
Про виконання Програми військово-патріотичного виховання дітей та 

молоді м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки у 2019 році 

 

Рішенням 6 сесії сьомого демократичного скликання Івано-Франківської  

міської ради від 08.07.2016 р. №180-6  була затверджена Програма військово-

патріотичного виховання дітей та молоді м. Івано-Франківська на 2016-2020 

роки. На її виконання у 2019 році проводились нижче вказані заходи, які сприяли 

формуванню в учнівської молоді глибоких патріотичних переконань поваги й 

гордості до процесів українського державотворення, її історії, культури. Дані 

заходи були направлені на зміну стереотипів в української молоді щодо 

відношення до проходження строкової військової служби, необхідності 

оволодіння азами військових знань у час   військової агресії російської держави 

проти України.  

1. Продовжувалась тісна та плідна співпраця Департаменту освіти та науки 

з: 

- представниками ГО «Благодійний фонд «Сила Прикарпаття», 

(очолюваного Іваном Назаруком), ГО «Обласна Спілка  учасників АТО» (голова 

А.Долик), ВГО «Українське Реєстрове козацтво» (голова М.Смачило) у 

проведенні загальноміських військово-патріотичних змагань, ігор, конкурсів; 

- з міським військовим комісаріатом (військовий комісар І.Сорокопуд) 

щодо проведення профорієнтаційної роботи щодо направлення молоді на 

навчання у вищі військові навчальні заклади та контрактну службу в ЗС України, 

а також проходження учнівською допризовної молоддю медичної комісії й 

приписки до військового комісаріату; 

- з департаментом молодіжної політики та спорту (директор В.Матешко) 

щодо спільного проведення низки спортивних змагань з військово-прикладних 

видів спорту серед школярів. 

 2. Упродовж року реалізовувався просвітницький проект «Шляхами 

української революції», присвячений відзначенню 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників.  

3. У лютому проведено ІV міський змаг з вшанування пам’яті Героїв  

Небесної Сотні серед закладів загальної середньої освіти. Участь у ньому брало 

близько 100 школярів. 

4. Проведено традиційний турнір з футзалу серед юнаків закладів 

загальної  середньої освіти на Кубок ГО «Обласна спілка учасників АТО». 

5. На базі Ліцею №13 та шкільного тиру СШ №1 проведено міський 

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»). Перемогу здобула команда учнів Івано-Франківського Ліцею №23 ім. 

Романа Гурика під керівництвом учителя предмета «Захист Вітчизни» Сергія 

Хамчука.    

6. Під час Великодніх свят вчителі та батьки івано-франківських 

школярів гостинно прийняли у свої сім’ї 106 мешканців Волноваського району 

Донецької області у рамках акції «Схід та Захід разом». Гості мали змогу ближче 

познайомитись з звичаями та традиціями відзначення Великодніх свят на 

Прикарпатті, побувати на оглядовій екскурсії вулицями центральної частини 

Івано-Франківська, храми міста. У Івано-Франківській ЗШ №10  гостей вітав 



міський голова Руслан Марцінків, який на згадку подарував мешканцям Донбасу 

книги про Івано-Франківськ. 

7. 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. 

8. 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. 

9.  Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки 28.10.2019р.              

№  779 « Про відвідування старшокласниками занять з вибухобезпеки» з метою 

активізації роботи з військово-патріотичного виховання старшокласників, 

поширення серед учнівської молоді правової культури та навиків поводження 

при виявленні вибухонебезпечних предметів, за сприяння працівників Головного 

Управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, вперше 

в м. Івано-Франківську упродовж листопада-грудня 2019 року старшокласники 

закладів загальної середньої освіти під керівництвом учителів предмета «Захист 

Вітчизни» відвідували навчальні заняття у спеціально обладнаному класі з 

вибухобезпеки ГУНП України в Івано -Франківській області.  

10.  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.  

11. Департамент освіти та науки у рамках розширення співпраці  

закладів освіти м. Івано-Франківська з Івано-Франківським національним 

технічним університетом нафти і газу налагодив тісну співпрацю з кафедрою 

військової підготовки ІФНТУНГ. Відповідно до наказу від 28.10.2019р. 

№784 «Про відвідування кафедри військової підготовки ІФНТУНГ учнями» 

понад 1000 старшокласників, які навчаються в закладах загальної середньої 

освіти м. Івано-Франківська, упродовж листопада-грудня 2019 року  мали 

змогу побувати  на кафедрі військової підготовки. Ознайомчі екскурсії 

сприяли професійній орієнтації старшокласників, формуванню серед 

учнівської молоді позитивного іміджу професії військового, престижності й 

почесності служби у Збройних Силах України. 

12. 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. 

13.  У липні 2019р. 30 дітей з Волноваського району Донецької 

області відпочивало у ПЗОВ «Лімниця» за кошти, виділені з місцевого 

бюджету. 


