
Звіт по Програмі «Молодь міста Івано-Франківська» на 

2016-2020 роки» за 2019 рік 

 
З метою проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної 

Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», 

законами України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», іншими 

законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих 

передумов для  життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, 

підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського 

суспільства, органів молодіжного та студентського  самоврядування рішенням  

сесії міської ради  від 11.03.2016 р. № 59-4 прийнято Програму «Молодь міста 

Івано-Франківська» на 2016-2020 роки». У 2019 році на здійснення заходів та 

реалізацію проектів на виконання Програми з міського бюджету було виділено 

720 000 тис. грн. 

Пріоритетними напрямками роботи відділу молодіжної політики є 

національно-патріотичне виховання дітей та молоді, популяризація здорового 

способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, 

підтримка творчих ініціатив молоді, сприяння в змістовному дозвіллі, 

відпочинку та оздоровленні, сприяння вирішенню проблем зайнятості молоді та 

здійснення  профорієнтаційних заходів, розвиток міжнародного партнерства та 

співробітництва. За даними напрямками, цьогоріч проведено конкурс проектів 

молодіжних громадських організацій на часткове фінансування з міського 

бюджету, за рішенням якої 15 проектів громадських організацій отримали 

фінансову підтримку за загальну суму 97 800 тис. грн. 

Впродовж року проведено 7 засідань Молодіжної ради, що діє при 

Департаменті. На засіданнях розглянуто питання проведення загальноміських 

акцій та заходів, фінансування з бюджету програм ГО, план роботи організацій 

впродовж 2019 р. та інші.  В одному з засідань  взяла участь Світлана Громцева, 

директор Полтавського обласного молодіжного центру, яка розповіла про роботу 

центру, основні напрямки та поділилась досвідом щодо реалізації молодіжної 

політики. Також, в рамках проведення вересневого засідання Молодіжної ради, 

відбувся захід - «Молодь та сучасний ринок праці», який проходив на основі 

методики відкритого простору – гри «Світове кафе» та мав на меті отримати 

відповіді від експертів щодо сучасних викликів та тенденції на ринку праці. 

З метою національно – патріотичного виховання молоді в місті  

організовано та проведено більше 15-ти масштабних заходів та акцій за участі 

молоді міста, серед яких: віче-реквієм з нагоди вшанування 101 – річниці пам’яті  

героїв Крут; молодіжну акцію «Творимо Україну разом» на передодні Дня 

Соборності України. Також в рамках відзначення цієї знаменної дати, за участі 

представників громадських організацій, утворено «живий ланцюг» на 

Залізничному мості. З нагоди відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні та 

революції Гідності проведено пам'ятний захід «Мистецька барикада». Більше 



ніж пів сотні учнів загальноосвітніх шкіл міста взяли участь в міській молодіжній 

науково-пізнавальній патріотичній Програмі «Чорний ліс - 2019». З нагоди 

відзначення Дня захисника України спільно з ГО «Об’єднання воїнів та 

волонтерів «Галицькі Леви» проведено громадянську акцію «Допомога твоя – 

найсильніша зброя». Також організовано турнір з інтелектуальної гри «Що? Де? 

Коли?». Надано підтримку в проведенні вистави «Голос», яка відбулась в рамках 

відзначення річниці подій на Майдані. 

До Великодніх свят вишукано можливість та передано гуманітарну 

допомогу 109 батальйону (в/ч 3892), 10-ї гірсько-штурмової бригади, який брав 

участь в Операції Об’єднаних Сил на території Луганської області, зокрема за 

кошти спонсорів придбано сканер-притер, отримано від партнерів 800 пасок, 40 

кг м’ясних виробів, 150 кг макаронів, 50 банок тушонки та 100 л мінеральної 

води. 

В рамках програми міжнародних волонтерських стажувань спільно з ГО 

«Міський локальний Комітет «АІЕСЕК – Івано-Франківськ» двічі проведено 

фестиваль культур «Global Village», спрямований на руйнування міжкультурних 

та міжнаціональних стереотипів та знайомство франківчан з культурами різних 

країн світу. Більш ніж 60 іноземних волонтерів з 10 країн світу, серед яких 

Індонезія, Туречинна, Чехія, Китай, Єгипет, Іспанія, Греція та ін. представляли 

свої національні страви, костюми, вироби з кераміки та ін. 

Надано підтримку в проведенні етапу Західноукраїнської дебатної ліги, 

організовану Івано-Франківським осередком ВМГО «Федерація дебатів 

України». У заході взяли  участь представники восьми обласних центрів західної 

України, а також міста Київ. Учасники дебатували на економічні, соціальні та 

політичні теми. Загалом в заході взяло участь близько 50 – ти осіб. 

До Дня міста Івано-Франківська ГО «Консалтингові технології» 

реалізовано проект «Молодіжний квест»; ГО «Молода Просвіта Прикарпаття» -

проект «Формування особистості та оформлення ідей: те, що корисно знати 

підліткам», ГО «Богатир» - проект «Фізично здорова молодь – наше майбутнє». 

З нагоди Дня народження Прикарпатського національного університету 

імені В. Стефаника спільно з студентським профкомом організовувано «Кубок 

сміху Прикарпаття». У Кубку взяло участь вісім команд із різних регіонів 

України.  

В травні, за підтримки Департаменту, відбулось ряд заходів: конкурс краси 

«Міс Університету нафти і газу 2019»;  конкурс краси «Королева Прикарпаття 

2019 року» сере дівчат з інвалідністю; лекторій 15х4 Ivano-Frankivsk. 

З нагоди відзначення Дня матері ГО «Мами Прикарпаття» реалізовано 

проект «Дякую, мамо», до Міжнародного Дня захисту дітей - проект «Щаслива 

мить дитинства».  

Спільно з ГО Місія «Молодіжна Комісія» Івано-Франківської Архієпархії 

УГКЦ» організовано ХІІ фестиваль Христового міста «Вгору серця». Фестиваль 

був розпочатий традиційним молитовним вело-мото-автопробігом вулицями 

міста під назвою «Ісус благословляє подорожніх». Одночасно з пробігом в різних 



мікрорайонах міста розпочалися духовні концерти. Завершився фестиваль гала - 

концертом за участю пісенних гуртів. 

З метою подолання стереотипів та упередженого ставлення до іноземних 

студентів міста, налагодження дружньої комунікації між представниками різних 

культур на площі фортеці Бастіон відбулось  Свято кольору  «Holi Fest»-2019». 

Захід організовано ГО студентів-медиків UMSA за підтримки Департаменту. 

Ukrainian Volunteer Service проведено в місті Національну навчальну 

програму «Школа Волонтерства» з метою формування в Україні критичної 

кількості відповідальних людей. 

 З 21 по 23 червня, в рамках заходів з нагоди відзначення Дня молоді,  

відбувся тренінг базового рівня «Молодіжний працівник». Участь взяли лідери 

та активісти громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю, 

державні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на 

місцевому та регіональному рівні, сучасні бібліотекарі, студенти та 

представники інших структур, робота яких пов’язана з молоддю. За 

результатами участі та активності на тренінгу, сертифікати державного зразка 

отримали 18 офіційних молодіжних працівників.  

Також, з нагоди відзначення Дня молоді, Департаментом надано 

організаційну та фінансову підтримку в проведенні святкових заходів, а саме :  

- Науково-популярний проект «15х4»; 

- Урочисте засідання Молодіжної ради; 

- Третій науковий пікнік; 

- Правопросвітницький захід «Не займайтесь насильством – любіться !» 

Вийшов 5-й ювілейний номер молодіжного некомерційного журналу 

"Repost". Презентували його для громадських активістів, ЗМІ, представників 

місцевих рад та активній молоді. Цьогоріч журнал "Repost" став кращою 

практикою залучення молоді до місцевого економічного розвитку на конкурсі 

«Кращі практики місцевого самоврядування в Україні».  

Вже традиційно, в третьому кварталі пройшов велопарад дівчат.  

«Цінуй життя» - саме під такою назвою відбулись акції в мікрорайонах 

міста з метою знешкодження вбивчої реклами про розповсюдження наркотичних 

засобів, де активісти та небайдужі люди замальовували небезпечні написи. 

Вперше акцію проведено в мікрорайоні «Бам» з нагоди відзначення 

Міжнародного Дня боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного 

обігу.  

Спільно з громадськими організаціями, в рамках відзначення в місті Дня 

Прапора, проведено молодіжну інформаційно-мистецьку акцію «Прапор 

України – символ вільної української держави». Учасники акції взяли участь у 

святковій  вікторині, українському караоке, а також стали частиною флешмобу 

під час якого було розгорнуто прапор України розміром 4 х 9 м. 

Відбувся IX Кубок громадської організації «Спільними Зусиллями» з міні-

футболу до Дня Незалежності України.  



З нагоди відзначення Дня студента за особистий внесок в реалізацію 

молодіжної політики міста та з нагоди відзначення Міжнародного Дня студента 

подяками міського голови нагороджено кращих студентів міста. 

 Відбулись і півфінальні та фінальні ігри XXV Чемпіонату з гумору 

«Кавалєрка» серед студентських команд, конкурс краси «Міс першокурсниця 

Прикарпатського національного університету 2019», традиційний Галицький 

бал, молодіжний квест «Пізнай себе в предметі», Hedonist.Ideathone - марафон 

ідей від ГО «Інститут неформальної освіти», який залучив молодь до створення 

соціально важливих проектів.  

В рамках реалізації проектів, розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка, в звітному 

періоді реалізовано проекти: ГО «Станиця Івано-Франківськ Пласту 

Національної скаутської організації України» - проект «Пластові вишкільні 

табори національно-патріотичного спрямування»; МГО ВМГО «Батьківщина 

молода» - «Таборування «Великі українці» та «Школа політичного успіху»; 

ІФОО «Молода Просвіта» проекти - «Популяризація історико-культурної 

спадщини лемків як невід’ємна частина національно-патріотичного виховання 

молоді» та «Молодіжні радники поліцейських проти цькувань». ГО «РК на 

Прикарпатті» реалізовано проект - «Майстерня порозуміння та толерантного 

спілкування підлітків та молоді «ДРІМ ТІМ». Також підтримано реалізацію 

Програми стажувань студентської молоді в органах місцевого самоврядування 

«Молодь і влада».  

За підтримки Департаменту художником Олесем Базюком створено 

мистецький проект синопсису (муралу) до якого ввійшли фото сучасних івано-

франківців. За основу використані фрагменти обличь мешканців міста різного 

віку. Метою проекту є залучення та зацікавленість до соціальної активності 

мешканців міста, привернення уваги до споруд культурного згромадження, а 

саме дитячої юнацької бібліотеки по вул. С. Бандери, 8. 

Молодіжним центром Paragraph спільно з Молодіжним журналом Repost 

та активними ГО міста, за підтримки Департаменту розпочато масштабне 

опитування серед молоді міста. Мета дослідження - підвищити якість молодіжної 

роботи в місті і визначити потреби та інтереси молоді. 

Організовано та проведено зустрічі з представниками структурних 

підрозділів виконавчого комітету та ГО міста щодо участі в конкурсі 

«Молодіжна столиця України 2020». В результаті зустрічі узагальнено та 

надіслано заявку на участь. За підсумками голосування представників 

оргкомітету конкурсу, серед 48-ми заявок від різних міст, Івано-Франківськ, 

отримав подяки за активну та гідну участь у конкурсі і увійшов до переліку 

кращих 10-ти міст України, дружніх до молоді. 

Працівниками відділу взято участь у семінарі-практикумі «Імплементація 

підходу Громадських Консультативних груп, як метод втілення принципів 

взаємодії поліції та громади». В рамках промо-компанії повнометражного 

національного художнього молодіжного фільму «Сквот32» взято участь у 



мотиваційній зустрічі з продюсерами кінострічки, учасниками творчої групи та 

акторами. Також працівники відділу долучилися до одного з регіональних 

обговорень рекомендацій до Стратегії державної політики в молодіжній сфері до 

2030 року у Івано-Франківську, взято участь у Всеукраїнському семінарі-

практикумі «Крим очима молоді» в м. Ірпінь, організованому Міністерством 

молоді та спорту України. Проведено зустрічі зі стажерами проекту «Молодь і 

влада». 

Відділом молодіжної політики постійно проводиться моніторинг сайтів з 

інформацією про грантові програми, індивідуальні національні проекти, проекти 

національного партнерства, проекти міжнародного партнерства. Зокрема, 

інформація вивчалась на сайті Українського культурного фонду - https://ucf.in.ua,  

USAID В УКРАЇНІ - https://www.usaid.gov , Національної платформи малого та 

середнього бізнесу - http://platforma-msb.org, Міністерства молоді та спорту 

України http://dsmsu.gov.ua/index/ua, Всеукраїнського Молодіжного центру 

https://www.facebook.com/allukryouthcenter/, Ресурсного центру ГУРТ- 

https://gurt.org.ua/news/grants/, Громадського простору https://www.prostir.ua, 

Ukrainatoday - https://ukrainatoday.com.ua.  Також працівниками відділу ведеться 

співпраця з працівниками управління інвестиційної політики, які регулярно 

надсилають інформацію про грантові програми та проекти.  

Уся інформація про гранти, проекти та робота відділу молодіжної політики 

впродовж року активно висвітлювалась. Зокрема розміщено більше 80-ти заходів 

та анонсів на офіційній сторінці Департаменту  

https://www.facebook.com/depmolodsportif/; Офіційному сайті міста 

http://mvk.if.ua/; Інформаційних агенціях: http://firtka.if.ua/ ; http://gk-press.if.ua/ ; 

http://pravda.if.ua/;https://westnews.com.ua;http://www.galka.if.ua/; http://kurs.if.ua 

http://report.if.ua/; молодіжному журналі «Rеpost»; ОТБ «Галичина», ТРК «РАІ»; 

ТРК «Вежа»; ОТБ «Карпати»; ТРК «3 Студія», «402 Канал». 

Відділом внутрішньої політики в січні 2019 року у м. Івано-Франківську за 

участю представників влади, громадськості, молоді та небайдужих мешканців 

проведено урочисті заходи з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя  

проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та 

Західноукраїнської Народної Республіки. Розпочалися святкування з покладання 

квітів до пам’ятника діячам ЗУНР (вул. Грюнвальдська 11). Надалі відбулась 

загальноміська акція Ланцюг єднання». Мешканці міста, взявшись за руки, 

утворили живий ланцюг, який простягався за маршрутом: перехрестя вулиць 

Тополина-Тисменицька - вул.Тисменицька – вул.Незалежності – вул.Вагилевича 

– вул.Грушевського – вул.Грюнвальдська – вул.Василіянок – вул.Галицька,128. 

Учасники акції наприкінці заходу виконали державний гімн України. 

У 2019 році виповнився 101 рік з часу, коли мала місце битва між 

підрозділом російської Червоної гвардії та загоном із київських курсантів і 

козаків «Вільного козацтва», які у 1918 році героїчно захищали українську 

державність біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села 

Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. З цієї нагоди 27 січня 

2019 року у Меморіальному сквері м. Івано-Франківська за участю 



представників духовенства, міської влади, молоді, громадськості та мешканців 

міста відбувся вечір-реквієм. Всечесні отці відслужили панахиду за полеглими 

героями Крут. У Меморіальному сквері також було покладено квіти та запалені 

свічки до могил стрільців Української Галицької Армії, Героя України Романа 

Гурика, правоохоронців та добровольців – Петра Безпалька, Василя Семанюка, 

Володимира Шарабуряка, Юрія Барана, Василя Білика, Михайла Шемегінського, 

Григорія Семанишина та стели прикарпатців, полеглих під час війни на Сході 

України.   

 20 лютого 2019 року у м. Івано-Франківську за участю представників 

духовенства, обласної, міської влади, студентів Прикарпатського національного 

університету ім. В.Стефаника, Івано-Франківського національного технічного 

університету, Івано-Франківського національного медичного університету, 

Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, 

курсантів Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного 

університету внутрішніх справ, учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 

громадськості міста відбулись поминальні заходи на вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. Цього дня від Прикарпатського національного університету 

ім.В.Стефаника до Меморіального скверу пройшла хода за участю студентської 

та учнівської молоді міста. У Меморіальному сквері (позаду готелю «Надія») 

відбулось театралізоване відтворення подій Революції Гідності на майдані у 

м.Києві. Надалі панахиду за Героями Небесної Сотні відслужив Архієпископ і 

Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Кир Володимир Війтишин у 

співслужінні всечесного духовенства. По завершенні панахиди відбулось 

покладання квітів до могили Героя України Романа Гурика та могил полеглих 

під час війни на Сході України правоохоронців та добровольців – Петра 

Безпалька, Василя Семанюка, Володимира Шарабуряка, Юрія Барана, Василя 

Білика, Михайла Шемегінського, Григорія Семанишина, а також до стели 

загиблих захисників України з Прикарпаття. 

 14.10.2019 року з нагоди Дня захисника України, Дня Українського 

козацтва та 77-ї річниці створення УПА організовано проведення урочистої ходи 

ветеранів визвольних змагань за маршрутом: вул.Лепкого – вул.Незалежності – 

вул.С.Бандери – Меморіальний сквер о 14.00 год. – панахиди за полеглими за 

волю і незалежність України у Меморіальному сквері, урочистої ходи за 

маршрутом Меморіальний сквер – вул.Мельника – вул.Незалежності – Вічевий 

майдан, молебню до Пресвятої Богородиці на Вічевому майдані. Окрім того було 

проведено: 

14.10.2019 р. 

11.30 год. 

Панахида за загиблими від рук 

енкаведистів, молодих націоналістів-

оунівців,  

учасників молодіжного 

націоналістичного підпілля  

Василя Гросберга, Ганни 

Соколовської і Ганни Сміжак 

Скорботна стіна,  

вул.Княгинин, 29 

(навпроти Церкви Святої 

Покрови) 

14.10.2019 р. Покладання квітів до пам’ятних 

знаків та пам’ятників видатним 

особистостям, захисникам, борцям за 

свободу і незалежність України 

Територія міста та сіл міської 

ради 



 

 23 листопада 2019 в Україні відзначався День пам’яті жертв голодоморів. 

Цього дня у м.Івано-Франківську на Вічевому майдані вшанування пам’яті жертв 

голодоморів розпочалось загальноукраїнською акцією «Запали свічку». За 

участю представників влади, духовенства, громадськості та мешканців міста 

відбулось віче-реквієм. Під час його проведення до присутніх зі словами 

скорботи звернувся секретар міської ради Віктор Синишин. Історичний екскурс 

про події голодомору в Україні провели – дослідник голодоморів Ярема Петрів, 

а також доцент Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника 

Світлана Литвин-Кіндратюк. Надалі учасники поминальних заходів скорботною 

ходою вирушили до Меморіального скверу, де відбулось покладання квітів та 

запалених свічок з колосками до хреста жертвам політичних репресій. У 

Меморіальному сквері представники духовенства традиційних християнських 

конфесій звершили панахиду за жертвами голодоморів в Україні.  

З метою надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання міста 

для створення нових робочих місць управлінням економічного та інтеграційного 

розвитку проведено конкурсний відбір стартапів відповідно до «Положення про 

конкурсний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську». Конкурс 

проводився з метою підтримки міською владою молодих підприємців і 

розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та 

діяльності інститутів громадянського суспільства. Для участі у конкурсному 

відборі було подано 23 проєкти та ідеї, спрямовані на покращення в 

різноманітних суспільних сферах, зокрема, доступності отримання медичних 

послуг, безпеки харчування, втілення новітніх підходів в галузі освіти, створення 

інноваційних приладів та пристроїв. Конкурсною комісією було затверджено 7 

проєктів для фінансування за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму 

325 000 грн. 

Школи міста активно співпрацюють з навчальними закладами 

європейських міст: проводять спільні культурні та спортивні заходи, здійснюють 

реалізацію міжнародних проектів, відбувається постійний обмін делегаціями. 

Відтак, 30 дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Івано-Франківської міської ради мають 36 партнерів у США, Канаді, Литві, 

Німеччині, Ізраїлі, Польщі, Румунії, Великобританії та Франції.   

За сприяння відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста 

управління економічного та інтеграційного розвитку було організовано поїздку 

20-особової групи дітей разом з опікунами на запрошення Уряду  партнерського 

міста Рибнік  для оздоровлення у спортивно-рекреаційному осередку в місті 

Бєльско Бяле. З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 

категорій у партнерських містах за кордоном спільно з асоціацією «Португало-

Український Соціально-Культурний Центр: Україна-Португалія-Європа» та 

владою партнерського  міста Брага (Португалія) організовано літній оздоровчий 

відпочинок для шістьох дітей загиблих учасників АТО з Івано-Франківська у 

Бразі. 



Організовано поїздку групи студентської молоді з Івано-Франківська у 

село Корчмин Томашівського повіту Люблінського воєводства, де студенти 

протягом 5 днів впорядковували могили своїх предків.  

 На базі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника діє 

Інформаційний центр Європейського Союзу,  основна мета якого -  поширення 

інформації про Європейський Союз та його політику, інформування 

громадськості про програми та діяльність ЄС, надання допомоги у підготовці 

наукових та дослідницьких робіт з питань європейської інтеграції, а також 

сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань 

http://www.pu.if.ua/depart/InternationalRelations/ua/6578/. 

    Крім того в місті працює міський Європейський клуб учнівської молоді, 

що є учасником багатьох євроінтеграційних заходів.  

    Активну співпрацю налагоджено з міжнародними неурядовими 

організаціями, з якими проводяться спільні заходи та реалізовуються різні 

проєкти, а саме з Центром польської культури та європейського діалогу в Івано-

Франківську, організаторами днів французького кіно ГО «Альянс-Франсез». 

   Професійна інформація для молоді – одна з основ профорієнтаційної 

роботи в службі зайнятості. Під час інформаційних заходів можна ознайомитися 

з різними матеріалами про світ професій, взяти для самостійного ознайомлення 

інформаційну друковану продукцію. Івано-Франківським міським центром 

зайнятості щоденно проводяться профорієнтаційні заходи, в тому числі тренінги 

з безробітними громадянами, зокрема з молоддю.  

З метою розширення можливостей працевлаштування молоді за сприяння 

служби зайнятості застосовуються різні форми навчання: групове, шляхом 

стажування та курси підвищення кваліфікації. Протягом 2019 року на обліку, як 

безробітні в Івано-Франківському міському центрі зайнятості перебувало 2035 

осіб віком до 35 років. З них 620 осіб працевлаштовано, 369 осіб направлено на 

професійне навчання, 40 осіб залучено до участі в громадських роботах та 152 

особи направлено на роботи тимчасового характеру.  

Відповідно до п.4 п.1 ст.14 Закону України «Про зайнятість населення» 

молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або 

альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення 

або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу, 

належать до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню. 

З метою сприяння професійному навчанню, соціально-професійній 

адаптації, працевлаштуванню випускників шкіл-інтернатів; дитячих будинків; 

старшокласників, які припинили навчання; молоді з обмеженими 

функціональними можливостями фахівцями Івано-Франківського міського 

центру зайнятості проводяться різноманітні заходи з молоддю, зокрема протягом 

січня-грудня 2019 року проведено 81 урок щодо вибору професій, 68 

профінформаційних групових заходів для учнівської молоді, 2 Дні кар’єри, 52 

Брейн-ринги, 2 майстерні професій та участь у профорієнтаційному проекті 

Місто професій. 

http://www.pu.if.ua/depart/InternationalRelations/ua/6578/


Івано-Франківським міським центром зайнятості проводиться робота серед  

студентів та учнів. До прикладу, 21 та 22 листопада 2019 року для учнів та 

студентів навчальних закладів міста Івано-Франківська проведено Ярмарок 

вакансій та  День кар’єри на базі Університету Короля Данила. 

Діяльність центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями "Дивосвіт" спрямована на надання 

психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних 

послуг дітям та молоді до 35 років з функціональними обмеженнями і членам їх 

сімей. В центрі денного перебування особи з інвалідністю проживаючи в 

родинах мають можливість проживаючи в родинах спілкуватись один з одним, 

знаходитись в позитивному середовищі прийняття та підтримки, реалізовувати 

свої творчі можливості та підтримувати набуті навички, брати участь у 

громадському житті.  Важливим елементом діяльності закладу є терапевтична 

робота з батьками клієнтів центру. З цією метою створено клуб «Шанс» для 

батьків, організовуються зустрічі з фахівцями медичної, юридичної та 

соціальної сфери.  

Для забезпечення відповідної роботи, для 35-ти молодих осіб, що 

знаходяться на денному перебуванні та 12 учасників групи взаємодопомоги, 

працівниками центру розроблені індивідуальні плани реабілітації у 

відповідності до рекомендацій МСЕКу. 

В процесі виконання реабілітаційних програм  фахівцями центру 

проводяться заняття з:   

  -  розвитку та підтримки набутих навичок: письма, читання та математики; 

  -  збереження та розвитку  соціально-побутових  і гігієнічних навичок; 

  -  розвитку мовленнєвих навиків та дрібної моторики рук; 

  -  лікувальній фізкультурі;  

  -  кулінарії; 

  - трудовій реабілітації та естетичному вихованню, що дають змогу   розширити 

творчі здібності, налагодити змістовне дозвілля,  досягти незалежності, успішно 

реабілітуватися та інтегруватися в суспільство.  

          Діти та молодь забезпечуються щоденним одноразовим харчуванням.   

          В ході соціально-психологічної реабілітації з метою розвитку 

комунікативних та емпатійних  вмінь та навичок, правової самосвідомості, 

формуванню адекватної самооцінки, соціальні педагоги та психолог проводять 

розвиваючі заняття, бесіди, тренінги, майстер класи.  

     В ході  фізичної реабілітації клієнти центру брали активну участь у 

спортивних змаганнях та естафетах.      

     З метою розвитку  творчої  активності молоді, активізації творчих 

здібностей, самореалізації, самовдосконалення, проводиться ознайомлення з 

здобутками української культури та традицій.  

Для клієнтів центру: 

- організовано День пам’яті Героїв Небесної Сотні та День державного 

герба; 

- проведено Шевченківські дні; 

-  вікторина «Персони»; 

- проведення вистав до Міжнародного дня театру; 

- організовано вікторину «В моєму серці Україна»; 



- день сміху; 

-  квест до дня міста «В пошуках скарбів Івано - Франківська»; 

- проведено екскурсію містом; 

- вікторина «Хто я»; 

- організовано свято матері; 

- гра квест «Віднайди скарби»; 

- проведено свято «День народження Дивосвіту»; 

- організовано вікторину «Все про все»; 

- організовано свято 1-го вересня; 

- проведено конкурс «малюнок на асфальті» до Міжнародного дня миру; 

- проведено свята до Дня інваліда; 

- організовано свято «Миколай іде до нас»; 

- «Новорічний карнавал». 

Реалізовано проект за підтримки Українського культурного фонду, що 

передбачав створення єдиного в місті осередку особливого театру та прем’єру 

інклюзивної авторської вистави, режисером якої виступив актор Івано- 

Франківського Драмтеатру Євгеній Холодняк. 

       Всього за 2019 рік відвідувачам та батькам Центру "Дивосвіт" надано 3101 

індивідуальну послугу, в т.ч. 1334 соціально – педагогічних послуг; 612 

соціально-психологічних послуг; 725 соціально – медичних послуг; 430 

інформаційних послуг. А також 1055 групових послуг в т.ч. 491 соціально-

педагогічну, 253 психологічні, 311 соціально-медичних. 
Адміністрації закладів освіти постійно сприяли розвитку інтелектуальних 

і творчих здібностей учнівської молоді у різних сферах суспільного життя, їх  
самореалізації та самоутвердженню у житті шляхом залучення до вирішення 
проблем міста (проведення творчих конкурсів, екологічних фестивалів тощо). 
Здійснювалась підтримка обдарованої учнівської молоді шляхом призначення 40 
стипендій міської ради (щомісячно кожен стипендіат отримує 500 грн.), премій, 
надання адресних допомог.  
 Значну увагу в навчальних закладах приділяли організації правової 
просвітницької роботи, спрямованої на підвищення рівня правових знань і 
формування правової культури дітей та молоді. У кожному навчальному закладі 
при плануванні роботи на рік передбачено окремий розділ на правове виховання 
дітей. Зокрема: 
 - у кожному загальноосвітньому навчальному закладі створені шкільні 
ради профілактики правопорушень, наркологічні пости; 
 - проведено щорічну Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства» та 
«Всеукраїнський тиждень права»; 
 - реалізовується пілотний проект «Школа і поліція», програма якого 
передбачає проведення циклу просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-
11 класів на правову тематику; 
 - відбувались зустрічі школярів з працівниками правоохоронних органів, 
судів, прокуратури, юстиції, правозахисних організацій; 
 - проводились екскурсії учнів в музеї служби безпеки України в Івано-
Франківській області та обласного управління поліції, а також учні мали змогу 
ознайомитись із специфікою роботи працівників юстиції, судових органів тощо; 
 - систематично проводились правові Всеобучі для батьків та учнів на які 
запрошували працівників правоохоронних органів, юстиції, судів, прокуратури, 



соціальних служб для дітей та молоді, служби у справах дітей, правозахисних 
організацій тощо. 
 Понад 5000 учнів були учасниками різноманітних Всеукраїнських, 
обласних молодіжних творчих конкурсів, фестивалів, змагань та  інших заходів. 
Понад 4000 школярів брали участь у проведенні козацьких забав. 
 Під час літнього оздоровлення та відпочинку дітей у пришкільних літніх 
відпочинкових таборах, мовних школах та відпочиваючим у ПЗОВ «Лімниця» 
проведені тренінги, лекцій та відеолекторії з профілактики негативних явищ в 
пришкільних оздоровчих таборах. 
 Значну увагу приділялось удосконаленню виховної роботи з проблем 
родинного виховання та сімейного життя у загальноосвітніх навчальних 
закладах, професійно-технічних училищах. Зокрема педагоги 
впроваджували у життя педагогічну спадщину відомих на Прикарпаття 
педагогів та науковців М.Стельмаховича та Б.Ступарика.  Надавалась 
підтримка родинним формам проведення дозвілля, у тому числі фестивалів 
сімейної творчості, конкурсів та спортивних змаганнях «Мама, тато і я». Понад 
23000 дітей разом з батьками побували на екскурсіях у визначних історичних 
місцях області та України. Школярі разом з батьками та педагогами активно 
брали участь у проведенні «Дня здоров’я» та «Дня туризму». 
 Впродовж року вчителі активно залучали дітей  до вивчення історії, 
культури українського народу, пропагуванню кращих здобутків національної, 
культурної і духовної спадщини, підтримували професійні та самодіяльні 
колективи художньої творчості, діяльність творчих об’єднань. Майже 2500 
вихованці закладів загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної 
освіти у складі експедиційних загонів брали участь у міському, обласному та 
Всеукраїнському етапах експедицій, конкурсів та рухів «Моя земля – земля моїх 
батьків», «Моя Батьківщина – Україна», «Мій рідний край», «Герої не 
вмирають», «Історія міст і сіл України» «100 років Української революції 1917-
1921 років».  
 З метою популяризації української мови та культури для учнівської молоді 
проводились тематичні вечори до Дня української писемності, річниць 
народження відомих українських поетів, творчі вечори та зустрічі з сучасними 
українськими письменниками, творчі конкурси та олімпіади.  
 В усіх закладах загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної та 
дошкільної освіти проводились тематичні виховні заходи з нагоди відзначення 
визначних дат, пов’язаних із боротьбою українського народу за незалежність 
України, 100 річчя української національно-визвольної революції 1917-1921 
років, Дня вшанування пам’яті Героїв Крут, Дня Соборності, Дня Героїв 
Небесної Сотні, Дня пам’яті жертв голодомору і  політичних репресій, річниць 
Збройних сил України, Дня захисника України, Дня українського козацтва, 
річниць створення УПА, проголошення ЗУНР, до Шевченківських свят, Дня 
Незалежності України та до Дня української писемності та мови тощо. Учні 
брали участь у проведенні різноманітних конкурсів творів учнівської і 
студентської молоді  на патріотичну тематику.  
 Впродовж 10-12 травня на базі Ліцею №13 та стрілецького тиру СШ №1 
проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»). Участь у ньому брало 224 учнів із 28-ми закладів 
загальної середньої освіти. І місце здобула команда учнів Микитинецької ЗШ 
Івано-Франківськї міської ради під керівництвом Івана Арабчука та Оксани 
Різничук. ІІ місце посіла команда СШ №1 під керівництвом Ірини Турчин та 



Вікторії Ткачук. ІІІ місце виборола команда ЗШ №21 під керівництвом Сергія 
Карпенка. Переможці були нагороджені дипломами Департаменту освіти та 
науки Івано-Франківської міської ради, а також усі учасники були нагороджені 
грамотою Ради отаманів і старшин Івано-Франківського обласного товариства 
ВГО «Українське реєстрове козацтво». Команда учнів Микитинецької ЗШ 
захищала честь міста на обласному етапі гри. 

27-31 травня школярі закладів загальної середньої освіти міста Івано-
Франківська брали участь у проведенні міської науково-пізнавальної молодіжної 
патріотичної програми “Чорний ліс – 2019», яка проводилась на базі ПЗОВ 
«Лімниця» в с. Вістова Калуського району. Перемогу здобули учні Ліцею №23                     
ім. Романа Гурика. Працівники департаменту молодіжної політики та спорту 
Івано-Франківської міської ради нагородили переможців грамотами та цінними 
подарунками. Команда Ліцею №23 ім. Романа Гурика захищала честь міста на 
обласному етапі Програми «Чорний ліс – 2019». 
 24.10.2019 року на базі Івано-Франківської ЗШ №21 (директор 
С.Клімковська)  проведено ІV загальноміську першість з кульової стрільби із 
пневматичної гвинтівки серед учнів 7-9 класів на Кубок ГО «Обласна спілка 
учасників АТО». Участь у них брало 63 учнів (33 юнаків та 30 дівчат) з 29-ти 
закладів загальної середньої освіти. Перемогу у загальнокомандному заліку 
четвертий рік поспіль здобули учні СШ №11 (директор Н.Романишин) під 
керівництвом учителя предмета «Захист Вітчизни» Володимира Мазюкова. ІІ 
місце посіла команда учнів ЗШ №21 під керівництвом учителя предмета «Захист 
Вітчизни» Сергія Карпенка, учасника АТО. ІІІ місце виборола команда учнів СШ 
№5 (директор Я.Олексин) під керівництвом учителя предмета «Захист Вітчизни» 
Валентина Холоденка. Переможців було нагороджено перехідним та 
індивідуальними Кубками, пам’ятними медалями та дипломами Департаменту 
освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 
 05.12.2019 року проведено загальноміську спартакіаду з військово-

прикладних видів спорту, присвячену 28-й річниці створенню Збройних Сил 

України. Участь у них брало 228 учнів 10-11 класів закладів загальної середньої 

освіти. Перемогу здобула команда учнів Ліцею №23 ім. Романа Гурика 

(директор М.Василик) під керівництвом учителя предмета «Захист Вітчизни» 

Сергія Хамчука. ІІ місце посіла команда учнів Ліцею ім. В’ячеслава Чорновола 

(директор В.Підручний) під керівництвом учителя предмета «Захист Вітчизни» 

Богдана Сподарка. ІІІ місце виборола команда учнів ЗШ № 24 (директор 

І.Мельничук) під керівництвом учителя предмета «Захист Вітчизни» Ярослава 

Вацеби. Переможців було нагороджено перехідним та індивідуальними 

іменними Кубками, пам’ятними медалями та дипломами Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 
 Адміністрації закладів освіти упродовж навчального року залучали дітей 
до краєзнавчих та етнографічних експедицій, розвитку молодіжного туризму по 
історичних місцях Прикарпаття та України. Вихованці МДЮПЦ (директор 
Оксана Румак) влітку були учасниками  вишкільних та виховних таборів, які 
функціонували на території області та України. 
 Педагогами навчальних закладів міста систематично  проводились 
спортивні змагання: “Веселі забави”, “Веселі канікули”, “Спорт у нашому 
дворі”, “Веселі естафети”, ”Шкіряний м’яч” та інші спортивно-масові заходи.  

В усіх навчальних закладах проведені загальноміські акції до Дня здоров’я,  
Дня  боротьби зі СНІДом,  Дня пам’яті людей, що померли від  СНІДу,  Дня 



боротьби з тютюнопалінням тощо. Упродовж року в усіх закладах загальної 
середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти  проведені міські акції, 
флешмоби, фестивалі, конференції, конкурси, круглі столи, виставки, семінари, 
тренінги з питань формування здорового способу життя. 

 Департаментом освіти та науки збережено мережу спортивних секцій, 
фізкультурно-оздоровчих клубів та розширено мережу позашкільних 
навчальних закладів шляхом відкриття 13 позашкільного навчального закладу - 
міського центру освітніх інновацій (в.о. директора Марія Починок), що дало 
змогу задовольнити попит учнів та батьків у змістовному проведенні дозвілля 
дітей, а також залучити більшу кількість школярів та молоді до здобуття якісної 
позашкільної освіти. Загалом у 13 позашкільних закладах освіти у 2019 році 
виховувалось12008 школярів. 
 Під час святкування Дня міста Департаментом освіти та науки було 
проведено ряд масових загальноміських заходів: 
 - інтерактивну 14 загальноміську гру «Таємниці Станіславської фортеці»; 
 - олімпіаду кращих знавців історії м. Івано-Франківська;  
          -загальноміський конкурс учнівських промороликів «Мій Івано-
Франківськ»; 

- фестиваль шкільних дитячих театрів «Відкривається схвильовано душа». 
 В усіх навчальних закладах були проведені свята, приурочені Дню матері, 
Дню захисту дітей, Дню Незалежності України, Дню Конституції, Дню 
захисника України та іншим державним святам. 
 В рамках проведення Всеукраїнського тижня права в грудні 2019 року 
школярі закладів загальної середньої освіти брали участь в урочистому відкритті 
тижня права, який відбувався в актовій звалі Ліцею ім. В’ячеслава Чорновола. 
Також школярі мали змогу брати участь у проведенні традиційного обласного 
правового турніру, який відбувався на базі Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника, а також були учасниками правового 
турніру, організованого викладачами приватного Університету Короля Данила.  
 

 

 


