
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми розвитку дитячо-юнацького футболу  

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

за 2020 рік 

З метою розвитку масового дитячо-юнацького футболу, формування 

здорового способу життя учнівської молоді та підвищення їх спортивної 

майстерності, відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 

19.08.2016р. №242-7, упродовж 2016-2020р.р. діє Програма розвитку дитячо-

юнацького футболу Департаменту освіти та науки на 2016-2020 роки, що 

реалізується на базі ДЮСШ№3.  

Основними завданнями Програми є залучення якнайбільшої кількості 

дітей до систематичних занять футболом у системі уроків фізичної культури 

закладів загальної середньої освіти та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а 

також формування резерву збірних команд м.Івано-Франківська для участі в 

змаганнях різного рівня та, у перспективі, поповнення складу команди майстрів 

«МФК «Прикарпаття» (юнаки) та ЖФК «Прикарпаття-ДЮСШ №3» (жінки). 

Станом на 2020 рік на відділенні футболу в ДЮСШ №3 працювали 5 

штатних тренерів-викладачів та 8 тренерів-викладачів за сумісництвом. 

До спеціалізованих класів з футболу, що навчаються на базі Ліцею ім. 

В.Чорновола, відбираються кращі вихованці міста та області. Зокрема, упродовж 

звітного періоду функціонували чотири спецкласи: 2004 р.н.,- 11 клас, 2005 р.н. 

– 10 клас, 2006 р.н. – 9 клас, 2007 р.н. – 8 клас, у яких загалом навчалося 60 

вихованців (48  юнаків та 12 дівчат).  

Окрім спецкласів, на базі ДЮСШ №3, функціонують інші групи 

початкової, базової та спеціалізованої підготовки на базі закладів загальної 

середньої освіти: 7 груп початкової підготовки, 11 груп базової підготовки та 1 

група спеціалізованої підготовки (дівчата), в яких, упродовж звітного періоду, 

навчалися 284 вихованці, з них 96 дівчат.  

З січня 2020 року відкрито ще 6 ставок тренерів, що забезпечуватимуть 

діяльність секції футболу на базі закладів освіти с.Микитинці, с.Крихівці, 

с.Угорники, с.Хриплин, с.Черніїв та с.Підлужжя. 

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. 

Сучасний стан дитячо-юнацького футболу в місті свідчить про позитивну 

динаміку його розвитку: розширилася мережа та наповнюваність груп з футболу, 

підвищилася кількість участі та результативність проведення змагань на різних 

рівнях, заняття у відділенні з футболу ДЮСШ №3 популяризують не тільки 

професійний футбол, але й аматорський та жіночий футбол.  

Здійснюється співпраця, відповідно до укладених угод, з МФК 

«Прикарпаття»  та ЖФК «Прикарпаття-ДЮСШ №3» 

Кращі вихованці поповнюють склад команд «Прикарпаття-Тепловик» у 

Чемпіонаті області та «Прикарпаття U-19» у Чемпіонаті України: Хромишин 

Михайло, Ковдрин Іван, Диндин Владислав, Семендяєв Микола.  



Випускники школи, гравці команди майстрів з футзалу НФК «Ураган»-2 (I 

ліга) Микола Гуйван  та Олександр Дичук у 2020 році увійшли до складу 

юнацької збірної команди України з футзалу U-17. 

Упродовж 2020 року вихованці ДЮСШ №3 брали участь у дитячо-

юнацькій футбольній лізі України (ДЮФЛУ) у віковій категорії юнаків до 15, до 

17 та до 19 років, а також у дитячо-юнацькій футбольній лізі Івано-Франківської 

області (ДЮФЛІФО) у вікових категоріях юнаків до 18, до 16, до 14, до 11, до 12 

років. 

Вихованки ДЮСШ №3 брали участь у чемпіонаті України серед жіночих 

команд І ліги у складі ЖФК «Прикарпаття-ДЮСШ №3». Серед дівочих команд 

вихованки ДЮСШ №3 взяли участь у чемпіонатах України з футболу до 13, до 

15, до 17 років.  

Досягнення вихованців школи за 2020 рік (у зв’язку з пандемією 

короновірусу прийняте рішення про закінчення змагань; результати затверджені 

на основі місць, що посіли команди до початку карантину): 

 Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області: 

ДЮФЛІФО U-12  - ІІІ місце (тренери С.Яцущак, Ю.Горбатий); 

ДЮФЛІФО U-14 - ІV місце (тренер О.Горбатий);    

ДЮФЛІФО U-16 - ІV місце  (тренер А.Деркач); 

 Дитячо-юнацька футбольна ліга України: 

ДЮФЛУ U-15 - VIII місце (тренер В.Поптанич); 

ДЮФЛУ U-17 - VIII місце (тренер О.Горбатий;  

 Відбірковий етап Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд 

WU-17 – ІІ місце (тренери І.Олійник, М.Тиханський); 

 Відбірковий етап Чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд 

WU-13 – ІІІ місце (тренери М.Тиханський). 

WU-15 – ІІІ місце  (тренери І.Олійник, М.Тиханський); 

WU-17 – ІІ місце (тренери І.Олійник, М.Тиханський). 

 

Упродовж 2020 року тренерами-викладачами ДЮСШ №3 підготовлено 

135 вихованців масових розрядів, до складу Національної збірної команди 

України увійшли 3 вихованки закладу: Єригіна Вікторія, Дідійчук Вікторія та 

Маснюк Христина. 

У рамках Програми здійснювалась співпраця з науково-методичним 

центром ПНУ ім.В.Стефаника, Міською федерацією та Обласною асоціацією 

футболу. Упродовж 2019-2020н.р. забезпечувалась реалізація проєкту UEFA 

GROW «Шкільна футбольна ліга», учасниками якого стали 46 збірних команд 

закладів загальної середньої освіти різної вікової категорії, проєкт призупинено 

у зв’язку з пандемією короновірусу. 

За підтримки Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської та 

Департаменту молодіжної політики та спорту у 2020 році проведено турніри з 

футболу серед юнаків U-13 та 16-ий Всеукраїнський турнір «Прикарпатська 

весна» серед дівочих команд WU-16. 

В умовах вимушеного карантину впровадження онлайн-навчаня, зумовили 

необхідність пошуку сучасних здоров’язбережувальних трендів для 

забезпечення рухової активності учнів. З метою підвищення мотивації учнівської 



молоді  до занять фізичною культурою та спортом, популяризації та розвитку 

дитячо-юнацького футболу Департаментом освіти та науки: 

- забезпечено організацію дистанційного навчання у закладах освіти, 

у т.ч. вихованців відділення футболу ДЮСШ №3, на час введення 

загальнонаціонального карантину; 

- проведено онлайн-відеочелендж серед дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл міста «#Будь спортивним! Займайся спортом разом з нами!», в рамках 

відзначення Дня фізичної культури і спорту 12.09.2020 року; 

- проведено показові виступи юних футболістів, в рамках проведення 

09.10.2020р. дитячого містечка «Осінні барви міста Франкового». 

Відповідно до Програми, забезпечується медичне обслуговування та 

профілактика захворювань вихованців, проводиться диспансеризація у КНП 

«Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я». 

Департамент освіти та науки сприяє розвитку спортивної інфраструктури 

закладів освіти міста, зокрема за 2020 рік облаштовано спортивний майданчик зі 

штучним покриттям у Микитинецькому ліцеї. 

Станом на 2020 рік навчально-тренувальні заняття для вихованців 

відділення футболу проводилися на футбольних полях закладів загальної 

середньої освіти : Ліцею №6 ім. В.Ревчука, Ліцею №10, Ліцею №19, Ліцею №20, 

Ліцею ім. В.Чорновола , Угорницького ліцею, Микитинецького ліцею, 

Хриплинської гімназії, ВПТУ СОТ, стадіоні «Хет-трик Арена» 

З метою підвищення професійної компетенції та фахового рівня рівнів 

вчителів фізичної культури та тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл міста Департаментом освіти та науки організовано роботу творчих 

майстерень, проведено працівниками Фонду Організації Об’єднаних Націй у 

галузі народонаселення в Україні UNFPA та БФ «Ліга Толерантності» 

навчальний тренінг, що спрямований на отримання тренерами з футболу навичок 

з розпізнавання й протидії насильству та введення в інклюзивне тренування.  

Такий підхід до виконання Програми розвитку дитячо-юнацького футболу 

сприяє популяризації не тільки аматорського, але й професійного футболу, 

забезпечує формування резерву збірних команд міста для участі в змаганнях 

різного рівня та свідчить про прогресивні тенденції розвитку дитячо-юнацького 

футболу в місті загалом.  
 


