
Про виконання Програми розвитку дитячо-юнацького футболу 

департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради на 2016-

2020 роки у 2019 році 

 

У 2019-2020н.р. на відділенні футболу в ДЮСШ №3 працює 5 штатних та 6 

тренерів-викладачів за сумісництвом, навчається  224 вихованці, з них - 96 

дівчат.  

З січня 2020 року відповідно до рішення виконавчого комітету та сесії Івано-

Франківської міської ради №426-35 від 27.12.2019р «Про внесення змін у 

штатний розпис Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи №3 

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області» відкрито ще 6 

ставок тренерів з футболу, що працюватимуть на базі закладів освіти приміських 

сіл (Микитинецька ЗШ, Угорницька ЗШ, Хриплинська ЗШ, Крихівецька ЗШ, 

Підлузька гімназія та Черніївський ліцей). 

 Загалом за 2019 рік  тренерами ДЮСШ №3 підготовлено 154 вихованців – 

масових розрядів, до складу збірних команд України з футболу запрошено 3 

вихованки: Вікторія Дідійчук, Вікторія Єригіна, Христина Маснюк. 

 У 2019 році вихованці ДЮСШ №3 взяли участь у дитячо-юнацькій 

футбольній лізі України у віковій категорії юнаків до 15, до 17 років,  а також у 

дитячо-юнацькій футбольній лізі Івано-Франківської області у віковій категорії 

юнаків  до 16, до 14, до 12 та до 11 років. Серед дівочих команд вихованки 

ДЮСШ №3 взяли участь у чемпіонатах України з футболу до 14, до 15, до 16, а 

також у чемпіонатах України з футзалу серед дівочих команд 13 та 15 років.  

Вихованці здобули:  

- Чемпіонат України дівчата: WU -14 (І ліга) - 4 місце,  тренери: Олійник І.І., 

Тиханський М.І.; 

- Чемпіонат України дівчата: WU -16 (вища ліга) – 6 місце (2019р.),тренер 

Олійник І.І.; 

- Чемпіонат України серед жіночих команд перша ліга - 5-6 місце, тренери-

викладачі Олійник І.І. та Тиханський М.І.; 

- Чемпіонат ДЮФЛ області (юнаки - U-12) – 3 місце у підгрупі,  U- 14- 4 місце; 

U- 16 – 3 місце у підгрупі, тренери-викладачі А.Деркач, В.Поптанич та 

О.Горбатий; 

- Чемпіонат ДЮФЛ України – U- 15 – 6 місце у своїй підгрупі;  U – 17 - 9 місце 

у підгрупі, тренери-викладачі А.Деркач та В.Поптанич; 

- Вихованці 2003 р. н. тренера Ореста Горбатого взяли участь та гідно 

представили місто у II традиційному Кубку «Крила Дружби» серед юнацьких 

команд Івано-Франківської області та команди СУМ США з футболу. 

Збірні команди школи юнаків та дівчат взяли активну участь у фестивалі 

футболу «Грають всі!». 

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.   

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.  

1. Укладено договір між дирекцією ДЮСШ №3 та Івано-Франківським 

коледжем фізичного виховання Національного університету з фізичного 

виховання і спорту України відповідно до якого здійснюється співпраця і 

подальше удосконалення спортивної майстерності вихованців спортивної 

школи. 

2. Щоліта у м.Верховині організовується навчально-тренувальний збір з 

метою підготовки команди до участі в першості ДЮФЛУ U- 19 (юнаки), а також 

літній спортивно-оздоровчий табір з футболу (дівчата), охоплено понад 200 

вихованців. Цьогоріч такі спортивно-оздоровчі навчально-тренувальні збори 

(табори) проведено на базі  табору відпочинку ДЛОК «Сокіл» (с. Сокіл, 

Галицького р-ну),  Арцизького ДПЗОВ «Ювілейний» (с.Приморське, Одеська 

обл., Татарбунарський р-н)  та ДЮСШ №3 (вул. Чорновола, 130). 

3. З метою підвищення професійної компетенції педагогічних працівників 

закладів освіти у напрямку формування позитивної соціальної мотивації 

учнівської молоді Департаментом освіти організовано: 

-  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; 

- 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. 

4 На базі Ліцею ім.В.Чорновола відкрито 4 спеціалізовані класи з футболу, 

учнів забезпечено безкоштовним проживанням і харчуванням, у порядку, 

встановленому чинним законодавством України (загалом 60 осіб 2002-2006 років 

народження). 



5. Частково забезпечили вихованців спортивних класів спортивною 

формою. 

6. Департаментом освіти та науки забезпечено умови для проведення 

уроків фізичної культури з елементами футболу в навчально-реабілітаційному 

центрі. Цьогоріч за співпраці з Фондом Організації Об’єднаних Націй у галузі 

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

організовано спортивні навчальні заняття для дівчат. 

7. Здійснюється медичне обслуговування та профілактика захворювань 

вихованців, проводиться диспансеризацію два рази в рік у обласному 

лікувально-фізкультурному центрі «Здоров’я». 

8. Департамент освіти та науки сприяє розвитку спортивної 

інфраструктури закладів освіти міста, зокрема за 2019 рік облаштовано 

спортивні майданчики зі штучним покриттям у ЗШ №18 та ЗШ №26. 

9. Здійснено ремонт спортзалів у ЗШ 24 та  Ліцеї ім.В.Чорновола у 2018 

році. 

10. Проведена робота з виготовлення технічної документація по 

футбольному полю  з інфраструктурою  при ДЮСШ №3: 

11. ДЮСШ №3 співпрацює з науково-методичним центром ПНУ ім. 

Стефаника та Івано-Франківськими міською та обласною федераціями футболу 

щодо розвитку дитячо-юнацького футболу міста. 

12. Забезпечили тренерів дитячо-юнацьких команд науково-методичною 

літературою, інструктивними матеріалами та розробками відповідно до розділів 

навчальної програми. 
 


