Міжнародного 

конкурсу 

 

4 Участь учнів Івано-Франківського 

ПНВК «Католицької ЗШ І-ІІ 

ступенів-гімназія святого Василія 

Великого» в англомовній 

міжнародній школі у м. Еделен, 

Угорщина 

04-08 червня 

О. Арламовська  

Вдосконалені мовні 

навички учнів 

5 Участь вчителів та учнів Івано-

Франківської ЗШ №3 у польсько-

українському таборі в рамках 

міжнародного проекту «Ехо 

Вітчизни», спрямованого на 

покращення рівня знань польської 

мови, у м.Жегестув, Республіка 

Польща. 

14 -19 червня 

С.Долгова 

Познайомились з 

польськими 

ровесниками, 

вдосконалили знання 

польської мови 

 

6 Участь учителів та учнів Івано-

Франківської УГ №1 в 

культурологічному проекті 

«Пізнаємо культуру європейських 

народів», м. Будапешт, Угорщина 

16-20 червня 

Е.Інкін 

 

Побували на 

екскурсіях в музеях, 

історичних місцях та 

історико-

архітектурних 

комплексах Угорщини, 

ознайомились із 

звичаями та 

традиціями угорського 

народу 



7 Візит делегації освітян в м. Бая 

Маре, Румунія з метою вивчення 

специфіки роботи румунських 

закладів освіти, обміну досвідом 

роботи та налагодження 

співробітницта 

23-25 жовтня 

І.Валько, 

І.Волинська 

Ознайомились з 

роботою закладів 

освіти м. Бая Маре, 

налагоджено 

співпрацю з 

Генеральним шкільним 

інспектором 

Марамуреського 

повіту, підписано 

міжнародну угоду про 

співпрацю між 

Палацом дітей м. Бая 

Маре та МЦДЮТ м. 

Івано-Франківська 

8 Участь педагогів МЦДЮТ. 

МЦТТУМ та МАНУМ у 

Міжнародному колядниць кому 

Фестивалі у м. Сегет Мармуреський, 

Румунія 

27-29 грудня 

І.Волинська, 

І.Мних 

Взяли участь у 

Міжнародному 

Фестивалі коляди, 

ознайомились зі 

звичаями та 

традиціями 

святкування Різдва 

Христового в Румунії. 

 

 

Розділ ХІІ Фінансове забезпечення програми 

 

Назва розділу (проекту) план (тис.грн) факт (тис.грн) 

Національно-патріотичне виховання 130,0 130,0 

Здоров'я через освіту 331,0 271,0 

Загальна середня освіта: Розвиток 

мережі,профільне навчання, приватні 

школи 

1 720,0 6 123,5 

Інклюзивна освіта 260,0 260,0 

Обдарованість 279,5 579,5 

Комп'ютеризація 921,0 362,5 

Позашкільна освіта 30,0 30,0 

Громадське самоврядування 1,0 1,0 

Соціально-психологічний супровід освіти 141,0 100,0 

Соціальний захист учасників навчально-

виховного процесу 
1 196,0 363,1 

Науково-методична робота та 

інформаційне забезпечення 
337,0 137,0 

Старі школи 800,0 1 025,9 

Дахи 3 550,0 259,2 

Енергозбереження та енергоефективність 5 710,0 2 381,4 



Спортзали, спортмайданчики 800,0 747,9 

Протипожежний захист 510,0 536,5 

Міжнародна співпраця 10,0 10,0 

Нова українська школа 21 300,0 1 179,1 

      

Всього: 38 026,5 14 497,6 

 


