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І. Вступ
Відповідно до основних завдань діяльність Департаменту освіти та науки 

спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, 
впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної 
загальної середньої освіти. Для задоволення освітніх потреб громади сформована 
мережа загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
Забезпечено функціонування міської електронної реєстрації дітей на поступлення 
у дошкільні навчальні заклади.

Робота Департаменту освіти та науки спрямована на формування програми 
“Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020 роки”, метою якої є подальша 
розбудова якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти міста, що 
базується на духовних цінностях українського народу і спрямована на реалізацію 
нового Закону України «Про освіту».

Дошкільна освіта

З початку 2017-2018 н.р. розпочали своє функціонування три новостворені 
дошкільні навчальні заклади: № 24 «Котигорошко» (с. Крихівці), № 1 
«Ластів’ятко» (с.Вовчинці), № 32 «Солов’ятко» (с.Угорники), у яких додатково 
створено 355 місць за проектною потужністю (але фактична чисельність дітей, що 
відвідують ці заклади -  перевищує 500).

Здійснюються заходи щодо відкриття ДНЗ № 25 «Янголятко» (с.Микитинці) 
на 145 місць.

В усіх дошкільних закладах функціонує 328 груп (43 -  для дітей раннього 
віку, 285 -  для дітей дошкільного віку), у яких виховується та навчається 9429 
дітей. Проектна потужність усіх груп у закладах дошкільної освіти (за 
нормативами наповнюваності) становить 6230 місць: на 100 місцях виховується 
152 дітей. Охоплення дітей від 3 до 6 років закладами дошкільної освіти - 95%.

Здійснено ряд заходів щодо удосконалення системи електронного обліку дітей 
дошкільного віку. Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 
30.08.2017р. № 228-15 затверджено нове Положення про порядок загальної 
міської електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільні навчальні 
заклади Івано-Франківської міської ради. Даним Положенням передбачено 
удосконалення системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку: з 2018 
року розпочато ведення електронного обліку дітей на поступлення у заклади 
компенсуючого типу та заклади, що розташовані у селах, які належать до Івано- 
Франківської міської ради (Угорники, Крихівці, Хриплин). За період навчального 
року проведено 8 засідань, на яких розглянуто 166 звернень громадян з питань 
оформлення дітей до дошкільного закладу.

Значна увага приділялась стану харчування дітей у закладах дошкільної 
освіти. На виконання рішення сесії Івано-Франківської міської ради та 
відповідного наказу Департаменту освіти та науки вартість харчування дітей у
2018 році приведено у відповідність до натуральних норм та цін на ринку 
продуктів харчування.

Проведено зустріч за «круглим столом» керівників та медичних сестер 
закладів дошкільної освіти за участю нових постачальників продуктів дитячого
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харчування, та представників Держпродспоживслужби з питань дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог до якості продуктів дитячого харчування та 
оформлення супровідних документів.

Заклади дошкільної освіти знову взяли активну участь у щорічному міському 
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та 
громадянського суспільства. У номінації "Проекти громадських та благодійних 
організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладах" переможцями стали 15 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ № 1, 2, 3, 
4, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 33, 36). За результатами участі у конкурсі з 
бюджету буде виділено 434 тис. грн. на покращення навчальної та матеріальної 
бази закладів дошкільної освіти.

Загальна середня освіта 
Мережа

У 2017-2018 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонувало 42 
денних загальноосвітніх навчальних заклади, у 978-ми класах навчалося 26 523 
учні, в тому числі: 4 приватні школи (39 класів, 618 учнів), НРЦ для дітей з 
особливими потребами (19 класів, 158 учнів), 3 спеціалізовані школи з 
поглибленим вивченням іноземних мов (105 класів, 3372 учні), 2 гімназії, 
природничо-математичний ліцей, ЗШЛ № 23, школа-гімназія № 3, 3 школи-садки 
та 3 школи І ступеня.
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У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа 
загальноосвітніх навчальних закладів зросла на 29 класів (987 учнів). На 8 класів 
(424 учні) зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить 5 %. 
Кількість учнів молодших класів сягнула 11 942 учні, що є найвищим показником 
за останні 20 років.

З 2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших класах 
навчалося 3053 учні при планових показниках 3008 учнів. Припинено набір у 1 -ий 
клас ЗШС №3.
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У 50-ти десятих класах продовжували навчання 1085 випускників 9-х класів, 
що становить 54%.

Середня наповнюваність по місту з урахуванням мережі приватних шкіл та 
НРЦ становила 26,87 і зросла в порівнянні з минулим роком на 0,3 відсотка. Це 
зумовлено зростанням наповнюваності початкових класів, яка становила 28,1. 
Найкращого рівня середньої наповнюваності вдалось досягнути на паралелі 3-х 
класів -  28,6.

35.00

30.00
.0
0  25,00
1  20,00 со
І  15,00 
т0  10,00 с
1  5,00 

і  0,00

Динаміка середньої наповнюваності

У 2017-2018н.р. кількість шкіл, у яких навчається понад 1000 учнів, зросла до 
12 (СШ № 1, 5, 11, ЗШ № 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, ЗШЛ № 23, НВК "Школа- 
гімназія № 3").

Створено умови для навчання дітей мовами національних меншин. Мережа 
ЗШ № 3 налічує 40 класів (907 учнів).

Найбільшою за кількістю учнів є ЗШ № 22 (57 класів, 1575 учнів).
- ЗШЛ № 23 -  50 класів, 1567 учнів,
- ЗШ №18 -  52 класи, 1487 учнів,



6

- ЗШ № 25 -  46 класи, 1339 учнів
- ЗШ№10 -  45 класів, 1285 учнів,
- СШ № 1- 39 класів, 1276 учнів,
- НВК "Школа-гімназія № 3" - 38 класів, 1121 учень,
- СШ № 11 -  33 класи, 1070 учнів,
- ЗШ № 15 - 36 класи, 1049 учнів
- ЗШ № 21 - 35 класів, 1039 учнів,
- СШ № 5 -  33 класи 1026 учнів.

У другу зміну навчалося 3 275 учнів, що становить 12,3 % від загальної 
кількості учнів.

Відсоток учнів, що навчаються в другу зміну
2017/2018 
2016/2017 
2015/2016 

а  2014/2015 
•& 2013/2014 
а ІЗ 2012/2013 
ва 2011/2012 
2̂ 2010/2011 

£  2009/2010 
§  2001/2002 

И  1991/92

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 
_______________________________________ Відсоток______________________________

Відповідно до фактичної мережі нараховувалось 147 груп продовженого дня, 
у них 4180 вихованців. Середня наповнюваність груп -  28,4 учнів.

2017-2018 н.р. став роком чергових змін у початковій школі: розпочато 
реалізацію основних положень Концепції Нової української школи, нового 
Державного стандарту початкової загальної освіти, обговорення нових програм 
для початкової школи, проходження навчання з підготовки педпрацівників на 
сайті студії онлайн - освіти EdEra.

Перші кроки до Нової української школи зробили вчителі ЗЗСО № 9 Любов 
Маркевич та Оксана Коновал, які з 1 вересня 2017р. стали учасниками 
експериментального дослідження всеукраїнського рівня за темою: «Розроблення і 
впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 
реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Директор приватної школи-садка «Перша ластівка» Тетяна Мирошниченко 
та учитель, методист ОІППО Лариса Загрійчук увійшли до складу творчих груп із 
розроблення Державного стандарту Нової української школи та стали.

3 педагоги стали тренерами Нової української школи всеукраїнського рівня 
(Т.Мирошниченко (директор приватної школи -  садка «Перша ластівка», тренер 
ВФ «Крок за кроком» та Нової української школи), Л.Загрійчук (вчитель 
початкових класів приватної школи -  садка «Перша ластівка, тренер ВФ «Крок за 
кроком» та Нової української школи), Ю.Стовпюк (вчитель початкових класів 
ЗЗСО № 5, тренер Нової української школи).



Педагоги ЗЗСО № 26 другий рік активно використовують електронні освітні 
ігрові ресурси «Розумники» (SMART KIDS). Послідовниками новації є педагоги 
ЗЗСО № 24.

Реалізують компетентнісний підхід в науково-педагогічному проекті 
«Інтелект України» педагоги ЗЗСО № 23.

З метою реалізації основних положень Закону України «Про освіту», 
програми «Нова українська школа» створено робочу групу та затверджено план 
заходів щодо реалізації Концепції Нової української школи у закладах загальної 
середньої освіти м. Івано-Франківська (протокол № 4 від 22.02.2018р. рішення 
колегії Департаменту освіти та науки, наказ від 22.02.2018р. № 168 «Про 
затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції Нової української школи у 
закладах загальної середньої освіти м. Івано-Франківська»).

Департаментом освіти та науки здійснюється поетапне впровадження 
інклюзивної освіти у заклади загальної середньої освіти з 2013 року. У 2017-2018 
навчальному році інклюзивне навчання організовано для 15-ти дітей із 
особливими освітніми потребами на базі 9-ти навчальних закладів та введено 14 
ставок асистента вчителя.
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Організація інклюзивного навчання у освітніх 
закладах м.Івано-Франківська
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15
■ 2016-2017 ■ 2017-2018

За підсумками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
2017-2018 навчальному році учні закладів загальної середньої освіти міста Івано- 
Франківська вибороли 145 призових місць, покращивши показник минулого 
навчального року (140 призових місць). 32 учні здобули дипломи І ступеня, 57 
учнів -  ІІ ступеня та 56 учнів -  ІІІ ступеня.

Традиційно кращі результати показали учні СШ №5 (30 перемог, 88 
рейтингових балів), Української гімназії №1 (30 перемог), СШ №11 (18 перемог), 
ПМЛ (19 перемог). Добрі результати показали учні ЗШ № 3, гімназії № 2, СШ №
1, ЗШ № 10,12, ЗШЛ № 23. Слід відзначити, що переможцями стали учні 21 -го із 
31 закладів І-ІІІ ступенів міста.

У ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад заклади загальної середньої 
освіти міста Івано-Франківська представляло 50 учасників, 25 з яких стали 
переможцями. В активі наших олімпійців 5 дипломів І ступеня, 8 -  ІІ ступеня та
12 -  ІІІ ступеня.
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Найбільше переможців IV етапу олімпіад у Природничо-математичному ліцеї
-  7; у СШ № 5 -  4 переможці; в УГ № 1- 3 переможці, у СШ № 11, ЗШ № 3 та ЗШ 
№ 10 -  по 2 переможці; у ЗШ № 12, 19, 22, 25 та ЗШЛ № 23 -  по одному 
переможцю.

Сорока учням загальноосвітніх навчальних закладів, вихованцям 
позашкільних закладів, студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації на 2018 рік було призначено стипендії міської ради (240 тис. грн. на 
рік).

23 травня 2018 року в актовій залі Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника відбулося загальноміське культурно- 
мистецьке свято обдарованої учнівської молоді «Ми -  надія твоя, Україно!», 
приурочене Міжнародному Дню захисту дітей та закінченню 2017-2018н.р., на 
якому було нагороджено 182 учнів (83 800 грн.) та 91 їхніх наставників 
(54 300грн.), котрі досягли найвищих результатів упродовж навчального року. 
Також на святі було відзначено учня року. Ним стала учениця 11-го класу Івано- 
Франківської спеціалізованої школи № 5 з поглибленим вивченням німецької 
мови Біць Яна.

Загальна чисельність комп'ютерної техніки нараховує 1137 одиниць, з них 
157 компютерів використовується в управлінсько-господарській діяльності, в т.ч. 
36 -  для ведення бібліотечного фонду, для забезпечення навчально-виховного 
процесу 640 компютерів та 235 портативних комп'ютери. Із загальної кількості 
650 мають термін придбання понад 5 років, 143 -  технічно несправні.

Мережа Інтернет встановлена в усіх навчальних закладах.
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Загальна кількість комп'ютерів ■  Кількість комп'ютерних класів 

Кількість комп'ютерів у НКК

Національне виховання
Департаментом освіти та науки упродовж 2017-2018 навчального року 

забезпечувалась реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти, а 
саме: створення умов для вільного доступу молоді до якісної позашкільної освіти, 
забезпечення зайнятості дітей за інтересами шляхом залучення школярів міста до 
занять у гуртках та секціях.

У 2017-2018навчальному році вдалось зберегти мережу позашкільних 
навчальних закладів. закладі.



Згідно із затвердженою мережою позашкільних навчальних закладів в 12 
ПНЗ діяло 723 гуртки, секції, студії та учнівські обєднання, які відвідувало 11481 
школярів (43% від загальної екількості учнів 1-11 класів).

Також в навчальних закладах діти мали змогу безкоштовно займатись в 203 
гуртках естетичного напрямку (4479учнів), 115 гуртках туристично-краєзнавчого 
та військово-патріотичного напрямку (1290 учнів), 76 гуртках еколого- 
натуралістичного напрямку (912 учнів), 76 гуртках спортивного профілю (1064 
учнів), 55 науково-дослідницьких та експериментальних гуртках (365 учнів), 40 
технічних гуртках (553 учнів).
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Педагоги продовжували удосконалювати систему управління у сфері 
позашкільної освіти. Зокрема.

1. Було проведено паспортизацію гуртків у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах

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 позашкіллі 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 2017 році в 69 гуртках Міської дитячої екологічної станції займалось 1060 
дітей, понад 500 учнів брали участь у 59 природоохороних конкурсах, 77 
вихованців стали переможцями. У жовтні на базі закладу проведено 
Всеукраїнський семінар -  керівників натуралістичних центрів учнівської молоді 
України. МДЕС упродовж багатьох років бере участь у Міжнародній програмі 
GLOBE. За результатами участі у проекті МДЕС визнано кращим закладом 
України і занесено на віртуальну дошку пошани GLOBE.

У Міському центрі дитячої та юнацької творчості займалось 2200 
вихованців у 153 гуртках, які взяли участь у 291 конкурсах та здобули 142 
перемог. У 2017 році двом колективам: ансамблю бального танцю «Ритм- 
Престиж», ансамблю естрадно-спортивного танцю «Медитація» присвоєно 
почесне звання «Зразковий художній колектив».

У Міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді 
займається 1530 вихованців у 102 гуртках, які взяли участь у 58 конкурсах та 
здобули 43 перемоги, на особливу увагу заслуговує участь керівників у чемпіонаті 
світу з ракетомодельного спорту.

У Міському центрі дозвіллі дітей та юнацтва за місцем проживання 
займаються 2100 вихованців, які успішно реалізували проект всеукраїнського 
велопробігу «Прикарпаття збирає друзів», посіли призові місця на Всеукраїнських 
дитячо-юнацьких фестивалях-конкурсах юних вокалістів «Пісня над Бугом», 
«Карпатські соловейки», фестивалі мистецтв «Сурми звитяг», фестивалі «Урок 
казки».

У Центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери 
займається 653 вихованці у 29 гуртках та творчих об’єднаннях.

Успішно реалізовані такі проекти: «Творча криївка», «Успішний учнівський 
лідер», «Козацька слава», «Я -  громадянин» тощо.

У Малій Академії наук учнівської молоді функціонує 55 груп, у яких 
займається 365 юних науковців. Навчальний рік у цьому закладі щорічно 
завершується відзначенням Дня науки, під час якого діти заслужено отримують 
почесні нагороди: кубки, відзнаки, дипломи, грамоти, свідоцтва про здобуття 
позашкільної освіти. У 2017-2018 році на І (міський) етап конкурсу-захисту було 
представлено 79 наукових робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської 
молоді Івано-Франківської міської ради, котрі займалися у 40 секціях 12 
наукових відділень.

55 учнів-членів Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді, 
котрі посіли І місце у І (міському) етапі конкурсу-захисту, представляли свої 
роботи у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук.

Переможцями ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів МАН від Івано-Франківської Малої академії 
наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради визначено 48 учня.
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У ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківську 
МАНУМ представляли 14 учнів.

Перемогу у ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді здобули 
8 юних науковців.

У 2017-2018 навчальному році продовжувалась тісна співпраця із 
представниками ГО «БФ Сила Прикарпаття» (голова Іван Назарук), ГО ТСО 
України (Павло Бойчук), ГО «Обласна спілка ветеранів АТО» (Андрій Долик), 
ОГО «Українське реєстрове козацтво» (М.Смачило). Налагоджено співпрацю з 
ГО «Сокіл» заходів щодо популяризації військово-прикладних видів спорту, 
змагання зі стрільби із страйкбольних автоматів, кульової стрільби тощо. У них 
брало участь понад 7000 учнів ЗНЗ м. Івано-Франківська.

У квітні 2018 року вихованці МДЕС здійснили візит у с.Шааб, Ізраїль, які із 
яким упродовж багатьох років тісно співпрацюють.

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.

Успішно реалізовується міська Програма військово-патріотичного 
виховання дітей та молоді м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки. Програма була 
затверджена 08.07.2016р. рішенням (№180-6) 6 сесії 7 демократичного скликання 
Івано-Франківської міської ради.

У 2017-2018 навчальному році проведенні загальноміські:
- спартакіада з військово-прикладних видів спорту, присвячена 

відзначенню Дня захисника України, Дня українського козацтва та створення 
УПА серед учнів 10-11 класів. Цьогоріч у змаганнях брало участь 256 учнів із 33 
загальноосвітніх навчальних закладів.

- міська першость з стрільби із пневматичної гвинтівки на Кубок ГО 
«Обласна спілка учасників АТО» серед учнів 7-9 класів ЗНЗ. Цьогоріч участь у 
змаганнях, які проходили на базі ЗШ №21, брало участь 79 учнів із 33 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Пошуково-дослідницькі учнівські загони брали участь у міському етапі 
Програми «Чорний ліс -  2018». 7 з них (гімназії № 2, НВК «Школа-гімназія №3, 
СШ №1, ЗШ №12, ЗШ №4, ЗШ №25, Угорницька ЗШ) стали переможцями 
міського етапу і мали змогу брати участь у заключному етапі (виїзному) в с. 
Вісмтова, який проходив під патронатом департаменту молодіжної політики та 
спорту Івано-Франківської міської ради.
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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.

Під час роботи пришкільних літніх таборів успішно реалізовано 
екскурсійно-навальний проект «Місцями визвольних змагань». Учні побували на 
екскурсіях у музеї визвольних змагань, Меморіальному комплексі «Демячнів 
лаз», музеї Г ероїв Небесної Сотні

До усіх державних свят та знаменних дат українського історичного 
календаря в загальноосвітніх навчальних закладах проводились тематичні прес- 
інформування, виховні години, «круглі столи» тощо.

Упродовж року проведені традиційні:
- дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Таланти землі Галицької»;
- міський відкритий фестиваль танцю «Карпатські візерунки», 

«Відкривається схвильовано душа»;
- Всеукраїнський конкурс-виставка дитячих робіт «Новорічно - 

Різдвяна композиція»;
- міський конкурс новорічно-різдвяних листівок, які міський голова 

під час поїздки на передову в Донецьку область передав воїнам АТО;
- загальноміська акція «Свіча пам’яті», присвячена жертвам Голодомору 

1932-1933рр.;
- відзначення 26-ї річниці проведення Всеукраїнського референдуму щодо 

підтвердження Акту проголошення незалежності України (01.12.2017р.);
- урочиста академія з нагоди відзначення 109-ї річниці з Дня народження 

С.Бандери (01.01.2018р.);
- «Різдвяні зустрічі друзів» (вечір відпочинку для лідерів учнівського 

самоврядування);
- виховний захід до річниці бою під Крутами;
- урок-пам'ять на вшанування Героїв Небесної сотні «На лінії вогню» 

(лютий 2018р.);
- засідання круглого столу «Життя, покладене на вівтар України», 

присвяченого 68-й річниці загибелі Романа Шухевича (березень);
- святкові концерти у мікрорайонах міста «Рідному місту та рідній матусі 

присвячується», приуроченому Дню матері (травень 2018р.);
- дитяче свято «Свято в республіці Дитинство», приурочене Міжнародному 

Дню захисту дітей (01.06.2018р.);
Спільно з Івано-Франківським міським військовим комісаріатом 

розроблено та затверджено План основних заходів на 2018 рік щодо проведення 
рекламно-агітаційних заходів та пропаганди військової служби за контрактом у 
підпорядкованих Департаменту освіти та науки загальноосвітніх навчальних 
закладів. На їх виконання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах розміщені 
інформаційні стенди з матеріалами про умови проходження військової служби за 
контрактом у Збройних Силах України, які періодично оновлюються.

Продовжувалась тісна співпраця з працівниками міського військового 
комісаріату, військовослужбовцями в/ч А 1349 та Національної гвардії, воїнами
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АТО, активістами ГО «Обласна спілка учасників АТО», ГО «Благодійний фонд 
«Сила Прикарпаття», ГО «Сокіл».

Організовувано проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи серед 
учнівської молоді щодо умов та порядку проходження військової служби за 
контрактом, а також умов вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 
навчальні підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань. Зокрема у ЗШ 
№15, ЗШ №18, ЗШ №21, ЗШЛ №23, ЗШ №28 для школярів 10-11 класів м. Івано- 
Франківська проведені зустрічались з представниками обласного та міського 
військового комісаріату, викладачами Харківського університету Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба, Львівської академії Сухопутних військ імені Гетьмана 
Сагайдачного, Одеської національної військової академії, військовослужбовцями 
Збройних Сил України та Національної гвардії, викладачам кафедри військової 
підготовки ІФНТУНГ учасниками антитерористичної операції (з метою створення 
позитивного іміджу військової служби в Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях, у навчальних закладах систематично проводились 
заходи з військово-патріотичного виховання школярів.

Департаментом освіти та науки упродовж 2017-2018 навчального року 
забезпечувалась реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти, а 
саме: створення умов для вільного доступу молоді до якісної позашкільної освіти, 
забезпечення зайнятості дітей за інтересами шляхом залучення школярів міста до 
занять у гуртках та секціях.

У 2017-2018навчальному році вдалось зберегти мережу позашкільних 
навчальних закладів. закладі.

Згідно із затвердженою мережою позашкільних навчальних закладів в 12 
ПНЗ діяло 723 гуртки, секції, студії та учнівські обєднання, які відвідувало 11481 
школярів (43% від загальної екількості учнів 1-11 класів).

Також в навчальних закладах діти мали змогу безкоштовно займатись в 203 
гуртках естетичного напрямку (4479учнів), 115 гуртках туристично-краєзнавчого 
та військово-патріотичного напрямку (1290 учнів), 76 гуртках еколого- 
натуралістичного напрямку (912 учнів), 76 гуртках спортивного профілю (1064 
учнів), 55 науково-дослідницьких та експериментальних гуртках (365 учнів), 40 
технічних гуртках (553 учнів).
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Педагоги продовжували удосконалювати систему управління у сфері 
позашкільної освіти. Зокрема.

1. Було проведено паспортизацію гуртків у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах

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 позашкіллі 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 2017 році в 69 гуртках Міської дитячої екологічної станції займалось 1060 
дітей, понад 500 учнів брали участь у 59 природоохороних конкурсах, 77 
вихованців стали переможцями. У жовтні на базі закладу проведено 
Всеукраїнський семінар -  керівників натуралістичних центрів учнівської молоді 
України. МДЕС упродовж багатьох років бере участь у Міжнародній програмі 
GLOBE. За результатами участі у проекті МДЕС визнано кращим закладом 
України і занесено на віртуальну дошку пошани GLOBE.

У Міському центрі дитячої та юнацької творчості займалось 2200 
вихованців у 153 гуртках, які взяли участь у 291 конкурсах та здобули 142 
перемог. У 2017 році двом колективам: ансамблю бального танцю «Ритм- 
Престиж», ансамблю естрадно-спортивного танцю «Медитація» присвоєно 
почесне звання «Зразковий художній колектив».

У Міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді 
займається 1530 вихованців у 102 гуртках, які взяли участь у 58 конкурсах та 
здобули 43 перемоги, на особливу увагу заслуговує участь керівників у чемпіонаті 
світу з ракетомодельного спорту.

У Міському центрі дозвіллі дітей та юнацтва за місцем проживання 
займаються 2100 вихованців, які успішно реалізували проект всеукраїнського 
велопробігу «Прикарпаття збирає друзів», посіли призові місця на Всеукраїнських 
дитячо-юнацьких фестивалях-конкурсах юних вокалістів «Пісня над Бугом», 
«Карпатські соловейки», фестивалі мистецтв «Сурми звитяг», фестивалі «Урок 
казки».

У Центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери 
займається 653 вихованці у 29 гуртках та творчих об’єднаннях.

Успішно реалізовані такі проекти: «Творча криївка», «Успішний учнівський 
лідер», «Козацька слава», «Я -  громадянин» тощо.

14



У Малій Академії наук учнівської молоді функціонує 55 груп, у яких 
займається 365 юних науковців. Навчальний рік у цьому закладі щорічно 
завершується відзначенням Дня науки, під час якого діти заслужено отримують 
почесні нагороди: кубки, відзнаки, дипломи, грамоти, свідоцтва про здобуття 
позашкільної освіти. У 2017-2018 році на І (міський) етап конкурсу-захисту було 
представлено 79 наукових робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської 
молоді Івано-Франківської міської ради, котрі займалися у 40 секціях 12 
наукових відділень.

55 учнів-членів Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді, 
котрі посіли І місце у І (міському) етапі конкурсу-захисту, представляли свої 
роботи у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук.

Переможцями ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів МАН від Івано-Франківської Малої академії 
наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради визначено 48 учня.

У ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківську 
МАНУМ представляли 14 учнів.

Перемогу у ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді здобули 
8 юних науковців.

У 2017-2018 навчальному році продовжувалась тісна співпраця із 
представниками ГО «БФ Сила Прикарпаття» (голова Іван Назарук), ГО ТСО 
України (Павло Бойчук), ГО «Обласна спілка ветеранів АТО» (Андрій Долик), 
ОГО «Українське реєстрове козацтво» (М.Смачило). Налагоджено співпрацю з 
ГО «Сокіл» заходів щодо популяризації військово-прикладних видів спорту, 
змагання зі стрільби із страйкбольних автоматів, кульової стрільби тощо. У них 
брало участь понад 7000 учнів ЗНЗ м. Івано-Франківська.

У квітні 2018 року вихованці МДЕС здійснили візит у с.Шааб, Ізраїль, які із 
яким упродовж багатьох років тісно співпрацюють.

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.

Успішно реалізовується міська Програма військово-патріотичного 
виховання дітей та молоді м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки. Програма була 
затверджена 08.07.2016р. рішенням (№180-6) 6 сесії 7 демократичного скликання 
Івано-Франківської міської ради.

У 2017-2018 навчальному році проведенні загальноміські:
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- спартакіада з військово-прикладних видів спорту, присвячена 
відзначенню Дня захисника України, Дня українського козацтва та створення 
УПА серед учнів 10-11 класів. Цьогоріч у змаганнях брало участь 256 учнів із 33 
загальноосвітніх навчальних закладів.

- міська першость з стрільби із пневматичної гвинтівки на Кубок ГО 
«Обласна спілка учасників АТО» серед учнів 7-9 класів ЗНЗ. Цьогоріч участь у 
змаганнях, які проходили на базі ЗШ №21, брало участь 79 учнів із 33 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Пошуково-дослідницькі учнівські загони брали участь у міському етапі 
Програми «Чорний ліс -  2018». 7 з них (гімназії № 2, НВК «Школа-гімназія №3, 
СШ №1, ЗШ №12, ЗШ №4, ЗШ №25, Угорницька ЗШ) стали переможцями 
міського етапу і мали змогу брати участь у заключному етапі (виїзному) в с. 
Вісмтова, який проходив під патронатом департаменту молодіжної політики та 
спорту Івано-Франківської міської ради.

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.

Під час роботи пришкільних літніх таборів успішно реалізовано 
екскурсійно-навальний проект «Місцями визвольних змагань». Учні побували на 
екскурсіях у музеї визвольних змагань, Меморіальному комплексі «Демячнів 
лаз», музеї Героїв Небесної Сотні

До усіх державних свят та знаменних дат українського історичного 
календаря в загальноосвітніх навчальних закладах проводились тематичні прес- 
інформування, виховні години, «круглі столи» тощо.

Упродовж року проведені традиційні:
- дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Таланти землі Галицької»;
- міський відкритий фестиваль танцю «Карпатські візерунки», 

«Відкривається схвильовано душа»;
- Всеукраїнський конкурс-виставка дитячих робіт «Новорічно - 

Різдвяна композиція»;
- міський конкурс новорічно-різдвяних листівок, які міський голова 

під час поїздки на передову в Донецьку область передав воїнам АТО;
- загальноміська акція «Свіча пам’яті», присвячена жертвам Голодомору 

1932-1933рр.;
- відзначення 26-ї річниці проведення Всеукраїнського референдуму щодо 

підтвердження Акту проголошення незалежності України (01.12.2017р.);
- урочиста академія з нагоди відзначення 109-ї річниці з Дня народження 

С.Бандери (01.01.2018р.);
- «Різдвяні зустрічі друзів» (вечір відпочинку для лідерів учнівського 

самоврядування);
- виховний захід до річниці бою під Крутами;
- урок-пам'ять на вшанування Героїв Небесної сотні «На лінії вогню» 

(лютий 2018р.);
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- засідання круглого столу «Життя, покладене на вівтар України», 
присвяченого 68-й річниці загибелі Романа Шухевича (березень);

- святкові концерти у мікрорайонах міста «Рідному місту та рідній матусі 
присвячується», приуроченому Дню матері (травень 2018р.);

- дитяче свято «Свято в республіці Дитинство», приурочене Міжнародному 
Дню захисту дітей (01.06.2018р.);

Спільно з Івано-Франківським міським військовим комісаріатом 
розроблено та затверджено План основних заходів на 2018 рік щодо проведення 
рекламно-агітаційних заходів та пропаганди військової служби за контрактом у 
підпорядкованих Департаменту освіти та науки загальноосвітніх навчальних 
закладів. На їх виконання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах розміщені 
інформаційні стенди з матеріалами про умови проходження військової служби за 
контрактом у Збройних Силах України, які періодично оновлюються.

Продовжувалась тісна співпраця з працівниками міського військового 
комісаріату, військовослужбовцями в/ч А 1349 та Національної гвардії, воїнами 
АТО, активістами ГО «Обласна спілка учасників АТО», ГО «Благодійний фонд 
«Сила Прикарпаття», ГО «Сокіл».

Організовувано проведення інформаційної і роз’яснювальної роботи серед 
учнівської молоді щодо умов та порядку проходження військової служби за 
контрактом, а також умов вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 
навчальні підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань. Зокрема у ЗШ 
№15, ЗШ №18, ЗШ №21, ЗШЛ №23, ЗШ №28 для школярів 10-11 класів м. Івано- 
Франківська проведені зустрічались з представниками обласного та міського 
військового комісаріату, викладачами Харківського університету Повітряних Сил 
імені Івана Кожедуба, Львівської академії Сухопутних військ імені Гетьмана 
Сагайдачного, Одеської національної військової академії, військовослужбовцями 
Збройних Сил України та Національної гвардії, викладачам кафедри військової 
підготовки ІФНТУНГ учасниками антитерористичної операції (з метою створення 
позитивного іміджу військової служби в Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях, у навчальних закладах систематично проводились 
заходи з військово-патріотичного виховання школярів.

Організація харчування
Кількість учнів 1-11 класів, охоплених усіма видами харчування, становило 

100%. Гарячим харчуванням забезпечувались 100% учні з числа пільгових 
категорій та понад 90% учнів 1-11 класів за кошти батьків.

На виконання рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р.№ 
353-17 «Про встановлення вартості харчування учнів, які навчаються у 1-11 
класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання м. Івано- 
Франківська, за кошти міського бюджету» з січня 2018 року гарячим харчуванням 
забезпечено учнів:______________________________________ __________ ________
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№ Соціальна категорія Сніданок 
вартістю 
15,00 грн.

Обід 
вартістю 
20,00 грн.

1 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування 132 132
2 учні із малозабезпечених сімей 1052 -
3 учні, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантується пільгове
177 177
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4 учні, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових 
дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО

984 984

5 діти-інваліди 498 498
6 діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах
19 19

7 учні 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей відповідно до заяви батьків, або 
осіб, що їх замінюють

177 177

8 учні 1-11 класів із багатодітних сімей 3023 -
Всього: 6062 1987

За кошти міського бюджету одноразовим гарячим харчуванням вартістю
15.00 грн./день були забезпечені 6062 (100%) учнів 1-11 класів, дворазовим 
гарячим харчуванням вартістю 35,00 грн./день були забезпечені 1987(100%) учнів 
1-11 класів.

У порівнянні з 2017 роком зросла вартість сніданку на 4 грн. та становить
15.00 грн., обіду -  на 6 грн.70 коп. та становить 20,00 грн., на вимогу батьків до 
числа пільгових категорій включено дітей із багатодітних сімей (3023 учні 1-11 
класів). Керівники закладів загальної середньої освіти міста створили комісії з 
питань розгляду звернень батьків щодо увільнення від оплати за харчування учнів 
1-4 класів з числа малоспроможних сімей (177 учнів (100%).

Загальна сума витрат на гаряче харчування у 2018р. становить 9470,4 тис. 
грн. Норми харчування виконуються в середньому на 80-90%.

Підприємці оплатили гаряче харчування понад 150 учнів та 100% 
забезпечили вітамінізованими напоями (кип’ячена вода з лимоном) учнів 1-11 
класів.

З метою чіткої організації харчування учнів у закладах загальної середньої 
освіти міста Департаментом освіти та науки проведено ряд заходів:

- Тиждень культури здорового харчування (ЗЗСО № 25, директор Якимів 
С.М., заступник директора Гонтар А.Ф.; основна мета - пропаганда культури 
здорового харчування, захист, збереження і розвиток здоров’я школярів у 
закладах загальної середньої освіти);

- І загальноміський конкурс «Ми -  за здорове харчування » серед учнів 4 - 5 
класів (ЗЗСО № 9, директор Дорошенко О.С., заступник директора Смола С.С.; 
основна мета - формування у дітей уявлення про правильне харчування як 
складової частини здорового способу життя, виховання культури харчування, 
культури поведінки під час прийому їжі);

- І загальноміський турнір «Шкільна кулінарна ліга» серед учнів 9-11 класів 
закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська (у співпраці із Івано- 
Франківським коледжом ресторанного сервісу і туризму Національного 
університету харчових технологій; основна мета - виявлення, розвиток і 
підтримка обдарованих дітей, підвищення інтересу школярів до вивчення 
кулінарного мистецтва, залучення учнів старшого шкільного віку до професійного 
самовизначення);

Фізична культура і спорт та медичне обслуговування 
Всі заклади освіти міста працюють за Державними програмами «Фізична 

культура в школі 5-11 класи» (2012р.), «Фізична культура в школі для 1-4 класів 
ЗНЗ, для 5-9 класів ЗНЗ ІІ ступеня» (2013р.), затверджені Міністерством освіти і 
науки України.



Одним із головних показників розвитку фізичного виховання школярів є 
обсяг занять на тиждень. У всіх 1-4, 5, 6, 7, 8, 9 класах введено 3 години на 
тиждень уроків фізичної культури.

В УГ № 1 для учнів 5-9-х класів та у ЗШЛ № 23 для учнів 4-х класів -  третій 
урок є обов’язковим з плавання.

Протягом навчального року було організовано обов’язкові уроки плавання 
для учнів 4-х класів усіх ЗЗСО міста Івано-Франківська (15 обов’язкових уроків 
плавання) на базах плавальних басейнів ЗШ № 18, 21, 22, 24, ЗШЛ № 23 (ДЮСШ 
№ 2). Четвертокласників навчають плавати висококваліфіковані тренери- 
викладачі ДЮСШ № 2. Уроками плавання було охоплено 2630 четвертокласників 
(92 % ).

Учні навчально-реабілітаційного центру двічі на тиждень навчаються 
плавати згідно з розкладом занять на базі плавального басейну ДЮСШ № 2 (ЗШ 
№ 22).

2017-2018 н.р. -  у 53 шкільних спортивних секціях та гуртках займалося 1063 
школярів, що складає 4,01 % від загальної кількості учнів (26523 учні).

Сьомий рік поспіль проводився шкільний турнір з футзалу на «Кубок 
міського голови та НФК «Ураган» серед учнів ЗЗСО. У фіналі бронзової ліги 
боролися команди ЗШ № 7 та команда Крихівецької ЗШ, перемогу здобула 
команда ЗШ № 7, у срібній лізі перемогу над командою СШ № 1 здобула команда 
ЗШ № 2. У золотій лізі змагалися команди СШ № 11 та ЗШ № 10. Втретє 
володарем Кубку стала команда ЗШ № 10.

Також команда ЗШ № 10 стала володарем Кубку Шкільної футзальної ліги 
України.

Команда юнаків ЗШ № 7 зайняла ІІ місце у Чемпіонаті України з баскетболу
3х3.

Команди дівчат ЗШ № 25 та команда юнаків гімназії № 2 зайняли І місце у 
Чемпіонаті області з баскетболу.

Команда ЗШ № 19 зайняла ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнських 
змагань «Старти надій» серед учнів 7-х класів ЗЗСО.

У рамках спартакіади проводилися змагання з різних видів спорту: волейбол 
(юнаки, дівчата), баскетбол (юнаки, дівчата), баскетбол 3х3 у двох вікових групах 
(дівчата, юнаки), гандбол (юнаки, дівчата), міні-футбол (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», лазертаг.

Переможцями та призерами спартакіади стали: І місце -  СШ № 5, ІІ місце -  
ЗШЛ № 23, ІІІ місце посіла команда УГ № 1.

Вперше організовано і проведено: Кубок Департаменту освіти та науки з 
настільного тенісу; шкільний відкритий турнір з міні-футболу «Прикарпатська 
весна»; уроки футболу для учнів ЗЗСО професійними гравцями ФК 
«Прикарпаття», олімпіада з фізичної культури.

У цьому навчальному році відкрито футбольні майданчики зі штучним 
покриттям на базах УГ № 1, ЗШ № 19, 25, ЗДО № 10 та спортивний зал ЗШ № 28 
після капітального ремонту.
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У 2017-2018 навчальному році в ЗЗСО та ЗДО міста працюють 76 медичних 
працівників, з них: 29 медичних сестер (32,25 ставки) від міської дитячої 
поліклініки, 47 -  Департаменту освіти та науки; додатково введена за місцеві 
кошти одна ставка у ДНЗ № 2, на базі НРЦ працюють 2 масажисти.

За фахом працюють 7 лікарів, з них: педіатрів -  5, фізіотерапевт -  1, 
невропатолог -  1.

У загальноосвітніх навчальних закладах функціонують 39 медичних 
кабінетів та 18 стоматологічних кабінетів, в яких відповідно до графіку роботи 
ведуть прийом досвідчені лікарі-стоматологи від міської дитячої стоматологічної 
поліклініки (УГ № 1, гімназії № 2, школа-гімназія № 3, СШ № 1, 5, 11, ЗШ № 3,
10, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, ЗШЛ № 23, ЗШ № 28).

Оганом на 20.05.2018р. педіатрами, підлітковими терапевтами та 
спеціалістами міської дитячої поліклініки з профілактичною метою оглянуті 
17827 школярів (67,2 %). Згідно з нормативними документами проведено 
поглиблений огляд лікарями-спеціалістами:

- учнів 5-х класів -  1863 дітей (65,9%);
- учнів 9-х, 10-х, 11-х класів -  3534 дітей (82,4%);
- дітей 6-ти річного віку перед поступленням до школи -  2857 дітей ;
- 158 дітей-інвалідів, які відвідують навчально-реабілітаційний центр.

Всього обстежено 17827 дітей шкільного віку. Серед них виявлено: з 
порушенням гостроти зору -  721 дитина, з них взято на «Д» облік 119 дітей;

з порушенням постави -  171 дитина; 
зі сколіозом -  46 дітей; 
з деформацією грудної клітки -50 дітей; 
з деформацією нижніх кінцівок -  2 дітей; 
з остеохондропатіями -  10 дітей; 
з плоскостопістю -  130 дітей; 
з дифузним зобом І ст. -  80 дітей; 
з затримкою фізичного розвитку -  12 дітей; 
з ожирінням І-ІІ ст. -48 дітей; 
з порушенням статевого дозрівання -  13 дітей; 
з розладами менструального циклу -  67 дітей;
з хронічними захворюваннями зовнішніх та внутрішніх статевих органів 

-31 дитина;
з хронічними захворюваннями лор-органів -  147 дітей; 
з килами -  6 дітей; 
з пігментними невусами -  4 дитини; 
з варикозним поширенням вен нижніх кінцівок- 1 дитина; 
з гемороєм -  4 дитини.

32, 8 % школярів не пройшли профілактичний медичний огляд до 
20.05.2018 року, з них 2,2 % складають діти, медична документація яких
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(медична форма 086-1/о) дійсна до 01.11. 2018 року, 30,6% -  школярі, що мають 
пройти профілактичний медичний огляд до 15.09.2018 р.

Психологічний та логопедичний супровід освіти
Психологічна служба є структурним компонентом системи освіти України. 

У своїй діяльності психологічна служба у системі освіти керується Конституцією 
України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
«Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами та Положенням про 
психологічну службу у системі освіти України.

Кадрове забезпечення психологічної служби міста фахівцями має стійку 
позитивну динаміку. Соціально-психологічний супровід освітнього процесу в 
закладах освіти у 2017-2018 навчальному році здійснювали 137 працівників 
психологічної служби: 89 -  практичних психологів закладів дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти, 43 соціальні педагоги, 4 методисти та 1директор 
ЦППСР.

Аналізуючи роботу Центру практичної психології і соціальної роботи, варто 
зазначити, що організаційно-методичні заходи, передбачені планом Центру, 
виконані в повному обсязі. Працівники ЦППСР здійснюють коригування своєї 
діяльності відповідно до запитів на міському, обласному та всеукраїнському 
рівнях. Чітке функціонування психологічної служби на всіх рівнях вертикалі і 
горизонталі дозволяє своєчасно вирішувати складні й актуальні проблеми 
освітнього простору міста.

Центральними питаннями дошкільної освіти залишаються адаптація дітей 
до умов закладу дошкільної освіти та підготовка дітей старшого дошкільного віку 
до навчання в школі в умовах НУШ. Відповідно в 2018-2019 н. р. буде 
активізована робота служби в напрямку підвищення психологічної 
компетентності вихователів старших дошкільних груп.

Для підвищення професійної майстерності та професіоналізму для 
практичних психологів закладів дошкільної освіти в 2018-2019н.р. ЦППСР 
організовано роботу творчих груп та професійних майстерень: «Розвиток 
емоційного інтелекту дітей середнього та старшого дошкільного віку» для 
практичних психологів закладів дошкільної освіти.

В системі загальної середньої освіти центральними залишаються питання 
адаптації першокласників до умов закладу освіти, адаптація п’ятикласників при 
переході з початкової ланки навчання в середню. Враховуючи результати 
досліджень, проведених впродовж 2017-2018 н. р., робота психологічної служби 
буде спрямована на здійснення комплексу психолого-педагогічних заходів, 
спрямованих на успішну діяльність дитини в школі, повноцінний розвиток 
потенціалу дитини незалежно від індивідуально-психологічних особливостей, 
інтересів, схильностей, рівня розвитку в цілому та збереження психологічного 
здоров’я. Реформування освіти, концепція Нової української школи вимагає 
психологізації освітнього процесу шляхом підвищення психологічної 
компетентності адміністрації, педагогів, батьків. З цією метою при ЦППСР 
функціонуватиме творча група для практичних психологів ЗЗСО «Психологічний 
супровід учасників освітнього процесу НУШ».
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У 2017-2018н. р. у закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської 
міської ради проведено анкетування учнів «Я та мої права». Аналіз результатів 
опитування виявив, що, на думку учнів, проблема порушення прав дітей є 
актуальною для сучасного українського суспільства. 10% дітей вказали на те, що 
їх права порушуються (право висловлювати власну думку, право на вільне 
спілкування з друзями, родичами, батьками, право на захист від жорстокого і 
брутального знущання). Такі дані свідчить про усвідомлення дітьми своїх прав та 
бажання їх відстоювати. Поруч з цим насторожує той факт, що близько 9% 
опитаних вважають що «Ніхто» не може допомогти їм захистити власні права (94 
учні) або вони не знають до кого можна звернутись у разі виникнення проблеми 
(139 учнів). 75% респондентів зазначили, що допомогу з захисту прав можуть 
надати батьки, саме від них діти в першу чергу отримують інформацію про те, що 
права дітей захищаються (на це вказали 70 % опитаних). Значну увагу 
просвітницькій роботі приділяють заклади освіти -  47% дітей вказали, що 
отримують таку інформацію від педагогів, 38% -  від класних керівників, 34% -  
від практичних психологів та соціальних педагогів. Тому актуальними в 2018
2019 н. р. залишаються питання захисту прав та інтересів неповнолітніх, 
профілактики булінгу в учнівському середовищі, для практичних психологів 
закладів загальної середньої освіти продовжить свою роботу творча група 
«Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі».

Зважаючи на те, що склад соціальних педагогів оновився більше ніж на 
50 %, в 2018-2019 н. р. значний акцент переміститься на роботу соціальних 
педагогів, на організацію їх навчання, проведення майстер класів, воркшопів, 
навчальних семінарів-практикумів, для молодих спеціалістів буде діяти Школа 
професійного вдосконалення соціального педагога «Успішний соціальний педагог
-  щаслива сім’я, цікава школа, успішна країна».

Успішною у своїй роботі була творча група соціальних педагогів «Сучасні 
методи просвітницької роботи соціального педагога», її учасниками на інтернет- 
платформі GOOGLE+ створено блог «соціальний педагог», у якому за 
категоріями систематизовано інформаційні матеріали для проведення 
просвітницької роботи у закладах. Окрім того, у соціальній мережі fasebook 
створено сторінку соціального педагога «Розуміти. Інформувати. Допомогти», 
основна мета якої розміщення практичних матеріалів та рекомендацій з питань 
надання соціально-педагогічної та психологічної допомоги для дітей та їх сімей. 
Дана група продовжить свою роботу у 2018-2019 н.р.

Психологічна служба міста здійснює соціально-психологічний супровід 
дітей пільгових категорій та дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, в 2017-2018 році працівники служби здійснювали супровід 
591 дитини з інвалідністю; 671 -  батьки, яких є трудовими мігрантами; 153 дітей 
«соціальних сиріт», в яких обоє батьків працюють за межами країни, а діти 
проживають з родичами; 128 дітей, які виховуються в сім’ях, що опинились в 
складних життєвих обставинах; 143 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 192 дітей, які постраждали від ЧАЕС; 1582 дітей 
малозабезпечених сімей; 4023 дітей з багатодітних сімей; 608 дітей напівсиріт; 
286 дітей вимушених внутрішніх мігрантів; 1363 дітей, батьки яких є учасників 
АТО. Працівники психологічної служби міста впродовж 2017-2018 н. р.
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здійснювали супровід дітей з особливими освітніми потребами: 19 дітей, які 
здобувають освіту за інклюзивною формою навчання, дітей з особливими 
потребами за нозологіями -  1330 дітей шкільного та 347 дошкільного віку.

Соціальними педагогами складено понад 200 індивідуальних планів 
супроводу дітей, які виховуються в сім’ях, що опинились у складних життєвих 
обставинах; проведено 418 індивідуальних та групових консультацій з батьками.

Працівники Центру практичної психології та соціальної роботи 
Департаменту освіти та науки, соціальні педагоги закладів загальної середньої 
освіти брали участь у проведенні днів захисту прав дітей у мікрорайонах міста, у 
складі комісії ними було відвідано понад 100 сімей, працівниками психологічної 
служби відвідано понад 500 дітей, які виховуються в сім’ях, що опинились в 
складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання. Соціальними 
педагогами, практичними психологами ЗЗСО, громадськими інспекторами ЗДО 
відвідано 39 батьків за місцем їх роботи. Практичні психологи ЗДО та ЗЗСО, 
працівники Центру практичної психології та соціальної роботи брали участь у 8 
судових засіданнях, в яких представляли інтереси дітей.

Також працівниками психологічної служби підготовлено та подано понад 
200 інформацій про виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання та 
утримання дітей, інформацій за результатами психологічних обстежень на запит 
служби у справах дітей, суду, на адвокатські, депутатські запити та на запит 
одного з батьків дитини.

Психологічна служба міста тісно співпрацює з центром соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей, працівниками обласного 
наркологічного диспансеру, міським центром планування сім’ї, сектором 
ювенальної превенції, міською клінічною лікарнею, КП «Муніципальна варта», 
університетом права імені короля Данила Галицького, центром медичної 
допомоги підліткам та молоді «Клініка дружня до молоді» щодо здійснення 
просвітницько-консультативних заходів. Впродовж навчального року у всіх ЗЗСО 
проведені просвітницько-профілактичні заходи з профілактики алкоголізму 
(уроки «Тверезе життя» для учнів 9-10 класів, близько 2000 учнів), формування 
навичок здорового способу життя та відповідальної поведінки.

Спільно з працівниками служби у справах дітей, соціальної служби для сім'ї, 
дітей та молоді, медицини, працівниками поліції, сектором ювенальної превенції 
працівники ЦППСР здійснюють рейди, під час яких відвідують сім'ї, що 
опинились у складних життєвих обставинах, поставлені на облік та ті, які не 
реагують на зауваження працівників навчальних закладів. Упродовж 2017
2018 н.р. виявлено 72 кризові сім’ї.

У напрямку формування позитивної соціальної мотивації учнівської молоді 
Департамент освіти та науки співпрацює з громадськими організаціями «АСЕТ» 
(53 заходи, близько 1000 учнів), Пласт НСОУ (36 заходів, близько 1000 учнів), 
Благодійним фондом «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» (6 заходів, 116 учнів), 
Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх людей» (1 захід, 
15 учасників) та КП «Муніципальна варта» (43 заходи, більше 1000 учнів).

У всіх закладах міста для учнів 7-10 класів працівниками психологічної 
служби спільно з представниками Івано-Франківської міської філії Івано- 
Франківського обласного центру зайнятості було проведено профорієнтаційні
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заходи щодо вибору професії: брейн-ринги (для учнів 7 класів, охоплено понад 
800 учнів), профорієнтаційні екскурсії, дні відкритих дверей на підприємствах, 
«Майстерня професій» (залучено понад 450 учнів); «Ярмарка професій» (залучено 
близько 200 учнів), профорієнтаційне дослідження (охоплено 2373 учні 8-12 
класів); профорієнтаційні уроки, тренінги, виховні години, бесіди, семінари, 
тематичні диспути та круглі столи для учнів 8-11 класів (проведено 219 вказаних 
заходів, яким охоплено 5462 учні 8-11 класів); зустрічі з представниками ВНЗ 
(запрошено 38 викладачів ВНЗ); індивідуальні консультації батьків щодо 
можливостей подальшого навчання і працевлаштування учнів, підготовки до ЗНО 
(охоплено 56 батьків).

У закладах освіти міста здійснюється моніторинг працевлаштування 
випускників 9-х та 11 -х класів, на особливому контролі знаходяться учні 
соціально-незахищених категорій, у тому числі діти-інваліди та діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування.

Логопедичну допомогу дітям у м. Івано-Франківську надають 30 вчителів- 
логопедів у 7 логопедичних групах (ДНЗ № 30 та 34), на 20 логопедичних 
пунктах, які функціонують на базі дошкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладів, в НРЦ, у методичному кабінеті Департаменту освіти та науки.

У 2017-2018н.р. вчителі-логопеди логопедичної служби міста Івано- 
Франківська продовжували працювати над темою «Підвищення ефективності 
корекційної роботи вчителів-логопедів із дітьми, які мають відхилення в мовному 
розвитку».

За останні роки по місту збільшилась кількість дітей із ТВМ (з дизартрією й 
алалією, з аутизмом) та із порушенням писемного мовлення (дисграфією). У 
зв’язку з цим виникла необхідність опрацювання діагностики названих вад та 
специфічних прийомів роботи з такою категорією дітей. З цією метою на 
наступний рік заплановані засідання ШМВЛ та семінари-практикуми, які 
допоможуть фахівцям систематизувати власні знання по роботі з дітьми- 
логопатами, ознайомитись із досвідом колег як Івано-Франківська, так і інших 
областей.

Роль інклюзивно-ресурсного центру у забезпеченні якісної освіти дітей з 
особливими освітніми потребами (ООП), поняття медіа-освіти та значення її для 
вчителів-логопедів, сайти для самовдосконалення з питань корекційної освіти -  
такий перелік питань планується опрацювати на серпневих методичних студіях 
вчителів-логопедів. Майстер-клас «Формування навичок ефективної взаємодії з 
людьми різних соціальних груп» проведе методист Центру практичної психології 
та соціальної роботи І.Рошак під час січневих методичних студій.

Науково-методична робота та інформаційне забезпечення
За звітний період методистами інформаційно-методичного центру 

здійснювався безперервний методичний супровід діяльності - 2 463 педагогів 
міста, з яких спеціалістів - 507, педагогів ІІ кваліфікаційної категорії - 321, І 
кваліфікаційної категорії -  243, вищої кваліфікаційної категорії -  1 392, із званням 
«старший учитель» - 685, «вчитель-методист» - 285; а також 769 педагогічних 
працівників ДНЗ, з них спеціалістів -  303, ІІ кваліфікаційної категорії -  147, І 
кваліфікаційної категорії -  108, вищої кваліфікаційної категорії -  211.
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Робота з педагогами організована на діагностичній основі. Опитуванням 
охоплено 649 керівників шкільних методичних об’єднань, вчителів-предметників, 
керівників гуртків та педагогів-організаторів, що брали участь у роботі 20 міських 
серпневих педагогічних студій.

Майже 83% респондентів, що на 10% більше, ніж минулого навчального 
року, оцінили методичну роботу з педагогами міста ефективною. Це свідчить про 
результативність роботи інформаційно-методичного центру.
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Впродовж року працювало 37 міських методичних об’єднань (брало участь 
1295 педагогів), 33 творчі майстерні (311 педагогів), школа молодого 
педагогічного працівника за 16 напрямками (112 педагогів), школа передового 
педагогічного досвіду за 46 напрямками (1840 педагогів).

Відповідно до п. 10 розділу Х Програми встановлено надбавку у розмірі 10 
відсотків ставки заробітної плати керівникам міських методичних об’єднань та 
надбавку у розмірі 5 відсотків ставки заробітної плати керівникам міських 
творчих груп і керівникам міських шкіл молодого педагогічного працівника.

Сплановано та реалізовано систему методичних заходів для педагогів міста. 
Серед них: 63 семінари-практикуми (охоплено 2205 педагогів), 25 тренінгів (620 
педагогів), 28 майстер-класів (980 педагогів), 64 педагогічні студії (2240 
педагогів), 74 засідання творчих майстерень (814 педагогів), 52 засідання школи 
молодого педагогічного працівника (364 педагоги).

З метою вивчення стану сформованості читацької та математичної 
компетентностей випускників початкової школи 14-16 листопада 2017 року 
проведено ІІ пілотний етап загальнодержавного моніторингового дослідження 
якості початкової освіти на базі НВК «Школа-гімназія № 3», ЗШ №21, ЗШ №25, 
яким було охоплено 195 учнів 5-х класів.

З метою інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 
закладів загальної середньої освіти для потреб навчальних закладів 
Департаментом освіти та науки передплачено журнал «ШБІЦ -  інфо» (електронна 
бібліотека із додатками на СD).



У (травні) відбувся XVI дитячо-юнацький Фестиваль «Таланти землі 
Галицької» переможці якого взяли участь у концерті, присвяченому Дню міста.

Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як основний чинник 
формування патріотизму, підвищення професійної компетенції педагогів у сфері 
національно-патріотичного виховання та інші актуальні завдання об’єднали 
освітян та учасників антитерористичної операції на семінарі вчителів предмета 
«Захист Вітчизни» «Посилення практичного компоненту та бойового досвіду 
учасників АТО у навчальній програмі предмета «Захист Вітчизни».

Проведено систему загальноміських заходів з національно-патріотичного та 
естетичного виховання:

- загальноміський учнівський конкурс «Кіборги під Крутами та Донецьком» у 
номінаціях: «Література» та «Історія»;

- загальноміський учнівський конкурс «Готуй нових бійців «Холодний Яре»: 
від «Чорного лісу до «Холодного Яру»;

- конкурс читців поезії серед учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців 
позашкільних навчальних закладів, присвяченого 203-ій річниці від дня 
народження Т.Шевченка;

- загальноміське шевченківське свято;
- літературний конкурс із зарубіжної літератури «О, велич таланту!»;
загальноміські заходи:
- «Було колись -  в Україні ревіли гармати...» (ЦІ 1В ім. С.Бандери);
- І та ІІ етап молодіжної патріотичної програми «Чорний ліс -  2018»;
- інструктивно-методичне заняття «День цивільного захисту в ЗНЗ» «Дії 

працюючого персоналу та вихованців навчального закладу при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру та загрозі військової агресії з боку 
терористичних формувань»;

- загальноміський конкурс хореографічних колективів «Танцювальний 
гердан», фольклорних колективів «Бо прийдуть до тебе три празники у гості»;

- конкурси та виставки творчих робіт образотворчого та декоративно- 
ужиткового мистецтва, з основ графічної грамоти та технічного креслення, 
конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», виставка дитячого 
малюнка «Шевченко в живопису і графіці», олімпіада з образотворчого 
мистецтва.

Літнє оздоровлення
З метою здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей 

шляхом організації оздоровлення та відпочинку, створення оптимальних умов для 
безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку, організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки. На базі 6 загальноосвітніх навчальних закладів 
працювало 7 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей у яких відпочило 
863 школярів. З них 409 дітей пільгових категорій (47,4 %):

- 6 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
- 9 дітей-інвалідів;
- 6 дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС;

- 103 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
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- 89 дітей із родин учасників АТО;
- 3 дітей із родин внутрішньопереміщених осіб;
- 134 талановитих та обдарованих дітей;
- 27 дітей, які перебувають на диспансерному обліку.
З 2 червня до 29 серпня 582 дітей оздоровились у ПЗОВ «Лімниця». З них:

61 -  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
8 -  дітей-інвалідів:
133 -  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей 
121 - дітей із родин учасників АТО.
У тому числі за кошти місцевого бюджету, виділених Департаменту освіти та 
науки, придбано 39 путівок для дітей пільгових категорій для оздоровлення в 
ПЗОВ «Лімниця».

З них:
- 3 дитина, батько якої загинув в АТО;
- 7 дітей із родин учасників АТО;
- 3 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- 1 дитина, яка перебуває на «Д» обліку;
- 25 талановитих та обдарованих дітей.
Під час другої табірної зміни у ПЗОВ «Лімниця» на запрошення міського 

голови Р.Марцінківа за кошти місцевого бюджету відпочиватиме 30 дітей із 
Волноваського району Донецької області.

Під час четвертої табірної зміни у ПЗОВ «Лімниця» на запрошення 
міського голови Р.Марцінківа за кошти місцевого бюджету відпочиватиме 23 
дітей із Попаснянського району Луганської області у супроводі 3 педагогів.

У 20 виїзних таборах оздоровилось та відпочило 975 дітей:
УГ №1 -  157 учнів «Петрос збирає друзів» (с.Татарів)
Гімназія №2 -  210 учнів «Вуйко» (м.Яремче)
СШ№11 -  90 учнів «Г органи»(с.Яблуниця)
СШ№5 -  34 учні смт.Ворохта
ПМЛ -  109 учнів у п'яти таборах (смт.Ворохта, м.Яремче, с.Стара Гута, 

с.Микуличин)
ДЮСШ№2 -  360 вихованців у семи таборах (м.Косів, смт.Ворохта, 

Буковель)
ДЮСШ №3 -  71 вихованець у чотирьох таборах (м.Приморськ, с.Вістова, 

«Сокіл»)
191 дитина відпочила за кордоном:

• ЗШ№3 -  40 учнів м.Закопане
• ЗШ№3 -  20 учнів Жегустав
• УГ№1 -  17 учнів тур країнами Європи
• СДЮСШОР№1 -  14 учнів м.Кліші (Франція)
• Г імназія №2 -  28 учнів Г реція
• Гімназія №2 -  18 учнів Болгарія
• МЦДЮТ -  34 вихованці Г реція та Болгарія
• 20 учнів ЗЗСО м.Рибнік

У 10 виїздних наметових таборах відпочило 353 дітей. З них:
- 60 дітей із родин учасників АТО;
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- 38 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
- 2 дитина, ВПО;
- 1 дитина з особливими потребами.

Охорона праці та техніка безпеки
З метою активізації роботи щодо запобігання дорожньо-транспортному 

травматизму серед здобувачів освіти з 01 до 29 вересня 2017 року проведено 
конкурс-рейд «Увага!Діти на дорозі!». 15.09.2017 року проведено Єдиний урок 
щодо удосконалення знань та вмінь дотримання правил дорожнього руху.

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, травмування 
людей проведено громадську акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти».

Впродовж жовтня-листопада 2017 року спеціалістами Міністерства з 
надзвичайних ситуацій вивчався стан готовності закладів освіти міста та дій 
учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Впродовж жовтня-листопада 2017 року спільно із фахівцями міської 
аварійно-рятувальної служби проведено моніторинг закладів освіти міста щодо 
виконання вимог нормативно-правових актів та нормативних вимог у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

15 березня 2018 року розглянуто питання «Стан пожежної безпеки у 
закладах освіти міста Івано-Франківська» на нараді заступників директорів з 
господарської роботи за участю представників міського відділу УДСНС в Івано- 
Франківської області та КУ «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна 
служба».

Для забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти: придбано 500 
вогнегасників; укладено угоди на перезарядку вогнегасників; випробування 
пожежних кранів та стволів; виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
обробку дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином для 46 закладів освіти.

З 01 грудня по 29 грудня 2017 року у закладах освіти міста проводився 
міський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці. Переможцями 
визначено ДНЗ №29 «Кобзарик» та ЗШ №16. ДНЗ №29 «Кобзарик» став 
переможцем обласного огляду-конкурсу стану умов і охорони праці.

22 лютого 2018 року на розширеному засіданні колегії Департаменту освіти 
та науки розглянуто питання «Про стан травматизму учасників навчально - 
виховного процесу , створення безпечних умов праці і навчання у закладах освіти 
міста Івано-Франківська».

У 2017 році сталося 318 нещасних випадків із здобувачами освіти під час 
освітнього процесу, що на 160 випадків більше у порівнянні з 2016 роком.

Із 318 нещасних випадків під час освітнього процесу за місцем подій діти 
травмувались:
- 8 - під час навчальних занять ;
- 112 - на заняттях із фізкультури, під час рухливих ігор;
- 4— під час спортивних занять;
- 184— під час перерви;
- 10- на занятті групи продовженого дня, під час екскурсії, самообслуговування.

У побуті травмовано 452 учасники освітнього процесу, з них: працівників
- 75 що складає 1,8 % від загальної кількості працюючих, здобувачів освіти -377, 
що складає 1,04% від загальної кількості здобувачів освіти.
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З нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці у 2018 році проведено 
Тиждень охорони праці у закладах освіти міста та конкурс малюнків «Охорона 
праці очима дітей». Учень Івано-Франківського будівельного ліцею Федоришин 
Юрій Ярославович став переможцем за підсумками обласного конкурсу 
малюнків, проведеного Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області.

20-21 березня 2018 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.

«Про безпеку пам’ятай, цінуй життя -  в біду не потрапляй» - під таким 
девізом пройшов 25 квітня 2018 року в Івано-Франківську міський етап 
Всеукраїнського фестивалю «Дружин юних пожежних».

У 2017-2018 навчальному році у шести закладах освіти введено у штат 
посади фахівців з охорони праці (ЗШ №2, ЗШ №7, ЗШ №9,ЗШ №12,ЗШ №15, 
ЗШ №17). Тепер у 19 закладах освіти працюють фахівці з охорони праці.

Провівши аналіз основної діяльності за 2017-2018 навчальний рік, 
Департаментом освіти та науки визначено такі основні завдання на 2018-2019 
навчальний рік:

- спрямувати діяльність Департаменту освіти та науки та навчальних закладів
на:
> реалізацію нового Закону України «Про освіту», інших нормативно- 

правових документів, що забезпечують громадянам рівний доступ до 
якісної освіти;

> впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної 
загальної середньої освіти;

> реалізацію впровадження концепції Нової української школи;
> забезпечення ефективної роботи інклюзивно-ресурсного центру;
> реалізацію програми “Освіта міста Івано-Франківська 2016-2020 роки”;
> організацію управлінської діяльності на основі сучасного освітнього 

менеджменту, впровадження моделі державно-громадського управління;
> удосконалення системи моніторингу якості загальної середньої освіти 

міста, науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
> впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
> забезпечення науково-методичного, психологічного супроводу 

проведення моніторингових досліджень якості освіти, зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників;

> подальшу оптимізацію мережі закладів дошкільної, загальноосвітньої та 
позашкільної освіти;

> забезпечення максимального охоплення дітей 5-ти річного віку 
дошкільним вихованням;

> удосконалення мережі профільного навчання, адаптованої до умов міста;
> створення у навчальних закладах здоров’язберігаючого середовища;
> розширення мережі інклюзивного навчання;
> поліпшення виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю, 

зменшення негативних впливів на них соціального середовища,
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активізація діяльності щодо запобігання негативних проявів в 
учнівському середовищі;

> забезпечення права дітей на позашкільну освіту.
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕГЛАМЕНТУЮЧА РОБОТА

№
з/п

Зміст роботи Термін
виконання

Відповідальний 
за виконання

1.
Проведення загальноміської (не)конференції з 
керівниками закладів освіти міста та секційних занять з 
вчителями-предметниками.

27-29 серпня
І.Максимчук,

Н.Микула,
О.Савка

2.
Забезпечення закладів освіти міста, програмами, 
підручниками, методичними рекомендаціями, шкільною 
документацією.

Серпень В.Крушельницьк 
ий, Л.Харенко

3. Організація методичної роботи. Вересень О Савка

4.

Прийом та узагальнення звітності про початок 
навчального року. Підготовка проекту рішення 
міськвиконкому про затвердження фактичної мережі 
закладів освіти на 2018-2019н.р.

Вересень
І.Максимчук,

Н.Микула,
Д.Худевич

5.

Формування звіту про продовження навчання для 
здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 
9-х класів та продовження навчання і працевлаштування 
випускників 11-х класів.

Вересень,
січень

Н.Микула, 
Д. Худевич

6. Організація роботи щодо проведення щорічного обліку 
дітей шкільного віку.

Вересень,
квітень Д. Худевич

7. Формування територій обслуговування для закладів 
загальної середньої освіти.

Вересень-
жовтень

Н.Микула, 
Д. Худевич

8. Оновлення банку даних дітей з девіантною поведінкою. Вересень Г.Ляльчук

9.
Вивчати та аналізувати потребу у забезпеченні 
дітей місцями в ЗДО за даними електронного 
обліку.

Вересень М.Продан,
О.Балкова

10.
Працювати над розширенням та удосконаленням 
мережі груп з різним режимом роботи, профілю, 
харчування у відповідності до потреб громади.

Упродовж
року

М.Продан,
О.Балкова

11. Здійснювати направлення дітей в дошкільні 
заклади компенсуючого типу.

Щотижня М.Продан,
О.Балкова

12.
Сформувати і затвердити фактичну мережу ЗДО 
на 2018-2019 н.р.

Вересень М.Продан,
О.Балкова

13. Оновлення банку даних дітей пільгових категорій. До 1 жовтня Г.Ляльчук

14. Організаційні заходи щодо проведення атестації 
педагогічних працівників. Жовтень О.Савка

15. Організація проведення Всеукраїнських предметних 
олімпіад

Жовтень-
грудень

Спеціалісти,
методисти

16.

Формування освітнього простору міста 
(визначення типів закладів загальної середньої 
освіти) відповідно до вимог Закону України 
«Про освіту»

Жовтень
І.Максимчук, 

Н.Микула, 
робоча група

17. Формування замовлення на документи про освіту. Грудень А.Рудак

18. Формування планової мережі закладів освіти міста 
на 2019-2020н.р.

Лютий - 
березень

Н.Микула,
О.Шендрик,
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М.Продан

19.
Проаналізувати охоплення 5-річних дітей 
дошкільною освітою

Квітень М.Продан,
О.Балкова

20. Оновлення банку даних “Обдаровані діти” Квітень А.Рудак

21. Організація літнього оздоровлення дітей Квітень-
серпень О.Шендрик

22. Контроль за завершенням навчального року, 
проведенням ДПА в ЗЗСО Травень Н.Микула,

А.Рудак

23. Видача документів про освіту в ЗЗСО Травень,
червень А.Рудак

24. Прийом звітів про використання документів про освіту та 
нагородних матеріалів Червень А.Рудак

Ш. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА КЕРІВНИМИ КАДРАМИ

1. Засідання міськвиконкому
№
з/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальний 

за виконання

Форма
узагальнен

ня

1.
Про підготовку навчальних закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти до 
2018-2019н.р.

Серпень І.Максимчук Рішення
виконкому

2.

Про затвердження мережі закладів загальної 
середньої, дошкільної, позашкільної та 
професійно-технічної освіти на 2018-2019 
навчальний рік

Вересень
І.Максимчук,

Н.Микула,
Д.Худевич

Рішення
виконкому

3. Про виконання Програми «Освіта міста Івано- 
Франківська.2016-2020 роки» Листопад

І.Максимчук,
Н.Микула,
М.Продан,

О.Шендрик,
В.Крушельниц

ький

Рішення
виконкому

4.
Про внесення на розгляд сесії міської ради 
проекту рішення “Про призначення стипендій 
Івано-Франківської міської ради на 2019 рік”

Січень І.Максимчук, 
А. Рудак

Рішення
виконкому

5. Про затвердження планової мережі на 2019-2020 
навчальний рік Березень І.Максимчук 

Н. Микула
Рішення

виконкому

2. Колегія Департаменту освіти та науки
№
з/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальний 

за виконання
Форма

узагальнення

1 Про призначення міської педагогічної премії 
ім.Б.Ступарика

Вересень А.Рудак Рішення
колегії

2
Про виконання програми «Освіта міста Івано- 
Франнківська.2016-2020 роки». Г рудень

Н. Микула Рішення
колегіїПро призначення стипендії міської ради на 2019 

рік. А.Рудак

3

Про формування планової мережі закладів 
загальної середньої, дошкільної, позашкільної та 
професійно-технічної освіти на 2019-2020 
навчальний рік

Березень
Н. Микула, 
М.Продан, 
О.Шендрик

Рішення
колегії
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Про організацію харчування дітей у ЗДО Березень М.Продан,
О.Балкова

5 Про роботу з обдарованими дітьми Травень
Н.Микула,
М.Продан Рішення

колегіїПро присвоєння звання «Учень року» А. Рудак

3. Наради директорів загальноосвітніх навчальних закладів

№
з/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальний 

за виконання

1

Про співпрацю закладів загальної середньої освіти з Івано- 
Франківським відділом поліції головного управління 
Національної поліції в Івано-Франківській області

вересень
2018р.

І.Максимчук

Про розгляд Проекту Порядку проведення інституційного 
аудиту в закладах загальної середньої освіти (формат 
розгляду -  обговорення)

І.Максимчук

Про формування мережі учнів 1-их класів на 2019-2020 
навчальний рік за територіями обслуговування Н.Микула

2
Про заходи щодо реалізаціїосновних положень Закону 
України «Про освіту» Листопад

2018р.
І. Максимчук

Про здійснення соціального захисту дітей пільгових 
категорій. Г.Ляльчук

3

Про закінчення 2018-2019 навчального року та підготовку 
до державної підсумкової атестації Квітень

2019р.

Н.Микула

Про організацію літнього оздоровлення і відпочинку 
школярів О.Шендрик

4.

Про план роботи Департаменту освіти та науки на 2019
2020 навчальний рік.

Червень
2019р.

І. Максимчук, 
Н.Микула, 
М.Продан, 

О.Шендрик, 
В.Крушельниц 

ький
Про виконання заходів щодо завершення 2018-2019 
навчального року

Н.Микула,
А.Рудак

4. Наради керівників дошкільних навчальних закладів

№
з/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальни 
й за виконання

1.
Стан готовності ЗДО до нового навчального року та 
основні завдання дошкільної освіти міста на 2018-2019 
н.р.

вересень

2. Аналіз фактичної мережі закладів дошкільної освіти. вересень
3. Про підготовку до осінньо-зимового періоду. жовтень М.Продан,

4. Про стан харчування в ЗДО та виконання норм 
натурального набору продуктів.

жовтень О.Балкова

5. Аналіз складу педагогічних кадрів ЗДО за результатами 
щорічного кадрового звіту.

листопад

6. Про стан комплектації груп у закладах загального та листопад
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компенсуючого типу відповідно до електронного 
реєстру

7. Про зміни в оплаті за харчування дітей у ЗДО. грудень
8. Про харчування дітей пільгових категорій грудень

9. Про роботу закладів дошкільної освіти у 2018 році (за 
результатами річного звіту ф. 85-к)

січень

10. Стан медичного обслуговування та аналіз 
захворюваності дітей за 2018 рік

лютий

5. Наради керівників позашкільних навчальних закладів

№
п/п Зміст Термін Відповідальний

1. Про організацію навчально-виховної та методичної 
роботи ПНЗ у 2018-2019 навчальному році

Вересень М.Продан, 
І. Валько,

2. Про підсумки організації початку нового навчального 
року та набору дітей в групи ПНЗ на 2018-2019 н.р. Жовтень.

М.Продан, 
І. Валько,

3. Про контроль за станом навчально-виховного процесу в 
ПНЗ та заходи з охорони життя і здоров’я дітей

Листопад М.Продан, 
І. Валько, 

І. Джус

4. Стан реалізації програми розвитку позашкільних 
навчальних закладів у м. Івано-Франківську Лютий

М.Продан, 
І. Валько,

5. Про форми і методи організації роботи з вихованцями 
ПНЗ в літній канікулярний період Березень М.Продан 

І. Валько

6. Про проведення підсумкових іспитів на право отримання 
свідоцтва про позашкільну освіту Квітень

М.Продан, 
І. Валько,

7. Про підсумки роботи ПНЗ міста у 2018-2019навчальному 
році

Червень
М.Продан, 
І. Валько,

6. Методична робота
6.1. Організаційно-керівна діяльність Інформаційно-методичного

центру

№
п/п

Зміст роботи Термін Місце Відповідальний

1 Координація діяльності міських 
методичних формувань педагогічних 
працівників

Упродовж
року

О.Савка 
Методисти ІМЦ

2 Засідання методичної ради ІМЦ Вересень,
листопад,

січень,
березень,
травень

ІМЦ О.Савка

3 Проведення оперативної наради Щовівторка ІМЦ О.Савка
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методистів ІМЦ
4 Корегування бази даних «Курси 

підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників при 
ОІППО» на 2019 рік

До
05.09.2018р.

ІМЦ У.Чупрунова

5 Забезпечення проходження курсів 
підвищення кваліфікації педкадрів, 
методистів Департаменту освіти та 
науки

Упродовж
року

ІМЦ У.Чупрунова 
Методисти ІМЦ

6 Організація та методичний супровід 
проведення атестації педагогічних 
працівників

Вересень 
2018р. - 
квітень 
2019р.

ІМЦ О.Савка

7 Проведення інстуктивно- 
методичних та підсумкових нарад 
для директорів, заступників 
директорів, педагогів закладів освіти 
міста

Упродовж
року

Заклади
освіти

О.Савка 
Методисти ІМЦ

8 Підготовка проектів наказів, листів, 
прес-релізів відповідно до структури 
та виду діяльності ІМЦ

Упродовж
року

ІМЦ О.Савка 
Методисти ІМЦ

9 Забезпечення адміністрування сайту 
та оперативне висвітлення 
інформації на веб-сторінках

Упродовж
року

ІМЦ Комп’ютерний
центр

6.2. Маркетингова діяльність ІМЦ
№
п/п

Зміст роботи Термін Місце Відповідальний

1 Вивчення ринку освітніх потреб і 
запитів керівних і педагогічних 
кадрів у методичних послугах 
шляхом діагностування, 
анкетування, індивідуальних 
співбесід, вивчення адресних 
замовлень щодо актуальних проблем 
сучасності

Травень,
серпень,
вересень

ІМЦ О.Савка 
Методисти ІМЦ

2 Аналіз задоволеності користувачів 
методичним продуктом, освітньою 
послугою

Вересень ІМЦ О.Савка 
Методисти ІМЦ

3 Прогнозування нових освітніх 
потреб педагогічних кадрів в умовах 
реформування освіти

Упродовж
року

ІМЦ О.Савка 
Методисти ІМЦ

6.3. Зміст та організація науково-методичної роботи
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№
п/п

Зміст роботи Термін Місце Відповідальн
ий

1. Методичні студії керівників та педагогів 
закладів освіти міста

Серпень 
2018 р., 
січень 
2019р.

О.Савка.
Методисти

ІМЦ

2. Загальноміський конкурс серед вчителів 
суспільствознавчих дисциплін та 
керівників гуртків і наукових секцій МАН 
на кращу розробку виховних заходів, 
уроків присвячених 100 річниці ЗУНР. 
«Станіславів - столиця ЗУНР»

Серпень

жовтень

ЗЗСО Л.Руда

3. Засідання творчої групи учителів фізики та 
астрономії «Формування життєвих 
компетентностей учнів засобами фізичного 
експерименту»

Серпень ЗШ №2 О.Солом’яна

4. Методичні діалоги вчителів іноземної 
мови «Classroom Management is a Magic 
Wand in Teachear's Hands. Gamification and 
Practical Application for EFL Learners»

Серпень СШ №11 Л. Чабан

5. Засідання творчої групи вчителів 
економіки «Організація та проведення 
турніру з економіки»

Вересен
ь

ІМЦ П.Ласійчук

6. Практикум. «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Вересен
ь

ЗШ№ 7 П.Ласійчук,
З.Галас

7. Засідання школи 1II ІД вчителів 
інтегрованого курсу «Г ромадянська 
освіта» «Формування економічної 
компетентності школярів»

Вересен
ь

ПМЛ П.Ласійчук

8. Засідання творчої групи вчителів трудового 
навчання та креслення «Формування 
життєвих компетентностей на уроках 
трудового навчання та технологій»

Вересен
ь

ЗШ №10 Н.Степаніщен
ко,

9. Засідання ШМВ історії «Нетворкінг як 
принцип успішної комунікації педагога»

Вересен
ь

ЗШ №25 Л.Руда

10. Засідання творчої групи вчителів історії 
«Стратегія та тактика навчання 
суспільствознавчих дисциплін в контексті 
компетентнісно-орієнтованої освіти»

Вересен
ь

ІМЦ Л.Руда
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11. Міський етап Всеукраїнського турніру 
юних географів

Вересен
ь

ПМЛ Л.Руда

12. Міський етап Міжнародної природознавчої 
гри «Г еліантус-2018»

Вересен
ь

ЗШ №3 Л.Руда

13. Засідання м/о вихователів ЗДО. Педагогічні 
читання. «Педагогічні ідеї В. 
Сухомлинського як концептуальна основа 
особистісно орієнтованого підходу»

Вересен
ь

ЗДО №16 П.Лаврів

14. Засідання м/о музичних керівників ЗДО. 
Творча дискусія « Інноваційні технології в 
музичному вихованні дошкільників»

Вересен
ь

ЗДО№ 10 П. Лаврів

15. Інструктивно-методична нарада керівників 
м/о, ШМП, школи 111 ІД. «Пошук і 
впровадження нових ефективних форм 
роботи відповідно до основних ідей Закону 
України “Про освіту” та концепції Нової 
української школи»

Вересен
ь

ЗДО №14 П.Лаврів

16. Засідання творчої групи вчителів 
інформатики «Формування завдань 
практичних робіт для учнів 9 класу»

Вересен
ь

СШ №5 О.Солом’яна

17. Засідання ШМВ інформатики Вересен
ь

ЗШ №21 О.Солом’яна

18. Засідання Школи молодого бібліотекаря 
«Бібліотека позитивних змін: нові виклики, 
нові ідеї»

Вересен
ь

ЗШ №18 У.Чупрунова

19. Засідання м/о інструкторів з фізкультури. 
Педагогічний брифінг «Нові підходи до 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи 
у ЗДО»

Вересен
ь

ЗДО №16 Л.Чмелик

20. Засідання методичного об’єднання 
медичних сестер ЗДО. Групова дискусія 
«Вимоги до оформлення медичних 
документів при прийомі дітей до 
дошкільного закладу»

Вересен
ь

ЗДО №15 Л.Чмелик

21. Засідання творчої групи інструкторів з 
фізичної культури за проектом «Про себе 
треба знати, про себе треба дбати»

Вересен
ь

ЗДО №9 Л.Чмелик

22. Творча лабораторія. «Формування 
здатності молодшого школяра до 
спілкування іноземною мовою і готовності 
до іншомовного навчання на наступному 
етапі основної школи»

Вересен
ь

ЗШЛ№23 Л. Чабан
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23. Виїзний семінар «Індивідуально- 
диференційований підхід як важливий 
компонент фізичного виховання учнів»

Жовтень м.Яремче О.Шендрик

24. Засідання творчої групи учителів фізичної 
культури «Формування інноваційного 
освітнього простору. Проведення 
тестування щодо рівня розвитку системи 
фізичного виховання дітей шкільного 
віку»

Вересен
ь

ЗШ №17 О.Шендрик

25. Виїзний семінар «Формування 
компетенцій учнів через громадянсько- 
патріотичне, військово-патріотичне, 
духовно-моральне та туристсько- 
краєзнавче виховання»

Вересен
ь

Прикарпат 
ський 

військово- 
спортивни 

й ліцей 
м.Надвірна

О.Шендрик

26. Засідання творчої групи «Ініціативність та 
практичність як основні риси вчителя 
предмета «Захист Вітчизни»»

Вересен
ь

ЗШ №28 О.Шендрик

27. Виїзний семінар «Інноваційні підходи до 
розвитку пізнавальних інтересів учнів, 
створення позитивної мотивації та 
активізації діяльності школярів у 
позаурочний час»

Вересен
ь

Косівськи 
й район 

с.Шешор 
и

О.Шендрик

28. Засідання творчої групи. «Самоосвіта 
педагога-організатора -  один з головних 
ресурсів підвищення професійних 
компетенцій»

Вересен
ь

ЗШ №2 О.Шендрик

29. Засідання творчої групи класних 
керівників «Планування і координація 
виховної роботи з класом»

Вересен
ь

ЗШ№26 О.Шендрик

30. Засідання творчої групи заступників 
директорів з виховної роботи

Вересен
ь

Гімназія
№2

О.Шендрик

31. Засідання творчої групи вчителів 
початкових класів

Вересен
ь

НВК 
«Школа- 

гімна 
зія №3»

З.Галас

32. Засідання творчої групи вихователів ГПД Вересен
ь

ЗШ № 9 З.Галас

33. Заняття з комп’ютерної грамотності для 
вчителів, які у 2019-2020 н.р. 
працюватимуть у 1 класах

Вересен
ь

ЗШ№ 12 З.Галас
О.Солом’яна
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34. Школа молодого вихователя ГПД. 
«Організація освітнього процесу у групі 
продовженого дня»

Вересен
ь

ЗШ № 25 З.Галас

35. Ділова гра «Розкриття шляхів розвитку 
творчих здібностей дітей засобами 
використання різноманітних художніх 
технік та матеріалів»

Вересен
ь

МЦДЮТ А.Скакальська

36. Методичний фестиваль «Наукові пікніки в 
Україні як форма популяризації науки 
серед учнівської молоді»

Вересен
ь

МДЕС А.Скакальська

37. Засідання творчої групи вчителів 
музичного мистецтва

Вересен
ь

ЗШ № 13 І.Микитюк

38. Засідання творчої групи «Нетрадиційні 
форми організації навчального процесу в 
гуртках еколого-натуралістичного 
спрямування»

Вересен
ь

МДЕС А.Скакальська

39. Засідання школи 1II ІД вчителів 
інтегрованого курсу «Г ромадянська 
освіта» «Формування економічної 
компетентності школярів»

Жовтень ПМЛ П.Ласійчук

40. Практикум з математики «Методи та 
прийоми розв'язування задач підвищеної 
складності в початковій школі»

Жовтень ЗШ № 7 П.Ласійчук
З.Галас

41.
Практикум з економіки. «Методи та 
прийоми розв’язування задач 
економічного змісту в початковій школі»

Жовтень ЗШ № 7 П.Ласійчук
З.Галас

42. Практикум. «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Жовтень ЗШ № 7 П.Ласійчук
З.Галас

43. Засідання творчої групи вчителів 
української мови та літератури 
«Формування й розвиток практичних умінь 
та навичок на уроках української мови та 
літератури як умова досягнення учнями 
творчої та комунікативної 
компетентностей»

Жовтень НВК
«Школа-
гімназія

№3»

Н.Рущак
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44. Засідання творчої групи вчителів 
зарубіжної літератури «Використання 
ефективних засобів формування 
комунікативної компетентності на уроках 
зарубіжної літератури»

Жовтень ІМЦ Н.Рущак

45. Засідання ШМВ «Сучасний урок: пошук та 
інновації»

Жовтень ЗШ №21 Н.Рущак

46. Панорама методичних знахідок для 
вчителів-філологів

Жовтень

листопа
д

ЗШ №21 Н.Рущак

47. Засідання творчої групи вчителів 
образотворчого мистецтва та художньої 
культури «Розвиток творчої 
компетентності учнів засобами 
образотворчого мистецтва»

Жовтень ЗШ №3 Н.Степаніщен
ко

48. Засідання творчої групи вчителів основ 
здоров’я «Формування в учнів свідомого 
ставлення до свого життя і здоров’я, 
оволодіння навичками безпечної та 
здорової поведінки»

Жовтень ЗШ №16 Н.Степаніщен
ко

49. Семінар-практикум учителів трудового 
навчання та креслення «Формування 
технологічної компетентності учня в 
умовах Нової української школи»

Жовтень ЗШ №15 Н.Степаніщен
ко,

50. Проблемний семінар вчителів основ 
здоров’я «Розвиток критичного мислення 
учнів на уроках основ здоров'я»

Жовтень СШ №11 Н.Степаніщен
ко,

51. Засідання школи ППД «Формування 
навиків успішного навчання учнів з основ 
здоров'я»

Жовтень ЗШ №22 Н.Степаніщен
ко,

52. Історична гра серед учнів10-11класів. 
«Три столиці ЗУНР: Львів, Станіславів, 
Тернопіль»

Жовтень ЗШЛ№23 Л.Руда

53. Відкриття загальноміського тижня історії. 
«Зродились ми великої години! (до 100 
річчя проголошення Західноукраїнської 
Народної Республіки)

Жовтень ЗШ №12 Л.Руда
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54. Практикум для вчителів географії «Вимоги 
щодо розробки, проведення та оформлення 
туристично-краєзнавчих маршрутів, 
екскурсій»

Жовтень Інститут
туризму

та
краєзнавс 
тва ПНУ

Л.Руда

55. Виїзний семінар «Формування 
громадянської та загальнокультурної 
компетентностей засобами краєзнавства»

Жовтень с.Делятин Л.Руда

56. Інструктивно-методична нарада 
вихователів-методистів ЗДО «Організація 
взаємодії ЗДО із закладами загальної 
середньої освіти»

Жовтень ЗДО №3 П.Лаврів

57. Засідання школи молодого вихователя- 
методиста ЗДО «Сучасні підходи до 
професійного розвитку педагогів в умовах 
модернізації освітнього простору»

Жовтень ЗДО №20 П. Лаврів

58. Засідання школи ППД «Упровадження 
парціальних програм в освітньому процесі 
з дошкільниками»

Жовтень ЗДО №3 П. Лаврів

59. Засідання творчої групи «Методичний 
супровід формування компетентностей 
педагога для його успішної самореалізації»

Жовтень ЗДО №10 П. Лаврів

60. Засідання творчої групи учителів фізики та 
астрономії «Формування життєвих 
компетентностей учнів засобами фізичного 
експерименту»

Жовтень ЗШ №2 О.Солом’яна

61. Воркшоп учителів інформатики «Тренди в 
ІТ-освіті. Сучасні освітні програми та 
ресурси»

Жовтень ЗШ №2 О.Солом’яна

62. Міський конкурс наліпок про збереження 
природних та енергоресурсів

Жовтень Департам 
ент 

спільно з 
ІФДТУН 

Г

О.Солом’яна

63. Міжнародний конкурс з інформатики та 
комп’ютерної вправності «Бобер- 2018»

Жовтень

Листопа
д

ЗЗСО О.Солом’яна

64. Виїзний семінар учителів фізики у 
Чернівецький національний університет

Жовтень м.Чернів
ці

О.Солом’яна

імені Юрія Федьковича

http://www.vstup.info/2009/i2009i218.html
http://www.vstup.info/2009/i2009i218.html
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65. Засідання творчої групи шкільних 
бібліотекарів «Фаховий блокнот шкільного 
бібліотекаря: шляхи професійного 
вдосконалення»

Жовтень ПМЛ У.Чупрунова

66. Проведення в ЗЗСО щорічного 
Всеукраїнського місячника шкільних 
бібліотек

Жовтень ЗЗСО У.Чупрунова

67. Засідання м/о керівників гуртків з 
англійської мови ЗДО. Методичний 
лабіринт «Гурткова робота з вивчення 
іноземної мови у ЗДО: особливості 
організації, проблеми, труднощі»

Жовтень ЗДО №4 Л.Чмелик
Л.Чабан

68. Засідання творчої групи завідувачів ЗДО за 
проектом «Оптимізація взаємодії 
дошкільного закладу та сім’ї на засадах 
демократичного громадянства»

Жовтень ЗДО №1 Л.Чмелик

69. Засідання творчої групи вчителів іноземних 
мов «Методика формування іншомовної 
компетентності в різних видах мовленнєвої 
діяльності»

Жовтень ЗШ №4 Л. Чабан

70. Тренінг «Як зробити урок іноземної мови 
сучасним і цікавим»

Жовтень ЗШ №4 Л.Чабан

71. Засідання творчої групи вчителів 
математики «Актуальні питання 
формування предметних компетентностей 
на уроках математики»

Жовтень Гімназія
№2

М.Присяжнюк

72. Засідання школи молодого вчителя 
математики

Жовтень ЗШ №3 М.Присяжнюк

73. Засідання творчої групи учителів фізичної 
культури «Впровадження нових освітніх 
моделей і технологій»

Жовтень СШ№5 О.Шендрик

74. Виїзний семінар заступників директорів 
«Краєзнавство як один із найважливіших 
чинників патріотичного виховання учнів»

Жовтень Давній
Галич

О.Шендрик

75. Виїзний семінар педагогів-організаторів 
«Використання краєзнавчого матеріалу у 
виховній роботі педагога-організатора»

Жовтень Музей
Писанки
м.Коломи

я

О.Шендрик

76. Майстер-клас для вчителів початкових 
класів «Формування культури здоров’я 
молодших школярів шляхом упровадження 
здоров’язбережувальних освітніх 
технологій»

Жовтень ЗШ №3 З.Галас
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VV. Тренінгові заняття для вчителів початкових 
класів «Основні орієнтири у роботі з 
батьками»

Жовтень НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

78. ІІ загальноміський конкурс читців сучасної 
української поезії серед учнів 1-4 класів 
закладів загальної середньої освіти міста

Жовтень ЗШ№ 16 З.Галас

79. Загальноміський квест серед учнів 
початкової школи «Наукова плутанина»

Жовтень СШ № 1 З.Галас

80. Заняття з комп’ютерної грамотності для 
вчителів, які у 2019-2020н.р. 
працюватимуть у 1 -х класах

Жовтень ЗШ№ 21 З.Г алас 
О.Солом’яна

81. Засідання ШМВ початкових класів. 
«Методичне інформування. Вивчення 
нормативних та інструктивно-методичних 
матеріалів»

Жовтень ЗШ № 26 З.Галас

82. Методичний міст «Я крокую до 
майстерності»

Жовтень МЦДЮТ А.Скакальська

83. Методичний вернісаж «Планета моєї мрії» Жовтень МДЕС А.Скакальська

84. Засідання школи педагогічної майстерності 
вчителів інтегрованого курсу 
«Г ромадянська освіта» «Формування 
економічної компетен-тності школярів»

Листопа
д

ПМЛ П.Ласійчук

85. Практикум. «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Листопа
д

ЗШ № 7 П.Ласійчук,
З.Галас

86. Практикум. Методи та прийоми 
розв’язування задач економічного змісту в 
початковій школі

Листопа
д

ЗШ № 7 П.Ласійчук,
З.Галас

8V. Проведення заходів до Дня української 
писемності і мови (за окремим планом)

Листопа
д

НРущак

88. ІІ етап Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка

Листопа
д

ПМЛ НРущак

89. ІІ етап Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П.Яцика

Листопа
д

Гімназія
№2

НРущак
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90. Засідання школи 1II ІД вчителів української 
мови та літератури (воркшоп учителя ЗШ 
№ 19 О.Юзишин «Освітній простір 
життєтворчості особистості як індикатор 
потенційної обдарованості»)

Листопа
д

ЗШ №19 Н.Рущак

91. Засідання творчої групи вчителів трудового 
навчання та креслення «Формування 
життєвих компетентностей на уроках 
трудового навчання та технологій»

Листопа
д

ЗШ №10 Н. Степаніще 
нко

92. Засідання школи 1II ІД «Сучасні підходи у 
вивченні технологій та технік на уроках 
трудового навчання в умовах Нової 
української школи»

Листопа
д

ЗШ №18 Н.Степаніщен
ко

93. Майстер-клас учителя ЗШ № 18 Т.Савчук 
«Технологія обробки тонколистового 
металу»

Листопа
д

ЗШ №18 Н. Степаніще 
нко

94. Засідання ШМВ вчителів історії «Джерела 
толерантності. Вчитель-учень»

Листопа
д

ЗШ №24 Л.Руда

95. Практикум для молодого вчителя. 
«Самоосвітня діяльність вчителя»

Листопа
д

ЗШЛ№23 Л.Руда

96. Лабораторне заняття на кафедрі хімії. 
Розширення сфери взаємодії міського м/о 
вчителів природознавства з вищими 
навчальними закладами міста з метою 
покращення науково-дослідницької 
діяльності учнів, педагогів

Листопа
д

ПНУ
ім.В.Стеф

аника

Л.Руда

97. Засідання м/о вихователів ЗДО. Освітній коучинг 
«Педагогіка партнерства»

Листопа
д

ЗШС №6 ^Лаврів

98. Засідання м/о музичних керівників ЗДО. Заняття- 
панорама. «Слухання музики як засіб 
залучення дітей до музичного мистецтва. 
Введення танцювально-ігрової гімнастики 
«Са-Фі-Дансе»»

Листопа
д

ЗДО №11 I .  Лаврів

99. Засідання школи молодого вихователя 
дошкільних груп «Впровадження в 
практику роботи нових концептуальних 
засад функціонування системи дошкільної 
освіти, освітніх програм, інноваційних 
технологій і методик розвитку, виховання і 
навчання дітей»

Листопа
д

ЗДО №12 ^Лаврів

100. Засідання школи 1II ІД. «Театральна 
майстерня. Рік театру в дитячому садку»

Листопа
д

ЗДО№10 
ЗДО№22 
ЗДО №36 
ЗШС №3

I .  Лаврів
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1G1. Засідання творчої групи музичних 
керівників ЗДО. «Народні традиції: 
великодні передзвони»

Листопа
д

ЗДО №20 П. Лаврів

1G2. Засідання ШМВ інформатики Листопа
д

ЗШ №21 О ^олом ’яна

ЮЗ. Міський конкурс «Відгук на прочитану 
сучасну книгу серед учнів 5-8 класів»

Листопа
д

ЗЗШ У.Чупрунова

1G4. Практикум для шкільних бібліотекарів 
«Навігація в Інтернеті. Організація 
сучасних бібліотечних послуг на основі 
безкоштовного доступу до мережі 
Інтернет»

Листопа
д

ЗШ №28 У.Чупрунова

1G5. Засідання Школи молодого бібліотекаря 
«Формування та використання 
інформаційно-бібліографічних ресурсів: 
традиції та інновації»

Листопа
д

ЗШ №18 У.Чупрунова

1G6. Засідання творчої групи шкільних 
бібліотекарів «БТЕМ-освіта: сучасні 
підходи та перспективи впровадження у 
роботу шкільної бібліотеки»

Листопа
д

ПMЛ У.Чупрунова

1G7. Воркшоп для керівників закладів 
дошкільної освіти «Успішний управлінець»

Листопа
д

ЗДО №35 НМикула
О ^авка

Л.Чмелик

1GS. Засідання школи молодого керівника 
гуртка з хореографії ЗДО. Педагогічна 
скарбничка «Планування роботи 
хореографічного
гуртка у закладі дошкільної освіти»

Листопа
д

ЗДО №29 Л.Чмелик

1G9. Засідання школи новопризначеного 
завідувача ЗДО. Тренінг «Мистецтво 
управління сучасним закладом дошкільної 
освіти»

Листопа
д

ЗДО №32 Л.Чмелик

11G. Тренінг «Інноваційний інструментарій 
сучасного вчителя англійської мови у 
НУШ»

Листопа
д

ЗШ №9 Л.Чабан

111. Засідання школи ППД вчителів 
математики «Формування життєвих 
компетентностей особистості учня шляхом 
застосування інноваційних технологій в 
процесі навчання математики»

Листопа
д

ПMЛ M.Присяжнюк

112. Засідання ШМВ. Майстер-клас «Урок 
фізичної культури з елементами футболу»

Листопа
д

ЗШ №19 О.Шендрик
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113. Засідання творчої групи «Вивчення 
міжнародного гуманітарного права на 
уроках предмета «Захист Вітчизни»»

Листопа
д

ЗШ №28 О.Шендрик

114. Засідання творчої групи класних керівників Листопа
д

ЗШ№26 О.Шендрик

115. Ярмарок педагогічних ідей «Профілактика 
бездоглядності та правопорушень серед 
школярів»

Листопа
д

СШ №1 О.Шендрик

116. Круглий стіл. Співпраця з органами 
учнівського самоврядування, вчителями, 
батьками та громадськістю

Листопа
д

ЗШ №2 О.Шендрик

117. Засідання ШМПО «Нормативна база 
педагога-організатора»

Листопа
д

УГ №1 О.Шендрик

118. Майстер-клас для вчителів початкових 
класів «Формування культури здоров’я 
молодших школярів шляхом упровадження 
здоров’язбережувальних освітніх 
технологій»

Листопа
д

НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

119. Тренінгові заняття для вчителів початкових 
класів «Основні орієнтири у роботі з 
батьками»

Листопа
д

НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

120. Школа молодого вихователя ГПД. 
«Формування ціннісних орієнтацій 
вихованців груп продовженого дня»

Листопа
д

ЗШ № 22 З.Галас

121. Засідання м/о вихователів ГПД. Майстер- 
клас «Роль сучасного вихователя ГПД в 
освітньому процесі»

Листопа
д

ЗШ № 25 З.Галас

122. Засідання м/о вчителів 1-х класів. 
Тренінгове заняття «Професійна 
компетентність вчителя Нової української 
школи»

Листопа
д

ЗШЛ
№23

З.Галас

123. Заняття з комп’ютерної грамотності для 
вчителів, які у 2019-2020 н.р. 
працюватимуть у 1 -х класах

Листопа
д

ЗШЛ№23 З.Галас
О.Солом’яна

124. Засідання творчої групи вихователів ГПД Листопа
д

ЗШ № 9 З.Галас

125. Засідання творчої групи вчителів 
початкових класів

Листопа
д

НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас
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126. Міський етап Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. I .  Яцика

Листопа
д

ЗШ № 26 С.Бойчук
З.Галас

127. Засідання творчої групи «Методичний 
супровід діяльності навчально-дослідних 
тваринницьких комплексів закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти»

Листопа
д

МДЕС А.Скакальська

128. Засідання творчої групи хореографічних 
гуртків «Хореографія як вид мистецтва»

Листопа
д

МЦДЮТ А.Скакальська

129. Засідання творчої групи керівників 
театральних гуртків. Виховання 
національних традицій засобами 
театрального мистецтва. «Розвиваюча 
робота у драмгуртку»

Листопа
д

Лялькови 
й тетар 

ім.М.Підг 
ірянки

А.Скакальська

130. Засідання 1II ІД «Формування ключових 
компетентностей на уроках музичного 
мистецтва»

Листопа
д

ЗШ№3 І.Микитюк

131. Засідання школи педагогічної майстерності 
вчителів інтегрованого курсу 
«Громадянська освіта». «Формування 
економічної компетен-тності школярів» 
(Підприємництво. Доведення практичного 
заняття «Створюємо бізнес-план власного 
підприємства»)

Грудень ПМЛ П.Ласійчук

132. Практикум. «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Грудень ЗШ № 7 П.Ласійчук
З.Галас

133. Практикум. Методи та прийоми 
розв’язування задач економічного змісту в 
початковій школі

Грудень ЗШ № 7 П.Ласійчук
З.Галас

134. Засідання творчої групи вчителів 
музичного мистецтва

Г рудень НРЦ І.Микитюк

135. Практикум. Методи та прийоми 
розв’язування задач економічного змісту в 
початковій школі

Грудень ЗШ № 18 П.Ласійчук
З.Галас

136. Всеукраїнський етап Міжнародного 
математичного конкурсу «Кенгуру» (2-6 
класи)

Грудень ЗЗСО П.Ласійчук
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137. Засідання творчої групи вчителів 
української мови та літератури 
«Формування й розвиток практичних умінь 
та навичок на уроках української мови та 
літератури як умова досягнення учнями 
творчої та комунікативної 
компетентностей»

Грудень НВК 
«Школа- 
гімназія 

№ 3»

Н.Рущак

138. Засідання творчої групи вчителів 
зарубіжної літератури «Використання 
ефективних засобів формування 
комунікативної компетентності на уроках 
зарубіжної літератури»

Грудень ІМЦ Н.Рущак

139. Загальноміський конкурс творчих робіт 
«Коли ще звірі говорили» (для учнів 5-7 
класів); «Так ніхто не кохав» (для учнів 9
11 класів)

Грудень ІМЦ Н.Рущак,

140. Загальноміський конкурс буктрейлерів із 
зарубіжної літератури «Стежками 
літературних творів»

Грудень ІМЦ Н.Рущак

141. Засідання творчої групи вчителів 
образотворчого мистецтва та художньої 
культури «Розвиток творчої 
компетентності учнів засобами 
образотворчого мистецтва»

Грудень ЗШ №3 Н.Степаніщен
ко

142. Засідання творчої групи вчителів основ 
здоров’я «Формування в учнів свідомого 
ставлення до свого життя і здоров’я, 
оволодіння навичками безпечної та 
здорової поведінки»

Грудень ЗШ №16 Н.Степаніщен
ко

143. Конкурс дитячого малюнка «Охорона праці 
очима дітей».

Грудень ІМЦ Н.Степаніщен
ко

144. Калейдоскоп ідей (спільне засідання ШМВ 
та творчої групи вчителів географії) 
«Сучасні методичні прийоми навчання 
географії»

Грудень ЗШ №21 Л.Руда

145. Засідання творчої групи вчителів 
математики «Актуальні питання 
формування предметних компетентностей 
на уроках математики. Розробка програми 
та методичного супроводу спецкурсу 
«Параметри у виразах, рівняннях та 
функціях»»

Грудень Гімназія
№2

М.Присяжнюк

146. Засідання школи молодого вчителя 
математики

Грудень ЗШ № 24 М.Присяжнюк
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147. Відкриття загальноміського 
тижня права «Права неповнолітніх у 
трудових адміністративних та 
кримінальних правовідносинах»

Грудень ЗШ №22 Л.Руда

148. Практикум для вчителів правознавства на 
базі ГТУЮ в Івано-Франківській області 
«Нове в законодавстві України про 
попередження насильства, булінгу та 
мобінгу у трудових та в учнівських 
колективах»

Грудень Обласна
юстиція

Л.Руда

149. Правовий брейн-ринг серед учнів 9-11 
класів «Права людини»

Грудень Юридичн
ий

інститут
ПНУ

Л.Руда

150. Тренінг для учнів 7-8 класів «Профілактика 
правопорушень серед неповнолітніх»

Грудень ЗШ №15 Л.Руда

151. Загальноміський конкурс 
експериментально-дослідницьких робіт 
«Юний дослідник» серед учнів 9-11років.

Грудень Католиць 
ка школа- 
гімназія

Л.Руда

152. Засідання школи молодого вихователя ЗДО 
«Особливості розвитку мовлення дітей 
раннього віку»

Грудень ЗДО №17 П.Лаврів

153. Засідання школи молодого музичного 
керівника ЗДО «Театралізована діяльність з 
дітьми дошкільного віку»

Грудень ЗДО №16 П. Лаврів

154. Засідання школи ППД «Технології та 
методи реалізації педагогічного коучингу в 
системі освіти дорослих»

Грудень ЗДО №4 П. Лаврів

155. Засідання творчої групи вчителів 
інформатики «Формування завдань 
практичних робіт для учнів 9 класу».

Грудень СШ №5 О.Солом’яна

156. Практикум для шкільних бібліотекарів «Як 
підготувати успішний проект»

Грудень ЗШ №25 У.Чупрунова

157. Засідання творчої групи шкільних 
бібліотекарів «Інноватика у 
соціокультурній діяльності бібліотеки»

Грудень ПМЛ У.Чупрунова

158. Засідання методичного об’єднання 
керівників гуртків з навчання англійської 
мови у ЗДО. Тренінг «Інтерактивні методи 
роботи з вихованцями на заняттях»

Грудень ЗДО №1 Л.Чмелик
Л.Чабан



49

159. Засідання творчої групи інструкторів з 
фізичної культури за проектом «Про себе 
треба знати, про себе треба дбати»

Грудень ЗДО №17 Л.Чмелик

160. Семінар-практикум медичних сестер ЗДО 
«Дитячі інфекції: профілактична робота, дії 
медичної сестри при виявленні 
інфекційного захворювання особливості 
санітарного режиму»

Грудень ЗДО №20 Л.Чмелик

161. Засідання методичного об’єднання 
інструкторів з фізичної культури. 
Методичний міст «Організація 
фізкультурних дозвіль у ЗДО»

Грудень ЗДО №29 Л.Чмелик

162. Семінар-практикум «Проактивна навчальна 
позиція учнів як необхідний елемент в 
процесі вивчення німецької мови як другої 
іноземної»

Грудень Гімназія
№2

Л. Чабан

163. Ділова гра «Роль школи і громади у 
вихованні учнівської молоді»

Грудень Хриплин 
ська ЗШ

О.Шендрик

164. Засідання ШМПО «Формування 
професійних компетентностей педагога- 
організатора»

Грудень УГ №1 О.Шендрик

165. Засідання творчої групи заступників 
директорів з виховної роботи «Роль 
адміністрації у формуванні та реалізації 
концепції Нової української школи»

Грудень Гімназія
№2

О.Шендрик

166. Майстер-клас для вчителів початкових 
класів «Формування культури здоров’я 
молодших школярів шляхом упровадження 
здоров’язбережувальних освітніх 
технологій»

Грудень НВК 
«ЗШЛ № 

23»

З.Галас

167. Тренінгові заняття для вчителів початкових 
класів «Основні орієнтири у роботі з 
батьками»

Грудень НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

168. Відкриття Тижня початкової школи 
«Інноваційна діяльність як засіб 
підвищення педагогічної майстерності 
вчителя початкових класів в умовах Нової 
української школи»

Грудень ЗШ № 18 С.Бойчук
З.Галас

169. ІІ загальноміський конкурс «Юний 
математик» серед учнів 4 класів

Грудень ЗШ № 24 З.Галас
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170. Методична кав’ярня об’єднання вчителів 2
4 класів «Інноваційна діяльність як засіб 
підвищення педагогічної майстерності 
вчителя початкових класів в умовах Нової 
української школи»

Г рудень НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

171. Школа молодого вчителя початкових 
класів Методична панорама. 
«Інформаційно-комунікативний простір як 
середовище розвитку інноваційної 
особистості»

Г рудень ЗШ № 26 З.Галас

172. Заняття з комп’ютерної грамотності для 
вчителів, які у 2019-2020н.р. 
працюватимуть у 1 класах

Грудень ЗШ № 26 З.Галас
О.Солом’яна

173. Клуб творчих педагогів позашкільної 
освіти

Г рудень МДЕС А.Скакальська

174. Організація підготовки та участі учнів ЗНЗ 
міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад

Січень ЗЗСО Методисти
ІМЦ

175. Семінар-практикум «Формування 
ключових компетентностей на уроках 
хімії»

Січень УГ № 1 П.Ласійчук

176. Практикум «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Січень ЗШ № 7 П.Ласійчук
З.Галас

177. Засідання творчої групи вчителів трудового 
навчання та креслення «Формування 
життєвих компетентностей на уроках 
трудового навчання та технологій»

Січень ЗШ №10 Н.Степаніщен
ко

178. Засідання школи 1II ІД «Сучасні підходи у 
вивченні технологій та технік на уроках 
трудового навчання в умовах Нової 
української школи

Січень ЗШ №18 Н.Степаніщен
ко

179. Майстер-клас учителя ЗШ №18 Т.Савчук 
«Технологія плетіння виробів із шкіри та 
паперу»

Січень ЗШ №18 Н.Степаніщен
ко

180. Засідання школи 1II ІД «Формування 
творчих компетентностей учнів засобами 
образотворчого мистецтва».

Січень ЗШ №3 Н.Степаніщен
ко

181. Майстер-клас учителя ЗШ №3 Н.Буяк 
«Створення архітектурного образу методом 
«танграму»

Січень ЗШ №3 Н.Степаніщен
ко
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182. Засідання школи ППД. Заняття-тренінг 
«Моделювання способів конструктивного 
розв'язання конфліктів серед підлітків»

Січень ЗШ №22 Н.Степаніщен
ко

183. Засідання методичної студії вихователів- 
методистів ЗДО. Педагогічний консиліум. 
«Тенденції розвитку дошкільної та 
початкової освіти в умовах реформування 
загальної середньої освіти на засадах 
Концепції Нової української школи»

Січень ЗДО №1 П.Лаврів

184. Коучинг для шкільних бібліотекарів 
«Стратегії критичного мислення у роботі з 
читачами»

Січень Микитин 
ецька ЗШ

У.Чупрунова

185. Засідання творчої групи завідувачів ЗДО за 
проектом «Оптимізація взаємодії 
дошкільного закладу та сім’ї на засадах 
демократичного громадянства (аналіз та 
розподіл напрацьованих матеріалів для 
апробації)

Січень ЗДО №3 Л.Чмелик

186. Засідання творчої групи керівників 
хореографічних гуртків «Розвиток творчої 
особистості на заняттях хореографії»

Січень МЦДЮТ А.Скакальська

187. Засідання творчої групи керівників 
театральних гуртків «Майстерність 
керівника гуртка, його творча ініціатива, 
самоосвіта і самовдосконалення. 
Удосконалення методів та форм роботи з 
вихованцями»

Січень Лялькови 
й театр 

ім.М.Підг 
ірянки

А.Скакальська

188. Міський етап учнівської олімпіади «Як ти 
знаєш Біблію?»

Лютий ЗШ № 7 О.Савка

189. Засідання школи педагогічної майстерності 
вчителів інтегрованого курсу 
«Громадянська освіта». «Формування 
економічної компетен-тності школярів»

Лютий ПМЛ П.Ласійчук

190. Практикум. «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Лютий ЗШ № 7 П.Ласійчук,
З.Галас

191. Семінар вчителів біології «Особливості 
викладання біології в умовах Нової 
української школи»

Лютий ЗШ № 2 П.Ласійчук,

192. Засідання творчої групи вчителів 
української мови та літератури

Лютий НВК
«Школа-

Н.Рущак
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«Формування й розвиток практичних умінь 
та навичок на уроках української мови та 
літератури як умова досягнення учнями 
творчої та комунікативної 
компетентностей»

гімназія 
№ 3»

193. Проведення Міжнародного дня рідної мови 
(за окремим планом)

Лютий Заклади
освіти

Н.Рущак

194. Загальноміський конкурс літературних 
проектів

Лютий ІМЦ Н.Рущак

195. Засідання творчої групи вчителів 
образотворчого мистецтва та художньої 
культури «Розвиток творчої 
компетентності учнів засобами 
образотворчого мистецтва»

Лютий ЗШ №3 Н.Степаніщен
ко

196. Міський етап конкурсу з технічного 
креслення та основ графічної грамоти

Лютий Гімназія
№2

Н.Степаніщен
ко

197. Майстер-клас «Асоціативно-образне 
мислення на уроках музичного мистецтва»

Лютий ЗШ № 21 І.Микитюк

198. Засідання 1II ІД «Використання елементів 
критичного мислення на уроках музичного 
мистецтва»

Лютий ЗШ № 3 І.Микитюк

199. Міський етап конкурсу з образотворчого 
мистецтва для учнів закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти

Лютий-
Березен

ь

ІМЦ Н.Степаніщен
ко

200. Конкурс-виставка дитячого малюнка 
«Стрітенська мозаїка»

Лютий-
Березен

ь

МЦДЮТ Н.Степаніщен
ко

201. Конкурс-виставка з художньо-технічного 
та декоративно-вжиткового мистецтва 
«Світ паперових фантазій»

Лютий МЦНТТУ
М

Н.Степаніщен
ко

202. Спільне засідання ШМВ та творчої групи 
вчителів історії « Методика проведення 
тренінгу та її роль у розвитку пізнавальних 
інтересів учнів»

Лютий ЗШ №10 Л.Руда

203. Засідання м/о вихователів ЗДО. Педагогічні 
розсипи «Формування у дітей дошкільного 
віку ціннісного ставлення до довкілля. 
!рограма освіти для сталого розвитку»

Лютий ЗДО №36 ^Лаврів
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204. Засідання м/о музичних керівників ЗДО. 
Практикум «Розвиток музичних здібностей 
дошкільників засобами українського 
фольклору. Веснянки гаївки в музичному 
житті дошкільників»

Лютий ЗДО №18 П.Лаврів

205. Засідання школи молодого вихователя 
дошкільних груп «Впровадження в 
практику роботи нових концептуальних 
засад функціонування системи дошкільної 
освіти, освітніх програм, інноваційних 
технологій і методик розвитку, виховання і 
навчання дітей»

Лютий ЗДО №12 П.Лаврів

206. Засідання школи молодого вихователя- 
методиста ЗДО «Сучасні підходи до 
професійного розвитку педагогів в умовах 
модернізації освітнього простору»

Лютий ЗДО №20 П. Лаврів

207. Школа 1II ІД. «Маленька дослідницька 
лабораторія». STREAM-лабораторія у ЗДО

Лютий ЗДО №34 П. Лаврів

208. Засідання Школи 111 ІД. «Школа 
партнерства. Створення і реалізація єдиної, 
динамічної, перспективної системи 
конструктивних дій щодо забезпечення 
наступності дошкільної і початкової освіти 
(форми роботи з батьками)»

Лютий ЗШС №6 П. Лаврів

209. Засідання творчої групи вихователів ЗДО 
«Формування основ соціальної та 
фінансової освіти дітей дошкільного віку»

Лютий ЗДО №23 П. Лаврів

210. Засідання творчої групи вчителів 
математики «Актуальні питання 
формування предметних компетентностей 
на уроках математики. Розробка програми 
та методичного супроводу спецкурсу 
«Параметри у виразах, рівняннях та 
функціях»»

Лютий Гімназія
№2

М.Присяжнюк

211. Засідання школи молодого вчителя 
математики

Лютий ЗШ №2 М.Присяжнюк

212. Засідання творчої групи учителів фізики та 
астрономії «Формування життєвих 
компетентностей учнів засобами фізичного 
експерименту»

Лютий ЗШ №2 О.Солом’яна

213. Засідання творчої групи вчителів 
інформатики «Формування завдань 
практичних робіт для учнів 9 класу»

Лютий СШ №5 О.Солом’яна
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214. Семінар-практикум вичтелів математики 
«Ефективне застосування мультимедійної 
дошки на уроках математики»

Лютий Гімназія
№2

М.Присяжнюк

215. Засідання школи молодого вчителя 
інформатики

Лютий ЗШ №21 О.Солом’яна

216. Засідання Школи молодого бібліотекаря 
«Бібліотека і сучасний читач: пошук 
інноваційної моделі співпраці»

Лютий Івано- 
Франківс 

ька 
обласна 

бібліотек 
а для 

юнацтва

У.Чупрунова

217. Засідання творчої групи шкільних 
бібліотекарів «Єдність традиційних та 
акмеологічних технологій у роботі 
шкільної бібліотеки»

Лютий ПМЛ У.Чупрунова

218. Психологічний тренінг для керівників ЗДО 
«Трансформаційне лідерство та 
організаційна культура керівників ЗДО».

Лютий ЗДО №3 0.Савка
1.Рошак 

Л.Чмелик

219. Засідання школи молодого керівника 
гуртка ЗДО з хореографії. Майстер-клас 
«Сучасний танець у формуванні 
хореографічних навиків у дошкільнят».

Лютий МЦДЮТ Л.Чмелик

220. Засідання методичного об’єднання 
інструкторів з фізичної культури. 
Методична панорама «Рухливі ігри як засіб 
активізації рухової активності 
дошкільників на заняттях з фізичної 
культури».

Лютий ЗДО №22 Л.Чмелик

221. Круглий стіл вчителів іноземної мови 
«Використання рольових та інших видів 
ігор як фактору підвищення ефективності 
процесу навчання іноземної мови у 
молодших школярів»

Лютий СШ №5 Л. Чабан

222. Творча година вчителів-полоністів. 
«Інтегорований підхід до вивчення 
польської мови»

Лютий НВК
«Школа-
гімназія

№3»

Л. Чабан

223. Засідання творчої групи учителів фізичної 
культури «Раціональна організація 
активного відпочинку в школі»

Лютий ЗШ №17 О.Шендрик

224. Засідання творчої групи «Військова 
топографія на уроках предмета «Захист 
Вітчизни»»

Лютий ЗШ №24 О.Шендрик
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225. Засідання творчої групи педагогів- 
організаторів «Реалізація завдань сучасної 
школи, орієнтуючись на кожного учня»

Лютий ЗШ №2 О.Шендрик

226. Засідання ШМПО «Робота ради 
учнівського самоврядування - це основна 
складова роботи педагога-організатора»

Лютий УГ №1 О.Шендрик

227. Майстер-клас для вчителів початкових 
класів «Формування культури здоров’я 
молодших школярів шляхом упровадження 
здоров’язбережувальних освітніх 
технологій»

Лютий ПШС
«Перша
ластівка

»

З.Галас

228. Школа молодого вихователя ГПД 
«Психолого-педагогічні аспекти організації 
роботи ГПД»

Лютий ЗШ № 9 З.Галас

229. Засідання творчої групи вчителів 
початкових класів

Лютий НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

230. Засідання творчої групи вихователів ГПД Лютий ЗШ № 9 З.Галас

231. Тренінгові заняття для вчителів початкових 
класів «Основні орієнтири у роботі з 
батьками»

Лютий НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

232. Заняття з комп’ютерної грамотності для 
вчителів, які у 2019-2020н.р. 
працюватимуть у 1 класах

Лютий Католиц 
ька ЗШ І 

ст.

З.Галас
О.Солом’яна

233. Засідання ШМВ початкових класів. 
Педагогічні дебати. «Сучасний урок 
молодого вчителя. Який він? Пошуки, 
проблеми, знахідки»

Лютий ЗШ № 
26

З.Галас

234. Засідання творчої групи керівників гуртків 
«Перспективні напрями співпраці 
позашкільних навчальних закладів із 
державними установами і громадськими 
організаціями»

Лютий МДЕС А.Скакальськ
а

235. Засідання творчої групи керівників 
театральних гуртків «Впровадження 
інноваційних методів та прийомів розвитку 
артистичних здібностей засобами 
театрального мистецтва»

Лютий Ляльков 
ий театр 
ім.М.Під 
гірянки

А.Скакальськ
а
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236. Засідання школи педагогічної майстерності 
вчителів інтегрованого курсу 
«Громадянська освіта». «Формування 
економічної компетен-тності школярів»

Березен
ь

ПМЛ П.Ласійчук

237. Практикум. «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Березен
ь

ЗШ № 7 П.Ласійчук,
З.Галас

238.
Міжнародний математичний конкурс 
«Кенгуру»

Березен
ь

ЗЗСО П.Ласійчук

239. Засідання творчої групи вчителів 
зарубіжної літератури «Використання 
ефективних засобів формування 
комунікативної компетентності на уроках 
зарубіжної літератури»

Березен
ь

ІМЦ Н.Рущак

24Q. Загальноміський літературний конкурс із 
зарубіжної літератури для учнів 5-11-их 
класів «О, велич таланту!»

Березен
ь

НВК 
«Школа- 
гімназія 

№ 3»

Н.Рущак

241. Проведення Шевченківських днів (за 
окремим планом)

Березен
ь

Н.Рущак

242. Засідання творчої групи вчителів основ 
здоров’я «Формування в учнів свідомого 
ставлення до свого життя і здоров’я, 
оволодіння навичками безпечної та 
здорової поведінки»

Березен
ь

ЗШ №16 Н.Степаніщен
ко

243. Семінар-практикум учителів 
образотворчого мистецтва та художньої 
культури «Сучасні тенденції розвитку 
декоративно-прикладної творчості в умовах 
Нової української школи»

Березен
ь

ЗШ №24 Н.Степаніщен
ко

244. Міський етап учнівської олімпіади з 
образотворчого мистецтва

Березен
ь

Гімназія
№2

Н.Степаніщен
ко

245. Міський математичний турнір для учнів 7-9 
класів

Березен
ь

Гімназія
№2

М.Присяжнюк

246. Круглий стіл спільно із журналістами та 
засобами масової інформації. 
«Використання засобів медіа-інформації у 
формуванні громадянської позиції 
школяра»

Березен
ь

кафедра
журналіс

тики
ПНУ

Л.Руда
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247. Виїзний семінар вчителів географії 
«Активізація пізнавально-пошукової 
роботи учнів на уроках та географії та в 
позаурочний час шляхом урізноманітнення 
форм та методів роботи»

Березен
ь

Чернівец
ький

університ
ет

Л.Руда

248. Майстер- клас вчителя Н.Мізерак 
«Організація системи наставництва у 
закладі загальної середньої освіти - 
запорука успішної адаптації молодого 
педагога»

Березен
ь

СШ №1 Л.Руда

249. Круглий стіл «Організація позашкільної 
роботи з учнівською молоддю закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти 
(з досвіду роботи МАНУМ, МЦНТТУМ)»

Березен
ь

МАНУМ
МЦНТТУ

М

Л.Руда

250. Виїзний семінар вчителів природознавства 
«Роль навчальних екскурсій в системі 
вивчення природознавства в школі»

Березен
ь

Львівськи
й

університ
ет

Л.Руда

251. Загальноміська олімпіада з 
природознавства серед учнів 4-5 класів

Березен
ь

ЗШ №26 
ЗШ №7

Л.Руда

252. Круглий стіл вчителів природознавства. 
Обмін досвідом роботи. «Впровадження 
наскрізної змістової лінії «Екологічна 
безпека та сталий розвиток» у навчальній 
програмі з природознавства»

Березен
ь

ЗШ №25 Л.Руда

253. Засідання м/о вихователів-методистів ЗДО. 
Методичний симпозіум. «Фізичний 
розвиток та зміцнення здоров’я вихованців: 
методичний супровід». Моніторинг якості 
фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО

Березен
ь

ЗДО №35 П.Лаврів

254. Засідання школи ППД «Упровадження 
парціальних програм в освітньому процесі 
з дошкільниками»

Березен
ь

ЗДО №3 П. Лаврів

255. Конкурс з фізики для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
«Цікава фізика»

Березен
ь

О.Солом’яна

256. Засідання творчої групи шкільних 
бібліотекарів «Узагальнення матеріалів 
щодо випуску методичного вісника 
«Фаховий блокнот шкільного бібліотекаря: 
шляхи професійного вдосконалення»

Березен
ь

ПМЛ У.Чупрунова

257. Засідання школи новопризначеного 
завідувача ЗДО. Практикум «Сучасне 
документоведення»

Березен
ь

ЗДО №31 Л.Чмелик



58

258. Засідання методичного об’єднання 
керівників гуртків з навчання англійської 
мови у ЗДО. Педагогічний брифінг «Роль 
гри у навчанні дошкільнят англійської 
мови»

Березен
ь

ЗДО №12 Л.Чмелик
Л.Чабан

259. Засідання творчої групи інструкторів з 
фізичної культури за проектом «Про себе 
треба знати, про себе треба дбати »

Березен
ь

ЗДО №4 Л.Чмелик

260. Методичний міст «Когнітивний підхід до 
навчання спілкування англійською мовою»

Березен
ь

ЗШ №21 Л.Чабан

261. Засідання творчої групи класних керівників 
«Гармонійне поєднання громадянсько- 
патріотичного, військово-патріотичного та 
духовно-морального виховання у роботі 
класного керівника»

Березен
ь

ЗШ№26 О.Шендрик

262. Засідання творчої групи заступників 
директорів з виховної роботи «Формування 
в учнів загальнолюдських цінностей та 
моралі в умовах нової школи»

Березен
ь

ЗШ №22 О.Шендрик

263. Засідання творчої групи заступників 
директорів з виховної роботи «Проект 
«ШОП»: двосторонній погляд»

Березен
ь

Гімназія
№2

О.Шендрик

264. Майстер-клас для вчителів початкових 
класів. «Формування культури здоров’я 
молодших школярів шляхом упровадження 
здоров’язбережувальних освітніх 
технологій»

Березен
ь

ПШС
«Перша

ластівка»

З.Галас

265. Тренінгові заняття для вчителів початкових 
класів «Основні орієнтири у роботі з 
батьками»

Березен
ь

НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

266. Засідання методичного об’єднання 
вихователів ГПД. Семінар-кругозір 
«Сучасні технології навчання»

Березен
ь

ЗШ № 25 З.Галас

267. Засідання методичного об’єднання вчителів 
1-х класів. Педагогічний Х-фактор. 
Професійна компетентність вчителя Нової 
української школи.

Березен
ь

ЗШЛ № 
23

З.Галас

268. Засідання методичного об’єднання вчителів 
2-4 класів. Зустріч у методичному 
мегаполісі самоосвітньої роботи.

Березен
ь

НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас
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269. Засідання творчої групи хореографічних 
гуртків «Сучасні тенденції в 
хореографічному мистецтві»

Березен
ь

МЦДЮТ А.Скакальська

270. Практикум «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Квітень ЗШ № 7 П.Ласійчук,
З.Галас

271. Круглий стіл заступників директорів з 
навчально-виховної роботи «Формуємо 
освітню програму школи ІІІ ступеня: 
методичні рекомендації»

Квітень
ЗШ № 4

П. Ласійчук

272. Засідання школи молодого вчителя 
«Сучасний урок: пошук та інновації»

Квітень ЗШ №22 Н.Рущак

273. Тиждень зарубіжної літератури. 
Відкриття Тижня зарубіжної літератури

Квітень ЗШ №24 Н.Рущак

274. Засідання творчої групи вчителів 
музичного мистецтва

Вересен
ь

ЗШ № 17 І.Микитюк

275. Конкурс інсценівок за творами зарубіжної 
літератури

Квітень Н.Рущак

276. Загальноміський конкурс буктрейлерів 
серед учнів 5-11 класів «Книга в кадрі».

Квітень ІМЦ Н.Рущак

277. Тиждень зарубіжної літератури. 
Відкриття Тижня зарубіжної літератури.

Квітень НВК 
«Школа- 
гімназія 

№ 3»

Н.Рущак,

278. Засідання творчої групи вчителів трудового 
навчання та креслення «Формування 
життєвих компетентностей на уроках 
трудового навчання та технологій».

Квітень ЗШ №10 Н.Степаніщен
ко

279. Міський етап Всеукраїнського фестивалю 
«Дружин юних пожежних».

Квітень НВК 
«Школа- 
гімназія 

№ 3»

Н.Степаніщен
ко

280. Конкурс з художньої обробки металу серед 
учнів 9-х класів закладів загальної 
середньої освіти міста.

Квітень ВПУ № 
21

Н.Степаніщен
ко

281. Круглий стіл «Організація позашкільної 
роботи з учнівською молоддю закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти

Квітень МАНУМ
МЦНТТУ

М

Л.Руда
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(з досвіду роботи)»

282. Загальноміський ітелектуальний конкурс 
юних знавців природознавства «Що? Де? 
Коли?» серед учнів 4, 5 класів

Квітень ЗШ №15 Л.Руда

283. Засідання школи молодого вчителя 
математики

Квітень УГ №1 М.Присяжнюк

284. Засідання м/о вихователів-методистів ЗДО. 
Методичний театр «Забезпечення 
цілісності процесу особистісного й 
інтелектуального розвитку дитини 
орієнтованого на зону її найближчого 
розвитку»

Квітень ЗДО №27 П.Лаврів

285. Засідання м/о вихователів ЗДО. Панорама 
педагогічних досягнень «Творчість як 
ціннісна потреба дошкільника»

Квітень ЗДО №29 П.Лаврів

286. Засідання школи молодого вихователя груп 
раннього віку «Особливості розвитку 
мовлення дітей раннього віку»

Квітень ЗДО №17 П.Лаврів

287. Засідання школи ППД музичних керівників 
«Школа партнерства. Розвиток вокальних 
навичок у дошкільників в умовах сучасного 
інформаційного суспільства»

Квітень ЗДО №4 П. Лаврів

288. Засідання творчої групи вихователів- 
методистів «Методичний супровід 
формування компетентностей педагога для 
його успішної самореалізації»

Квітень ЗДО №10 П. Лаврів

289. Засідання творчої групи учителів фізики та 
астрономії «Формування життєвих 
компетентностей учнів засобами фізичного 
експерименту»

Квітень ЗШ №2 О.Солом’яна

290. Засідання творчої групи вчителів 
інформатики «Формування завдань 
практичних робіт для учнів 9 класу»

Квітень СШ №5 О.Солом’яна

291. Всеукраїнський учнівський фізичний 
конкурс «Левеня 2019»

Квітень ЗЗСО О.Солом’яна

292. Засідання школи молодого вчителя 
інформатики

Квітень ЗШ №21 О.Солом’яна

293. Тиждень Дитячої та юнацької книги Квітень У.Чупрунова
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294. Засідання Школи молодого бібліотекаря 
«Облік навчальної літератури: запитання, 
відповіді, коментарі»

Квітень ЗШ №18 У.Чупрунова

295. Засідання методичного об’єднання 
медичних сестер ЗДО. !роблемний стіл 
«Особливості організації дієтичного 
харчування у ЗДО»

Квітень ЗДО №2 Л.Чмелик

29б. Засідання творчої групи завідувачів ЗДО за 
проектом «Оптимізація взаємодії 
дошкільного закладу та сім’ї на засадах 
демократичного громадянства»

Квітень ЗДО №23 Л.Чмелик

297. Засідання творчої групи вчителів іноземних 
мов. Банк ідей. «Використання 
інтерактивних методів навчання для 
розвитку креативної особистості на уроках 
іноземної мови»

Квітень ЗШ №10 Л.Чабан

298. Засідання ШМЛО «Учнівський лідер -  
майбутній лідер держави. Шради 
психолога щодо визначення лідерських 
якостей учнів»

Квітень УГ №1 О.Шендрик

299. Засідання творчої групи вчителів 
початкових класів

Квітень НВК
«Школа-
гімназія

№3»

З.Галас

300. Засідання творчої групи вихователів ГИД Квітень ЗШ № 9 З.Галас

301. Засідання ШМВ початкових класів. 
«Естафета вчительських здивувань з питань 
самоосвіти»

Квітень ЗШ № 26 З.Галас

302. Школа молодого вихователя ГЛД. 
«Педагогічний салон запитань і відповідей 
із самоосвітньої роботи»

Квітень ЗШ № 22 З.Галас

303. Семінар-практикум «Розвиток музичного 
темпу і ритму на уроках музичного 
мистецтва в початковій школі»

Квітень «Перша
ластівка»

ІМикитюк

304. !рактикум «Методи та прийоми 
розв'язування задач підвищеної складності 
в початковій школі»

Травень ЗШ № 7 П.Ласійчук
З.Галас

305. Засідання творчої групи вчителів 
української мови та літератури 
«Формування й розвиток практичних умінь 
та навичок на уроках української мови та 
літератури як умова досягнення учнями 
творчої та комунікативної

Травень НВК 
«Школа- 
гімназія 

№ 3»

Н.Рущак
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компетентностей»

306. Засідання творчої групи вчителів 
зарубіжної літератури «Використання 
ефективних засобів формування 
комунікативної компетентності на уроках 
зарубіжної літератури»

Травень ІМЦ Н.Рущак

307. Засідання творчої групи вчителів 
образотворчого мистецтва та художньої 
культури «Розвиток творчої 
компетентності учнів засобами 
образотворчого мистецтва»

Травень ЗШ №3 Н.Степаніщен
ко

308. Засідання творчої групи вчителів основ 
здоров’я «Формування в учнів свідомого 
ставлення до свого життя і здоров’я, 
оволодіння навичками безпечної та 
здорової поведінки»

Травень ЗШ №16 Н.Степаніщен
ко

309. Конкурс-виставка дитячого малюнка 
«Мотиви Франкового міста»

Травень ЦІ 1В ім. 
С.Бандер 

и

Н.Степаніщен
ко

310. Конкурс-виставка дитячого малюнка 
«Прекрасна, як весна, мама-красна»

Травень ЦПВ
ім.С.Бане

ри

Н.Степаніщен
ко

311. Засідання творчої групи вчителів 
математики «Актуальні питання 
формування предметних компетентностей 
на уроках математики. Розробка програми 
та методичного супроводу спецкурсу 
«Параметри у виразах, рівняннях та 
функціях»»

Травень Гімназія
№2

М.Присяжнюк

312. Засідання творчої групи вчителів 
музичного мистецтва

Вересен
ь

ЗШ № 13 І.Микитюк

313. Засідання м/о вчителів географії Травень ЗШ №18 Л.Руда

314. Засідання м/о вчителів природознавства Травень ЗШ №7 Л.Руда
315. Засідання м/о музичних керівників. 

«Пісенна творчість дошкільника. 
Солоспіви, спів у ансамблі та хорі»

Травень ЗШС №3 П.Лаврів

316. Інструктивно-методична нарада 
вихователів методистів ЗДО. 
«Моделювання змісту, форм і методів 
підвищення фахової кваліфікації, 
майстерності педагогів закладу дошкільної

Травень ЗДО №15 П.Лаврів
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освіти, підвищення рівня психолого - 
педагогічної культури батьків вихованців у 
наступному навчальному році»

317. Засідання школи молодого музичного 
керівника ЗДО «Театралізована діяльність з 
дітьми дошкільного віку»

Травень ЗДО №16 П. Лаврів

318. Організація та проведення щорічного 
обліку підручників «Стан забезпечення 
ЗЗСО міста підручниками для учнів 1-11 -х 
класів»

Травень

Червень

ІМЦ У.Чупрунова

319. Виїзний семінар-практикум із організацією 
спортивних ігор для інструкторів з 
фізкультури «Туризм як форма активізації 
рухової діяльності»

Травень ПЗОВ
«Лімниця

»

Л.Чмелик

32Q. Засідання творчої групи інструкторів з 
фізичної культури за проектом «Про себе 
треба знати, про себе треба дбати ». 
(результати апробації за тематикою III 
кварталу, підсумки роботи за рік)

Травень ЗДО №35 Л.Чмелик

321. Засідання творчої групи учителів фізичної 
культури

Травень СШ №5 О.Шендрик

322. Засідання творчої групи вчителів предмета 
«Захист Вітчизни»

Травень ЗШ №28 О.Шендрик

323. Засідання творчої групи педагогів- 
організаторів «Рецепт підняття настрою й 
подолання весняної депресії засобами 
туристсько-краєзнавчого виховання»

Травень ЗШ №2 О.Шендрик

324. Засідання творчої групи заступників 
директорів з виховної роботи

Травень Гімназія
№2

О.Шендрик

325. Засідання творчої групи класних керівників 
«Організація виховного процесу на основі 
вивчення розвитку індивідуальних 
здібностей учнів»

Травень ЗШ№26 О.Шендрик

326. Засідання творчої групи хореографічних 
гуртків «Розвиток художньо-естетичних 
смаків та виховання творчої особистості 
засобами хореографічного мистецтва»

Травень МЦДЮТ А.Скакальська

327. Засідання творчої групи «Екологічне 
виховання дітей та учнівської молоді з 
використанням об’єктів природно- 
заповідного фонду»

Травень МДЕС А.Скакальська
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328. Засідання творчої групи керівників Травень Лялькови А.Скакальська
театральних гуртків. Підведення підсумків й театр
роботи. Планування роботи на наступний ім.М.Підг
навчальний рік. ірянки

6.3.2. Інформаційно-методичне забезпечення педагогічного процесу.
Видавнича діяльність

№
п/п

Зміст роботи Термін Місце Відповідальний

1 Розроблення навчально-методичних 
матеріалів (програм, посібників, 
рекомендацій)

Упродовж
року

ІМЦ О.Савка 
Методисти ІМЦ

2 Організація методичних заходів, 
показових уроків в онлайн-режимі

Упродовж
року

Заклади
освіти

Методисти ІМЦ

3 Залучення педагогів до участі у 
тренінгах, вебінарах, 
відеоконференціях тощо

Упродовж
року

ІМЦ Методисти ІМЦ

4 Підготовка інформаційних та 
методичних збірників, виготовлення 
буклетів

Упродовж
року

ІМЦ Методисти ІМЦ

5 Організація навчання педагогів 
щодо формування практичних 
навичок роботи з комп’ютерами, 
інтерактивними дошками, 
мультимедійним обладнанням у 
рамках впровадження концепції 
Нової української школи

Упродовж
року

Заклади
освіти

Методисти ІМЦ

6 Упровадження 8ТЕМ-освіти 
у закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти

Упродовж
року

Заклади
освіти

П.Ласійчук
О.Солом’яна

7 Методичний супровід державного 
замовлення підручників для учнів 2
х та 11-х класів

Заклади
освіти

У.Чупрунова

8 Організація роботи шкільних 
бібліотекарів щодо популяризації 
художньої та фахової літератури

Упродовж
року

Заклади
освіти

У.Чупрунова

9 Організаційне забезпечення роботи 
офіційного веб-сайту Департаменту 
освіти та науки

Упродовж
року

ІМЦ О.Савка
Р.Бадулін

6.3.3. Вивчення, узагальнення та впровадження ППД та інноваційних
технологій

№ п/п Зміст роботи Термін Місце Відповідаль
ний
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1 Організувати роботу шкіл 1II ІД з 
питань реалізації новаторських 
педагогічних ідей в освітній процес

Упродов 
ж року

Заклади
освіти

2 Залучати педагогів, методистів 
закладів позашкільної освіти до участі 
в обласних конкурсах методичних 
розробок «Педагогічна знахідка», 
«Джерело творчості»

Грудень,
червень

Заклади
освіти

О.Савка

3 Здійснювати роботу з вивчення ППД 
педагогів міста (за індивідуальним 
планом методистів)

Упродов 
ж року

Заклади
освіти

Методисти
ІМЦ

4 Організувати та здійснити методичний 
супровід проведення міського туру 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року-2019»

Жовтень-
грудень

Заклади
освіти

О.Савка
Методисти

ІМЦ

5 Методичний супровід упровадження 
виховної системи Self-Esteem 
(Б.Кицман)

Упродов 
ж року

ЗШ № 
13

З.Галас

6 Методичний супровід впровадження 
здоров’язбережувальних технологій на 
уроках в початковій школі (Н.Г руша )

Упродов 
ж року

ЗШ № 3 З.Галас

7 Методичний супровід проекту 
«Навчимо 1000 дітей Arduino 
робототехніки в школах м.Івано- 
Франківська» (О.Аронець)

Упродов 
ж року

МЦНТТ
УМ

О.Солом’яна

8 Впровадження гуртків неформальної 
ІТ-освіти: Arduino, Code Club

Упродов 
ж року

ЗЗСО О.Солом’яна

9 Методичний супровід впровадження 
мнемотехніки -  технології 
ефективного засвоєння інформації 
(Л.Павлюк)

Упродов 
ж року

ЗШ №7 З.Галас

1Q Методичний супровід упровадження 
технології та методів реалізації 
педагогічного коучингу в системі 
освіти дорослих. (Л. Фіцик)

Упродов 
ж року

ЗДО № 
4.

П.Лаврів

11 “Формування основ соціальної та 
фінансової освіти дітей дошкільного 
віку” за парціальною програмою 
“Афлатот”. Р. Семанюк, вихователь

Упродов 
ж року

ЗДО № 
23

П.Лаврів

12 Забезпечення наступності дошкільної і 
початкової освіти. «Педагогіка 
партнерства» в межах ключових 
компонентів формули Нової 
української школи (О. Сенюк) ЗШС 
№6.

Упродов 
ж року

ЗШС
№6.

П.Лаврів
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6.3.4. Дослідно-експериментальна діяльність
№
п/п

Зміст роботи Термін
виконанн

я

Місце
проведе

ння

Відповідаль
ний

1 Апробація підручників, навчальних 
посібників, авторських програм, 
методичних розробок, електронних 
засобів навчання

Упродовж
року

ЗЗСО Методисти
ІМЦ

2 Участь ЗЗСО в навчально- 
педагогічному проекті «Інтелект 
України»

Упродовж
року

СШ № 
11, ЗШ 
№ 8, 

7ЗШЛ 
№8 23

З.Галас

3 Пілотний проект упровадження 
концепції Нової української школи

Упродовж
року

ЗШ № 9 З.Галас

4 Упровадження технології «Розумники» 
(БшагІКідв)

Упродовж
року

ЗШ № 
26

З.Галас

6.3.5. Організація роботи з обдарованою учнівською молоддю
№
п/п

Зміст роботи Термін Місце Відповідаль
ний

1 Організація і проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових предметів

Жовтень-
грудень

ЗЗСО О.Савка
Методисти

ІМЦ
2 Організація і проведення міських 

учнівських олімпіад для учнів 4-х 
класів, з фізичної культури, предмета 
«Захист Вітчизни», курсу «Основи 
християнської етики», образотворчого 
мистецтва; міського конкурсу з 
технічного креслення та основ графічної 
грамоти

Лютий-
березень

ЗЗСО О.Савка
Методисти

ІМЦ

3 Проведення міських етапів міжнародних 
мовно-літературних конкурсів, 
всеукраїнських турнірів

Жовтень-
грудень

ЗЗСО О.Савка
Методисти

ІМЦ
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4 Організація інтерактивних конкурсів- 
ігор з фізики «Левеня», з математики 
«Кенгуру», з природничих предметів 
«Геліантус», з природничих предметів 
«Колосок», з інформатики «Бобреня», з 
історії «Лелека», з англійської мови 
«Гринвіч», з українознавства «Патріот», 
«Соняшник», «Соняшник -учитель»

Упродовж
року

Заклади
освіти

Методисти
ІМЦ

5 Організація і проведення міських 
творчих конкурсів, турнірів, виставок, 
фестивалів, акцій тощо (за окремим 
планом)

Упродовж
року

Заклади
освіти

Методисти
ІМЦ

6.4. Забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингових досліджень

з/ 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний

1. Оновлення інформаційної бази закладів 
середньої та професійної освіти

жовтень М.Присяжнюк, 
керівники ЗЗСО

2. Здійснення інформаційно - 
роз’яснювальної роботи серед вчителів, 
випускників та їх батьків щодо питань 
ЗНО-2019

Упродовж року М.Присяжнюк, 
керівники ЗЗСО

3. Формування пунктів ЗНО, пунктів 
пробного тестування на 2018 рік та 
відповідальних за пункти тестування

листопад-
грудень

М.Присяжнюк, 
керівники ЗЗСО

4. Методичний супровід реєстрації 
випускників закладів загальної середньої 
освіти

лютий-березень М.Присяжнюк

5. Організація та контроль за формуванням 
та відправленням до ІФРЦОЯО 
комплектів реєстраційних документів 
випускників старшої школи ЗНЗ

лютий-березень М.Присяжнюк, 
керівники ЗЗСО

6. Організація та контроль за внесенням 
змін до реєстрації даних за вимогою 
учасників ЗНО

квітень М.Присяжнюк, 
керівники ЗЗСО

7. Створення інформаційної бази даних 
осіб, залучених до ЗНО-2019

грудень-
березень

М.Присяжнюк

8. Реєстрація та навчання осіб, які 
залучаються до роботи в пунктах 
проведення ЗНО-2019

квітень М.Присяжнюк

9. Проведення апробації тестових завдань жовтень,
квітень

М.Присяжнюк

10. Організація підготовки та проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання 
2019 року

травень-
червень

М.Присяжнюк
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11. Забезпечення проведення додаткової 
сесії ЗНО-2019

липень М.Присяжнюк

12. Здійснення методичного супроводу 
моніторингових досліджень відповідно 
до наказів МОН України

Упродовж рої М.Присяжнюк

6.5. Міжнародна співпраця, взаємодія з ВНЗ та громадськими
організаціями

№
п/п Зміст роботи Термін Місце Відповідаль

ний

1

Участь у заходах в рамках міжнародного 
проекту БО С С и -  розвиток 
громадянських компетентностей в 
Україні

Упродовж
року ЗЗСО О.Савка

Л.Руда

2 Участь у міжнародному проекті «Школа 
проти СНІДУ»

Упродовж
року ЗЗСО Н.Степаніще

нко

3

Організація та проведення 
представницьких освітніх заходів із 
залученням викладачів ОІППО, ВНЗ, 
представників громадських організацій

Упродовж
року ЗЗСО

О.Савка
Методисти

ІМЦ

IV. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

№ Зміст роботи Термін
виконання

Відповідаль
ний за 
виконання

І. Проведення традиційних масових заходів в закладах 
освіти:

1.1
Урочисті лінійки з нагоди Дня Знань та свята першого 
дзвоника у закладах освіти.
Перший урок.

1 вересня 
2018 року Директори

Шкільний етап Всеукраїнської гри «Сокіл» 
(«Джура»)

січень-
березень

1.2 Декада українського кіно для учнів 2-11 класів в театрі 
кіно «Люм’єр»

Директори,
М.Продан,

1.3 Тиждень музичного мистецтва 23-30 вересня Шкільні
оргкомітети

1.4 Шкільні свята-конкурси українських патріотичних, 
стрілецьких і повстанських пісень До 14 жовтня Шкільні

оргкомітети

1.5 Заходи, присвячені святу Покрови, Українському 
Козацтву, річниці УПА та Дню захисника Вітчизни Жовтень Директори

1.6 Відзначення річниці створення ЗУНР Листопад Директори

1.7 Відзначення Дня української писемності та мови Листопад Директори

1.8 Вшанування Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні 23-30
листопада Директори

1.9 Заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби з СНІД та 
ВІЛ-інфекцією Грудень Шкільні

оргкомітети
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1.10 Заходи з нагоди Міжнародного дня інвалідів Грудень Шкільні
оргкомітети

1.11 День самоврядування в навчальному закладі (з нагоди 
дня місцевого самоврядування) 6 грудня Шкільні

оргкомітети

1.12 Відзначення Дня Збройних сил України Грудень Шкільні
оргкомітети

1.13 Свято Миколая 19 грудня Шкільні
оргкомітети

1.14 Шкільні новорічно-різдвяні святкування Грудень-
січень

Шкільні
оргкомітети

1.15 Відзначення Дня Соборності України Січень Директори

1.16 Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого Директори

1.17 Відзначення Міжнародного дня Дня рідної мови 21 лютого Шкільні
оргкомітети

1.18 Дні родинної педагогіки в 1-11 класах Вересень-
квітень Директори

1.19 Шевченківські дні Березень Директори

1.20 Тиждень дитячої та юнацької книги Березень Шкільні
оргкомітети

1.21
Шкільні творчі звіти в рамках І туру XVII 
дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Таланти землі 
Галицької»

Березень-
квітень Директори

1.22
Тиждень Державних символів України, присвячений 
27-й річниці підняття синьо-жовтого прапора на 
міською Ратушею

Квітень Директори

1.23 Святкування Великодніх свят Шкільні
оргкомітети

1.24 День пам’яті. 33-а річниця Чорнобильської трагедії 26 квітня Директори

1.25 Урочисте підняття прапора міста Івано-Франківська в 
закладах освіти та урок, присвячений рідному місту 7 травня Директори

1.26 День пам’яті і примирення 8 травня Директори

1.27 Свято Матері травень Шкільні
оргкомітети

1.28 День Європи в школі 14 травня Шкільні
оргкомітети

1.29 День пам’яті жертв політичних репресій Травень Шкільні
оргкомітети

1.30 Урочисті лінійки з нагоди завершення навчального 
року та свята останнього дзвоника Травень Директори

1.31 Свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей Червень Директори

1.32

Урочисте вручення документів про освіту випускникам 
9-х та 11-х класів загальноосвітніх шкіл та свідоцтв про 
позашкільну освіту випускникам ПНЗ

Травень-
червень Директори

ІІ. Загальноміські заходи й акції:

2.1 Огляд-конкурс шкільних музеїв Жовтень - 
грудень

2.2
проведення міської олімпіади серед учнів 10-11 класів 
із вивчення предмета «Захисту Вітчизни»

Грудень
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2.3. Молодіжна патріотична Програма «Чорний ліс-2019» І етап 
березень

2.4 Молодіжна патріотична Програма «Чорний ліс-2019» ІІ етап - 
червень

2.5 Проведення показового Дня ЦЗ в ЗНЗ для керівників 
навчальних закладів Квітень СШ №5

2.6 Інтерактивна гра «Таємниці Станіславської фортеці» (8 
класи) Травень

2.7
Олімпіада кращих знавців історії міста Івано- 
Франківська Травень

2.8
Міський конкурс патріотичної пісні «Так, Я люблю 
Україну»

І декада 
жовтня

2.9 Міський фестиваль «Казацький дух» Жовтень

2.10
ІІІ спартакіада з військово-прикладних видів спорту 
серед учнів 10-11 класів Грудень

2.11
Змагання з військово-прикладних видів спорту серед 
учнів 10-11 класів, присвячених 357 річниці заснування 
міста

Квітень

2.12 Міський етап Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») на 
базі ПЗОВ «Лімниця»

Квітень - 
травень

2.13 Урочисте відкриття нового навчального року в міській 
школі громадянської освіти Вересень М.Продан,

оргкомітет
2.15 Акція «Милосердя» (допомога людям похилого віку) Жовтень Оргкомітет

2.18 Інтерактивна гра «Листопадовий зрив» 1 листопада М.Продан,
оргкомітет

2.19

IV загальноміський учнівський збір-реквієм «Згадаємо 
всіх поіменно!», присвячений 74-ій річниці розстрілу 
українських патріотів німецько-фашистськими 
окупантами

17 листопада оргкомітет

2.20 Акція «Свіча пам’яті» (в день пам’яті жертв 
голодомору 1932-33 років)

Листопад,
четверта
субота

оргкомітет

2.21 Культурологічна акція «Всі ми діти твої, Україно!» Листопад оргкомітет

2.22 Акція протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції та 
СНІДу

Листопад-
грудень оргкомітет

2.23 Акція «Разом проти корупції» Грудень оргкомітет

2.24 Акція «Поле правової дії», присвячена 69-ій річниці 
прийняття Загальної Декларації прав людини Грудень оргкомітет

2.25 Загальноміське свято Миколая для дітей, що 
потребують підвищеної соціальної уваги 19 грудня оргкомітет

2.26
Акції «Подаруй радість дітям» (для дітей-інвалідів), 
«Дорогою Святого Миколая», «Добро твого серця 
творить дива»

Грудень оргкомітет

2.28
Загальноміський конкурс-виставка декоративно- 
ужиткових та образотворчих робіт «Дивосвіт 
різдвяного затишку»

Грудень -  
січень

М.Продан,
оргкомітет

2.29
Загальноміський конкурс колядницьких гуртів 
навчальних закладів «Бо прийдуть до тебе три 
празники в гості!»

23-25 грудня М.Продан,
оргкомітет



71

2.30 Загальноміський культурологічний проект «Наше 
Різдво. Від Романа до Йордана»

Г рудень- 
січень

М.Продан,
оргкомітет

2.31 Загальноміський вечір історичної пам’яті, присвячений 
109-ій річниці з дня народження С.Бандери 1 січня Г.Савченко

2.32 Вечір «Різдвяні зустрічі друзів» Січень РУС

2.33 Акція «Крути: героїзм молодих» Січень М.Продан,
оргкомітет

2.34 Акція «В захист рідної мови» Лютий РУС
2.35 День Героїв Небесної Сотні 20 лютого оргкомітет
2.36 Загальноміські Шевченківські свята Березень Оргкомітет
2.37 Загальноміські майстер-класи «У Великодній світлиці» Квітень оргкомітет
2.39 Акція «Дзвони Чорнобиля» Квітень оргкомітет
2.40 ХІІ міська олімпіада з історії міста Квітень оргкомітет
2.41 Відзначення Дня пам’яті і примирення 8 травня оргкомітет

2.42 ХІІІ інтерактивна гра «Таємниці Станіславської 
фортеці» Травень І.Валько,

оргкомітет
2.44 Свято українського танцю «Травневий дощ» Травень оргкомітет

2.45 Свято шкільного театру і художнього читання 
«Відкривається схвильовано душа» Травень оргкомітет

2.46 Заходи з нагоди дня пам’яті жертв політичних репресій 
(третя неділя травня) Травень оргкомітет

2.47 Гала-концерт дитячо-юнацького фестивалю мистецтв 
«Таланти землі Галицької» Травень оргкомітет

2.50 Загальноміське свято «За честь! За славу! За народ!», 
присвячене Дню Героїв Травень

ЦПВ ім.
С.Бандери,
Г.Савченко

2.51 Загальноміське свято «Ми -  надія твоя, Україно!» Травень Оргкомітет

2.52 Свято Республіки Дитинства, присвячене 
Міжнародному дню захисту дітей Червень М.Продан,

оргкомітет

2.53 Мистецька акція «Сонячна майстерня літа» Червень М.Продан,
оргкомітет

2.54

Загальноміське дитяче свято «Літо в нашому дворі» з 
нагоди початку роботи літнього відпочинкового 
осередку на базі Центру дозвілля дітей та юнацтва за 
місцем проживання

Червень Л.Зваричук
оргкомітет

2.55 Свято Державного Прапора України Серпень Оргкомітет

2.56 Загальноміське дитяче свято «Ми діти твої, Україно!» Серпень Л.Зваричук,
оргкомітет

ІІІ.
Участь делегацій закладів та установ освіти в 
загальноміських заходах з нагоди пам’ятних дат і 
подій:

3.1 - спільна молитва за страчених у Дем’яновому Лазі Жовтень Оргкомітет

3.2 - з нагоди свята Покрови Божої Матері та річниці 
створення УПА Жовтень Оргкомітет

3.3 - з нагоди річниці проголошення ЗУНР Листопад Оргкомітет

3.4 - з нагоди 75-ої річниці розстрілу німецько- 
фашистськими окупантами членів ОУН в Станіславі Листопад М.Продан,

оргкомітет

3.5 - віче з нагоди річниці з дня народження В’ячеслава 
Чорновола 24 грудня Оргкомітет

3.6 - віче з нагоди 109-ої річниці з дня народження Степана 
Бандери Січень Оргкомітет
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3.7 - віче з нагоди дня Соборності України Січень Оргкомітет
3.8 - віче з нагоди відзначення річниці бою під Крутами Січень Оргкомітет
3.9 - віче пам’яті Г ероїв Небесної Сотні 20 лютого Оргкомітет
3.10 - віче з нагоди вшанування пам’яті Тараса Шевченка Березень Оргкомітет

3.11 - молебень з нагоди Дня памяті та примирення і Дня 
Перемоги Травень Оргкомітет

3.12 - урочистості з нагоди Дня міста Травень Оргкомітет

3.13 - день Європи в Івано-Франківську Травень М.Продан,
О.Шендрик

3.14 - урочиста хода і віче з нагоди Дня Героїв Травень Оргкомітет

3.15 - урочистості з нагоди Дня Державного Прапора 
України Серпень Оргкомітет

3.1б - урочистості з нагоди Дня Незалежності України Серпень Оргкомітет
IV. Загальноміські проекти:

4.1 «За честь! За славу! За народ!» Вересень-
червень

ЦІ 1В ім.
С.Бандери

4.2 «Ми -  громадяни України!» Вересень
червень

ЦПВ ім. 
С.Бандери

4.3 «Школа громадянської освіти» Вересень - 
червень

М.Продан,
оргкомітет

4.4 «Шана і пам’ять!» Жовтень - 
червень оргкомітет

4.5 «Герої не вмирають!» Грудень-
лютий

О.Шендрик
оргкомітет

4.б «Цінності, що нас єднають» Травень-
червень

М.Продан,
оргкомітет

4.7 «Вишивка -  мій оберіг» Вересень - 
червень

М.Продан,
оргкомітет

4.8 «Г армонія душі і серця» Вересень. - 
червень

М.Продан,
оргкомітет

4.9 Краєзнавчий проект «Г орджуся тим, що я з Галичини!» Вересень - 
квітень

М.Продан,
оргкомітет

4.32 Культурологічний проект «Наше Різдво. Від Романа до 
Йордана»

Грудень - 
січень оргкомітет

V.
Заходи, присвячені знаковим датам і подіям з 
календаря знаменних дат України і світу (згідно з 
окремими наказами та розпорядженнями)

Впродовж
навчального
року

оргкомітет

VI. Правовиховна робота:

б.1
Проведення днів правових знань та профілактики 
правопорушень в закладах освіти міста (згідно з 
окремим графіком)

Впродовж
навчального
року

О.Шендрик 
ІВалько 
керівники 
закладів освіти

б.2 Оновлення банку даних про дітей з девіантною 
поведінкою та дітей, що відносяться до групи ризику Вересень ІВалько

б.3

Діяльність шкільних рад профілактики правопорушень 
та міської координаційної ради з питань профілактики 
правопорушень, дитячої бездоглядності та захисту прав 
дитини (кожна третя середа місяця)

Впродовж
навчального
року

Керівники 
закладів освіти

б.4 Продовження роботи шкільних наркологічних постів
Впродовж
навчального
року

Керівники 
закладів освіти
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6.5 Огляд-конкурс на кращу організацію правовиховної 
роботи в школах міста

Вересень- 
грудень 2018 
року

0.Шендрик
1.Валько, 
оргкомітет

6.6
Проведення туристсько-краєзнавчої роботи з 
учнівською молоддю (згідно з міською програмою 
розвитку туризму і краєзнавства учнівської молоді)

Впродовж
навчального
року

Шкільні
координаційні
ради.

V. РОБОТА ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ (ЦППСР)

І. Організаційно-координаційний напрямок

№
п/п

Зміст Термін
виконання

Відповіда
льні

1. Участь у роботі апаратних нарад 
Департаменту освіти та науки Івано- 
Франківської міської ради

Впродовж 
2018-2019 н.р.

Г. Ляльчук

2. Засідання Центру з питань організації роботи Кожного
понеділка

Г. Ляльчук

3. Участь в роботі Координаційної ради 
Департаменту освіти та науки з питань 
профілактики злочинів і правопорушень серед 
школярів та соціально-правового захисту 
неповнолітніх

Останній 
четвер місяця

Г. Ляльчук

4. Участь у роботі координаційної ради 
Департаменту освіти та науки з питань 
організації літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей

Відповідно до 
плану роботи 
Департаменту 

освіти та науки

Г. Ляльчук

5. Участь в проведенні Днів захисту прав дитини 
та профілактики правопорушень в 
мікрорайонах міста

Відповідно до 
розпорядження 

міського 
голови

Г. Ляльчук

6. Участь у роботі координаційної ради у справах 
дітей виконавчого комітету Івано- 
Франківської міської ради

Відповідно до 
розпорядження 

міського 
голови

Г. Ляльчук

7. Оновлення бази даних кадрового забезпечення 
психологічної служби міста

Вересень, 
2018 р.

Директор
ЩШСР

Методисти
8. Погодження річних планів роботи практичних 

психологів, соціальних педагогів
Вересень, 

2018 р.
Директор
ЩШСР

Методисти
9. Погодження графіків роботи практичних 

психологів та соціальних педагогів закладів 
загальної середньої освіти, практичних 
психологів закладів дошкільної освіти

Вересень, 
2018 р.

Директор
ЩШСР

Методисти

10. Поновлення банку психологічного Впродовж ЩШСР
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інструментарію з основних напрямків роботи 
практичних психологів та соціальних 
педагогів

року

11. Аналіз стану виконавської дисципліни 
працівників психологічної служби

Впродовж
року

ЦІШСР

12. Контроль за веденням документації 
практичних психологів, соціальних педагогів

Впродовж
року

Директор
ЦІШСР,

Методисти
13. Співпраця з службами медико-соціального 

супроводу дитини, ІРЦ, благодійними 
фондами, громадськими організаціями щодо 
актуальних питань освітнього простору

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

14. Координація роботи психологічної служби 
щодо соціально-психологічної адаптації 
дитини

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

15. Участь у міжгалузевих консиліумах, нарадах, 
круглих столах

На запит ЦІШСР

16. Підготовка та проведення експертизи 
психодіагностичного інструментарію, 
психологічних та психолого-педагогічних 
новацій, навчально-методичних матеріалів 
соціально-психологічного змісту, що 
застосовуються в навчальних закладах

Відповідно до 
потреби

ЦІШСР

17. Контроль за виконанням розвивальних 
програм в закладах дошкільної освіти та 
просвітницької роботи з батьками та 
вихователями

Впродовж 
2018-2019 н.р.

Г.Ляльчук
ЦІШСР

Методисти

18. Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

19. Соціально-психологічний супровід та робота з 
дітьми, батьки яких за кордоном

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

20. Соціально-психологічний супровід та робота з 
дітьми, батьки яких в АТО

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

21. Участь в атестаційній комісії Департаменту 
освіти та науки для атестації педагогічних 
працівників

Квітень, 
2019 р.

Г. Ляльчук

22. Організація діяльності психологічної служби 
на виконання державних, регіональних 
програм, Концепції розвитку психологічної 
служби

Серпень -  
вересень, 
2018 р.

Директор
ЦІШСР

Методисти

23. Координація роботи психологічної служби 
щодо забезпечення супроводу дітей з 
особливими освітніми потребами

Впродовж 
2018-2019 н.р.

Директор
ЦІШСР

Методисти
24. Координація роботи щодо психологічного 

супроводу інклюзивного навчання
Впродовж 

2018-2019 н.р.
Директор
ЦІШСР

Методисти
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25. Координація роботи психологічної служби 
щодо психологічного супроводу допрофільної 
та профільної освіти

Впродовж 
2018-2019 н.р.

Директор
ЦППСР

Методисти
26. Координація роботи психологічної служби 

щодо психологічного супроводу підготовки 
випускників до ЗНО

Впродовж 
2018-2019 н.р.

Директор
ЦППСР

Методисти
27. Координація роботи психологічної служби 

щодо дотримання прав дітей в умовах закладу 
освіти та поза його межами

Впродовж 
2018-2019 н.р.

Директор
ЦППСР

Методисти
28. Перевірка та аналіз статистичних звітів 

практичних психологів та соціальних 
педагогів за І семестр 2018-2019 н. р. 
Перевірка та аналіз статистичних та 
аналітичних звітів практичних психологів та 
соціальних педагогів за 2018-2019 н. р.

Січень, 
2019 р.

Травень, 
2019 р.

Директор
ЦППСР

Методисти

29. Підготовка аналітичного звіту до ОЦППСР за 
І півріччя 2018-2019 н. р.
Підготовка аналітичного звіту до ОЦППСР за 
2018-2019 н. р.

Грудень, 
2018 

Травень, 
2019 р.

Директор
ЦППСР

Методисти

ІІ. Діагностико-аналітичний напрямок

№
п/п

Зміст Термін
виконання

Відповідальні

- і  •  •  •  •  •  • •  •1. Соціально-психологічні дослідження в закладах дошкільної освіти:
1.1 Дітей раннього віку
1.1.1 Відстеження психічного розвитку дітей 
раннього віку
1.1.2 Діагностика розвитку інтелекту
1.1.3 Діагностика емоційної сфери
1.1.4 Корекційно-розвивальна робота з 
дітьми, які важко адаптуються до умов ЗДО 
1.2 Дітей молодшого дошкільного віку
1.2.1 Вивчення та розвиток пізнавальної 
сфери
1.2.2 Вивчення особливостей ігрової 
діяльності
1.2.3 Вивчення особливостей сімейної 
взаємодії і розвитку соціальної перцепції
1.2.4 Діагностика, корекція страхів та рівня 
невротизації
1.2.5 Вивчення особливостей перебігу 
статевої ідентифікації
1.3 Дітей середнього дошкільного віку
1.3.1 Діагностика та розвиток пізнавальної 
сфери

Вересень -  
Жовтень, 

2018 р.

Жовтень -  
Листопад, 

2018 р.

Грудень, 
2018 р.

І. Рошак 

І. Рошак

І. Рошак



76

1.3.2 Вивчення особливостей поведінки і 
спілкування з однолітками та корекційно- 
розвивальна робота з дітьми «групи ризику»
1.3.3 Вивчення особливостей ігрової 
діяльності
1.3.4 Діагностика, корекція страхів та рівня 
невротизації
1.3.5 Обробка результатів, відбір дітей для 
проведення поглибленої психодіагностики 
1.4 Рівень особистісного розвитку дитини
1.4.1 Вивчення особливостей розвитку 
мотиваційного компоненту
1.4.2 Вивчення особливостей розвитку 
інтелектуального компоненту
1.4.3 Вивчення особливостей емоційно- 
вольової сфери
1.4.4 Вивчення особливостей особистісного 
розвитку

Лютий, 
2019 р.

Березень -  
Травень, 
2019 р.

І. Рошак

1 ■ • о • • • •• •• •2. Психолого-педагогічнии супровід учнів закладів загальної середньої освіти
2.1 Діагностика рівня адаптації учнів 1-х 
класів до нових умов навчання
2.2.1 Вивчення емоційного ставлення 
першокласників до навчання в школі.
2.2.2. Залучення дітей з низьким рівнем 
адаптації до корекційно-розвивальної 
роботи.
2.3 Психологічний супровід учнів при 

переході в школу ІІ ступеня (4 клас)
2.3.1 Вивчення психологічних аспектів 
особистісної зрілості учнів, необхідних для 
навчання в середній школі.
2.4 Діагностика адаптації учнів до 

навчання в основній школі (5 клас)
2.4.1 Виявлення причин навчальних та 
емоційних труднощів, пов’язаних з новими 
умовами навчання
Залучення дітей з низьким рівнем адаптації 
до корекційно-розвивальної роботи.
2.5 Проведення повторної діагностики з 
учнями, які важко адаптувалися (1, 5 
клас)
2.5.1 Вивчення мотивів навчання учнів та 
причин неуспішності.
2.6 Психологічний супровід підліткової 
кризи
2.6.1 Моніторинг вивчення проблеми

Листопад, 
2018 р.

Січень -  
Квітень, 
2019 р.

Жовтень, 
2018 р.

Лютий- 
Березень, 

2019 р.

Листопад -  
Грудень, 
2018 р.

Г. Семенів 

Г.Семенів
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жорстокості та насилля в шкільному 
середовищі
2.6.2 Проведення просвітницько- 
профілактичних тренінгів.

2.7 Психологічний супровід 
старшокласників
2.7.1 Психологічний супровід випускників 

закладів загальної середньої освіти під 
час зовнішнього незалежного 
оцінювання.

2.8 Психологічний супровід до 
профільного та профільного навчання

-  Професійно-діагностичний опитувальник 
«Я віддаю перевагу...» (розроблений на 
основі ДДО Є. Клімова)
-  Складання профорієнтаційної карти учнів 
класу

Травень -  
Червень, 

2019 р.

Лютий -  
Березень, 

2019р.

• • о  • • • •• • • •3. Соціально-психологічнии супровід учнів закладів загальної середньої освіти
3.1 Психологічна профілактика

••• • л  •дезадаптації учнів 4-их класів до навчання 
при переході в школу ІІ ступеня
3.1.1 Вивчення особливостей взаємодії з 
педагогами, дотримання соціальних та 
етичних норм поведінки, вад особистісного 
розвитку через експертне опитування 
педагогів
3.1.2 Проведення занять з розвитку навичок 
конструктивного спілкування.
3.2 Соціально-психологічний супровід

••• • т  •процесу адаптації школярів 5-х класів
3.2.1 Експертне опитування педагогів
3.2.2 Вивчення особливостей 
міжособистісного спілкування учнів
3.2.3 Вивчення та корекція негативних 
проявів поведінки в учнівському середовищі.
3.3 Соціально-педагогічний супровід 

підліткової кризи
3.3.1 Вивчення особливостей поведінки і 
спілкування, експертне опитування педагогів
3.3.2 Вивчення та розвиток особливостей 
міжособистісного спілкування учнів.
3.4 Соціально-педагогічний супровід 
старшокласників
3.4.1 Вивчення особливостей поведінки і

Лютий -  
Березень, 

2019 р.

Жовтень -  
Листопад, 

2018 р.

Листопад, 
2018 р.

Січень -  
Лютий,

О. Сухоребська 

О.Сухоребська

О.Сухоребська

О.Сухоребська
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Спілкування

3.4.2 Вивчення та розвиток особливостей 
міжособистісного спілкування учнів
3.4.3 Підтримка соціального становлення 
учнівської молоді, розвиток навичок 
конструктивного спілкування, толерантності, 
оптимізації взаємовідносин, соціальної 
адаптації.

2019р.

Впродовж
2018-2019н.р.

4. Психолого-педагогічний супровід вихованців закладів позашкільної 
освіти
4.1. Психологічний супровід вихованців 
ЗПО
4.1.1. Вивчення міжособистісних та 
внутрішньо-групових стосунків гуртківців та 
виявлення ознак дезадаптації 
(спостереження, експертне опитування 
педагогів)
4.1.2. Діагностика та оцінка 
характерологічних особливостей вихованців 
на запит адміністрації, педагогів
4.1.3. Діагностика творчого потенціалу 
гуртківців
4.1.4. Організація розвивальних занять з 
вихованцями різного віку
4.1.5. Консультативна допомога у 
налагодженні ефективної взаємодії та 
розв’язанні конфліктних ситуацій 
(відповідно до проблеми)
4.1.6. Підвищення рівня життєвої 
компетентності обдарованих дітей, 
профілактика негативних проявів поведінки 
серед молоді
4.1.7. Формування соціально-педагогічного 
паспорту закладів позашкільної освіти
4.1.8. Організація оздоровлення дітей.
4.2. Психологічний супровід педагогів
4.2.1. Консультативна допомога у 
налагодженні ефективної взаємодії та 
розв’язанні конфліктних ситуацій
4.2.2. Здійснення психологічної просвіти з 
актуальних питань сьогодення
4.2.3. Формування позитивного 
психологічного клімату закладу 
позашкільної освіти шляхом підвищення 
комунікативної компетентності та

Вересень -  
Жовтень, 

2018р.

Листопад, 
2018 р.

Відповідно до 
запиту

Впродовж
року

І. Рошак
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психологічної культури педагогів та 
вихованців.

5. Підготовка щорічного порівняльного аналізу 
стану та динаміки розвитку психологічної 
служби міста

Г рудень, 
2018 р. 

Травень, 
2019 р.

Г.Ляльчук
ЦІШСР

6. Створення централізованого банку даних 
дітей з проблемами навчання, розвитку та 
соціально-педагогічної адаптації

Впродовж 
2018-2019н. р.

Методисти

7. Проведення соціально-психологічних, 
соціологічних досліджень на запит 
Департаменту освіти та науки, адміністрацій 
закладів освіти

Впродовж 
2018-2019н. р.

Г.Ляльчук
ЦІШСР

ІІІ. Організаційно-методичний напрямок

№
п/п

Зміст Термін
виконання

Відповідаль
ні

1. Участь у роботі атестаційних комісій Жовтень, 
2018 р. 

Квітень, 
2019 р.

Г.Ляльчук
ЦІШСР

2. Робота творчих груп
2.1 Для практичних психологів ЗДО

2.1.1. «Розвиток емоційного інтелекту дітей 
середнього та старшого дошкільного віку» -  
ЗДО № 12 «Струмочок»

3-я середа 
місяця

І. Рошак

2.2 Для практичних психологів ЗЗСО
2.2.1. «Психологічна проблема булінгу в 
шкільному середовищі» -  ЗЗСО № 4
2.2.2. «Психологічний супровід учасників 
освітнього процесу НУШ»

2-й четвер 
місяця

3-й четвер 
місяця

Г. Семенів 

Г. Семенів

2.3 Для соціальних педагогів ЗЗСО
2.3.1. «Сучасні методи просвітницької 
роботи соціального педагога» -  Гімназія № 2
2.3.2. Інтервізійна група -  ДЮПЦ

2-га середа 
місяця

3-тя середа 
місяця

О. Сухоребська 

О. Сухоребська

2.4 Для практичних психологів ЗПО
2.4.1. «Психологічний супровід позашкільної 
освіти»

4-а середа 
місяця

І. Рошак

3. Школа молодого працівника психологічної служби системи освіти міста
3.1 Школа молодого практичного психолога 
ЗДО

2-а середа 
місяця

І. Рошак

3.2 Школа молодого соціального педагога, 
практичного психолога ЗЗСО

4-а середа 
місяця

О. Сухоребська 
Г.Семенів
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4. Інструктивно-методичні наради
4.1 Практичні психологи З ДО 1-а середа 

місяця
Г. Ляльчук 

І. Рошак
4.2 Практичні психологи ЗЗСО 1-й четвер 

місяця
Г. Ляльчук 
Г. Семенів

4.3 Соціальні педагоги ЗЗСО 1-а середа 
місяця

Г. Ляльчук 
О. Сухоребська

ІУ. Навчально-консультативний напрямок



№
п/п

Зміст Термін
виконання

Відпові
дальні

1 . Практичні психологи закладів дошкільної освіти 8

1.1 Методична студія «Нейробіка в роботі 
практичного психолога -  виконання 
незвичним способом звичайних дій» -  ЗДО 
№ 16 «Сонечко»

Вересень, 
2018 р.

Г. Ляльчук 
І. Рошак

1.2Методична студія «Психологічна 
підготовка дітей старшого дошкільного віку 
до навчання у школі за вимогами НУШ» -  
ЗДО № 29 «Кобзарик»

Січень, 
2019 р.

1.3 Семінар-практикум «Нейропсихологічний 
підхід у діяльності практичного психолога 
ЗДО» -  ЗДО № 27 «Карпатська казка»

Жовтень, 
2018 р.

1.4 Семінар-практикум «Стилі сімейного 
виховання. Конфлікт поколінь» -  ЗДО № 28 
«Квітка Карпат»

Листопад, 
2018 р.

1.5 Семінар-практикум «Невротичні розлади 
дошкільників у контексті сімейного та 
суспільного виховання» -  ЗДО № 17 
«Ромашка»

Грудень, 
2018 р.

1.6 Семінар-практикум «Психосоматика як 
чинник емоційного вигорання вихователя» -  
ЗДО № 3 «Бджілка»

Лютий, 
2019 р.

1.7 Семінар-практикум «Формування 
соціального інтелекту як чинника успішної 
соціалізації особистості дитини старшого 
дошкільного віку» -  ЗДО № 34 «Незабудка»

Березень, 
2019 р.

1.8 Семінар-практикум «Розвиток емоційного 
інтелекту дітей середнього та старшого 
дошкільного віку» -  ЗДО № 12 «Струмочок»

Травень, 
2019 р.

л  ■ ■ • • •• •• •2. Практичні психологи закладів загальної середньої освіти

2.1 Методична студія «Специфіка змісту 
діяльності, завдань та функцій психологічної 
служби системи освіти в умовах НУШ» -  
ЗШ № 15

Вересень, 
2018 р.

Г. Ляльчук 
Г. Семенів

2.2 Методична студія «Психологічний 
супровід педагога новатора» -  ЗШ № 21

Січень, 
2019 р.

2.3 Семінар-практикум «Акмеологічні 
аспекти розвитку особистості вчителя у 
сучасних умовах» -  Гімназія № 2

Жовтень, 
2018 р.

2.4 Семінар-практикум «Розвиток емоційного 
інтелекту як основа формування інноваційної 
культури особистості в умовах сучасної 
школи» -  СШ № 11

Грудень, 
2018 р.

2.5 Семінар-практикум «Особливості 
психосоматичних проявів у дитячому віці та

Березень, 
2019 р.



УІ. Науково-методичний напрямок
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№
п/п

Зміст Термін
виконання

Відповідаль
ні

1. Підготовка методичних матеріалів
-  «Абетка емоційного інтелекту 
дошкільників»
-  «Профілактика булінгу в шкільному 
середовищі»

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

2. Розробка навчальних програм, 
просвітницьких тренінг-курсів, семінарів- 
практикумів для педагогів, батьків

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

3. Участь в роботі науково-практичних 
конференцій різного рівня

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

4. Вивчення діяльності практичних психологів, 
соціальних педагогів, які атестуються

До березня 
2019 р.

Директор
ЦІШСР

Методисти

УІІ. Просвітницька робота

№
з/п

Зміст Термін
виконання

Відповідаль
ні

1 Вихователі дошкільних закладів
1.1 «Педагогічна майстерність і її значення 

для вдосконалювання педагогічного 
процесу»

1.2 «Палітра емоцій: робота з емоціями та 
образами, як трансформація внутрішнього 
світу людини»

Жовтень -  
Грудень, 
2018 р.

Практичні
психологи

ЗДО

2. Практичні психологи, соціальні педагоги 
ЗЗСО
2.1. Каскадні тренінги «Профілактика булінгу 
в шкільному середовищі»

Вересень -  
Жовтень, 

2018 р.

ЦІШСР,
практичні
психологи

ЗЗСО
3. Практичні психологи, соціальні педагоги 

ЗЗСО
3.1. «Навички кризового консультування та 
розвиток стресостійкості у дітей»

Лютий -  
Березень, 

2019р.

ЦІШСР,
практичні
психологи,
соціальні
педагоги

ЗЗСО
4. Класні керівники «Захист прав учнів та 

механізм супроводу дітей, які опинились в 
складних життєвих обставинах»

І півріччя 
2018-2019н.р.

ЦІШСР, 
психологічна 
служба ЗЗСО

5. Працівники психологічної служби
Проведення консультацій для працівників 
психологічної служби міста з питань надання 
психологічної допомоги суб’єктам освіти в

І півріччя 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР
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умовах збройного конфлікту на сході країни
6. Проведення роз’яснювальної роботи на 

методичних об’єднаннях вчителів початкових 
класів, вихователів закладів дошкільної 
освіти, вчителів-логопедів, практичних 
психологів, соціальних педагогів про 
необхідність раннього виявлення та 
організації своєчасної допомоги дітям з 
відхиленнями у розвитку

Вересень, 
2018р. 
Січень, 
2019 р.

ЦІШСР,
практичні
психологи,
соціальні
педагоги

ЗЗСО

7. Забезпечення працівників психологічної 
служби інформацією щодо актуальних 
проблем сьогодення: профілактика шкідливих 
звичок та ВІЛ\СНІДу, насильство в сім’ї та 
школі, суїцидальна поведінка, ранні статеві 
стосунки, бездоглядність, дитячо-батьківські 
взаємини, трудова міграція, адаптація дітей до 
навчання в школі тощо...

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

8. Участь у засіданнях педагогічних рад, 
виступи на батьківських зборах, виходи в 
заклади дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

9. Проведення роз’яснювальної роботи на 
методичних об’єднаннях педагогів, 
практичних психологів, соціальних педагогів, 
батьківських зборах, конференціях щодо 
необхідності соціально-психологічної 
допомоги та підтримки учасників освітнього 
процесу в рамках суспільно-політичних подій, 
які склалися в державі.

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР,
практичні
психологи,
соціальні
педагоги

ЗЗСО

VIII. Психологічна профілактика, підтримка соціального становлення
учнівської молоді

№
п/п

Зміст Термін
виконання

Відповіда
льні

1. Консультації з питань надання 
психологічної допомоги суб’єктам освіти в 
умовах збройного конфлікту на сході 
країни

Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

2. Консультації з питань особистісного зросту Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

3. Консультації з профорієнтаційних питань Впродовж 
2018-2019 н.р.

ЦІШСР

4. Робота консультативного пункту «Дитина 
йде до школи»

Квітень- 
Червень, 
2019 р.

ЦІШСР
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5. Робота центру психологічної допомоги Впродовж ЦЛПСР,
постраждалим, переселеним, біженцям, 2018-2019 н.р. практичні
членам їх сімей і родичам загиблих в ході психологи,
АТО. соціальні

педагоги

VI. РОБОТА ЛОГОПЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

№ Заходи Термін
виконання

Відповідальні

І. Організаційна робота

1. Здійснення всіх видів контролю за роботою 
вчителів-логопедів з питань організації 
корекційної роботи

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

2. Проведення інструктивно-методичних нарад 
із вчителями-логопедами закладів освіти

щосеместру Т.Кудярська

3. Удосконалення матеріальної бази 
методичного кабінету вчителів-логопедів 
Департаменту освіти та науки:

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

3.1. Поновлення методичного кабінету 
навчальною, нормативною та довідковою 
літературою

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

3.2. Поповнення папок із добіркою матеріалів на 
допомогу спеціалістам в організації 
корекційної роботи з дітьми

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

3.3. Поновлення картотеки психологічної, 
корекційної та методичної літератури

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

3.4. Поновлення банку інформації щодо 
інноваційних технологій, адаптованих до 
проведення корекційної роботи

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

II. Науково-методична робота

1. Участь у методичних студіях педагогічних 
працівників, у серпневій конференції

серпень
січень

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

2. Вивчення досвіду роботи вчителів- 
логопедів: О.Гац (ЗдО № 9, 20, ЗШ № 12), 
Н.Іванчук (ЗДО № 27, 28), М.Кедик (ЗДО № 
15, ЗШ № 15, 26), С.Осудар (ЗДО № 4, ЗШ 
№ 19, 21), Н.Попова (ЗДО № 12, ЗШ № 1, 
26); Л.Дяків (ЗДО № 30), М.Зибін (ЗДО № 
30), Н.Богославець (НРЦ)

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

3. Узагальнення та поширення досвіду впродовж Т.Кудярська
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вчителів-логопедів, які атестуються навчального
року

4. Підготовка матеріалів до друку в журнали 
«Логопед», «Дефектолог», «Дитина з 
особливими потребами. Інклюзивна освіта», 
в газету «Освітянське слово»та інші ЗМІ

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

5. Підготовка матеріалів для видання
посібників на допомогу вчителям-логопедам:
• «Організація роботи логопедичних пунктів 

при закладах освіти»;
• «Формування мовлення у дітей з ТВМ у 

системі роботи вчителя-логопеда»;
• «Використання дидактичних ігор під час 

роботи над голосними звуками (буквами)»;
• «Використання малих фольклорних жанрів 

у корекційній роботі»

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська 
творчі групи

6. Робота з фаховою літературою, періодичною 
фаховою пресою -  підготовка вибірок 
матеріалу на допомогу в організації та 
проведенні корекційної роботи

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

III. Організаційно-методична робота

1. Засідання методичного об’єднання вчителів- 
логопедів усіх типів навчальних закладів на 
теми:

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

1.1. Майстер-клас на тему «Новий формат 
взаємодії з батьками дітей-логопатів»

жовтень 
ЗШ № 19

Т.Кудярська
С.Осудар

1.2. «Розвиток тактильно-рухового сприймання у 
дітей із тяжкими вадами мовлення (ТВМ)»

листопад 
ЗДО № 28

Т.Кудярська
Н.Іванчук

1.3. «Здоров’я збережувальні технології в 
логопедичній роботі (продовження)»

лютий 
ЗДО № 20

Т.Кудярська
О.Гац

1.4. Практикум на тему «Діагностика дизартрій. 
Особливості роботи з дітьми з дизартрією»

січень 
ЗДО № 23

Т.Кудярська

1.5. «Допоміжні засоби у роботі з корекції 
писемного мовлення»

березень 
ЗШ № 26

Т.Кудярська
Н.Попова

2. Робота творчих груп вчителів-логопедів впродовж
навчального
року

Т.Кудярська
І.Салига
В.Куртяк
М.Трохимчук

3. Функціонування «Школи молодого вчителя- 
логопеда» -  засідання на теми:

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

3.1. «Ротикопластика -  тренажер для язика» 
(практикум)

вересень 
ЗДО № 20

Т.Кудярська
О.Гац

3.2. «Пальчикові ігри в роботі з дітьми- листопад Т.Кудярська
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логопатами» ЗДО № 15 М.Кедик
3.3. «Логозарядки та мовні розминки» грудень 

ЗДО № 1
Т.Кудярська
О.Гудзь

3.4. «Профілактика порушень голосу» січень 
ЗДО № 12

Т.Кудярська
Н.Попова

4. Проведення майстер-класу з вчителями 
початкових класів ЗНЗ на тему «Педагогічна 
технологія «Пальчикова абетка» у роботі 
вчителя початкових класів»

грудень Т.Кудярська
З.Галас
ІСалига

5. Участь у загальноміських заходах щодо 
організації навчання першокласників в 
умовах змін у початковій школі 
(Всеукраїнська акція «Дай руку, 
першокласнику !»)

впродовж
навчального
року
ЗНЗ

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

б. Організація наставництва над «молодими» 
спеціалістами досвідченими вчителями- 
логопедами

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

7. Організація відвідування спеціалістами зі 
стажем роботи до 3-х років корекційних 
занять досвідчених вчителів-логопедів (за 
окремим графіком)

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська

8. Участь у конференціях, навчальних 
семінарах, семінарах-практикумах, які 
організовують ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
В.Стефаника, ІФОІППО, Київський 
державний університет імені Драгоманова 
тощо

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

IV. Консультативно-методична робота

1. Робота з керівниками творчих груп та 
керівниками методичних об’єднань вчителів- 
логопедів закладів освіти

ІІ п’ятниця 
місяця

Т.Кудярська

2. Надання професійних консультацій 
вчителям-логопедам, педагогам закладів 
освіти, батькам дітей з особливим освітніми 
потребами

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

3. Участь у роботі загальноміського 
консультативного пункту для батьків 
«Дитина йде до школи»

щоп’ятниці
впродовж
року

С.Бойчук
Т.Кудярська
Г.Ляльчук

4. Продовження функціонування «Школи 
(клубу, академії і т.п.) свідомого 
батьківства» по закладах освіти з метою 
практичного навчання батьків роботи із 
власними дітьми

впродовж
навчального
року

Т.Кудярська
вчителі-
логопеди

5. Налагодження співпраці із фахівцями впродовж Т.Кудярська
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Комунальної установи «Інклюзивно- навчального вчителі-
ресурсний центр» року логопеди

VII. РОБОТА З ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ТА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

№
п/п

Зміст роботи
Відповідальний

Термін виконання
за виконання

1. Керівництво допризовною підготовкою та військово-патріотичним вихованням

1.

Реалізація міської Програми військово- 
патріотичного виховання молоді м. Івано- 
Франківська на 2016-20120 роки в контексті 
концепції національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді»

Упродовж року
Директори ЗНЗ, 

вчителі предмета 
«Захист Вітчизни»

2.

Розробити визначені в керівних документах 
Міністерства освіти і науки України накази і 
плани з організації та проведення допризовної 
підготовки і військово-патріотичного виховання

До 01.09.2018

Заступник 
директора з 

виховної роботи, 
вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

3.
Спланувати та організувати роботу шкільної ради 
військово-патріотичного виховання

До 22.09.2018
Заступники 

директора школи з 
виховної роботи

4.
Тематичні уроки з нагоди перемоги над 
нацизмом у Європі та завершення Другої світової 
війни

І декада 
вересня

Заступники 
директора школи з 

виховної роботи

5.
Виховні години за участю ветеранів Другої 
світової війни та учасників АТО

Вересень-
жовтень

Заступники 
директора школи з 

виховної роботи

6.

Збір та поширення інформації про героїчні 
вчинки воїнів АТО, волонтерів та громадян, які 
зробили значний внесок у зміцнення 
обороноздатності України

Впродовж року
Заступники 

директора школи з 
виховної роботи

7.

Здійснювати контроль:
- за якістю проведення занять з предмета 
“Захисту Вітчизни” і основ медичних знань
- за виконанням програмних вимог на уроках 
фізкультури
- за організацією національно-патріотичного 
виховання

Протягом року Директор школи

8.
Перевірити наявність і технічний стан зброї та 
набоїв до неї із складанням акту перевірки

Один раз на 
квартал

Директор школи

9.
Спланувати і провести методичні заняття з 
командирами взводів і відділень

Вересень
Вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

10.
Забезпечити навчально-матеріальну базу, 
екіпірування, підготувати учнів до навчально- 
польових зборів

Березень-
квітень

Вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

11 Провести інструктивно-методичне заняття для Квітень Директор школи,
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керівників ЗНЗ на базі СШ № 5 та День 
Цивільного захисту в ЗНЗ

начальник штабу 
ЦЗ, вчитель 

предмета“Захист 
Вітчизни”

12.
Підготувати і подати в Департамент освіти та 
науки і міський військовий комісаріат звіт про 
стан викладання предмета “Захист Вітчизни”

До 01.06.2019р.
Вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

І. Заходи щодо підвищення якості та ефективності уроків предмета «Захист Вітчизни»
Проведення інструктивних нарад для 
вчителів предмета 

«Захист Вітчизни»
Щомісяця І.Валько,

Д.Скиданчук

1.
Реалізувати заходи щодо підготовки та 
проведення навчально-польових зборів та стрільб 
з юнаками 11-х класів

ІІ квартал 
2018р.

Директор школи, 
вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

2.
Спланувати і організувати проведення гурткових 
занять з учнями 10-11 -х класів

Згідно з 
розкладом

Вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

3.
Організувати тематичний контроль знань з 
предмета “Захисту Вітчизни”

Згідно з планом Директор школи

4.
Проведення щомісячних одноденних навчально- 
методичних занять з викладачами предмета 
«Захист Вітчизни»

3-й четвер 
місяця

І. Валько, 
Я.Вацеба

ІІ. Військово-патріотична та позакласна робота.

1.
Ознайомлення учнів 10-11 класів з наказом “Про 
організацію навчання з “Захисту Вітчизни”

До
09.09.2017

Директор школи, 
вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

2.

Пропагувати і роз’яснювати серед учнів Закони 
України про військову службу, про роль Збройних 
сил України у захисті суверенітету, територіальної 
цілісності і недоторканності кордонів України

Постійно Вчителі, вихователі

3.
Організувати роботу військово-патріотичних 
гуртків.

До
09.09.2017р.

Заступник 
директора з 

виховної роботи, 
вчитель предмета 
“Захист Вітчизни”

4.

Забезпечити упорядкування пам’ятників, братських 
могил та пам’ятних дощок. Організовувати 
покладання вінків і квітів до обелісків воїнів, які 
загинули в боях за визволення України

Постійно
Керівники

загальноосвітніх
закладів

5.

Проводити лекції, бесіди, вікторини на героїко- 
патріотичні теми, які б відображали героїчну 
боротьбу українського народу за визволення 
Вітчизни від різних закордонних поневолювачів

Постійно
протягом

року

Заступники 
директорів шкіл з 
виховної роботи, 
вчителі предмета 

“Захист Вітчизни”

6.
Проведення огляду строю та пісню учнівської 
молоді з нагоди відзначення Дня захисника України

жовтень
2018р.

І.Валько, вчителі 
“Захисту Вітчизни”
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7.
Організувати екскурсії в меморіальний комплекс 
«Дем’янів Лаз», музей визвольних змагань та 
“Героїв Дніпра”, музей Героїв «Небесної Сотні»

Жовтень-
травень

Вчителі предмета 
“Захист Вітчизни”

8.
Провести спартакіаду з військово-прикладних видів 
спорту

Грудень І. Валько, Я.Вацеба

9.
Провести місячник військово-патріотичного 
виховання, присвячений річниці Збройних сил 
України

Листопад

Заступники 
директорів шкіл, 
вчителі предмета 

“Захист Вітчизни”

10.
Організувати зустрічі з ветеранами Другої світової 
війни, воїнами АТО з нагоди дня примирення

Квітень-
травень

Класні керівники, 
вчителі предмета 

“Захист Вітчизни”

11.
Організувати участь шкільних команд у програмі 
«Чорний ліс - 2019»

Січень-
липень

Вчителі предмета 
“Захист Вітчизни”

VIII. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

№
п/п Зміст роботи Термін

виконання Відповідальний

1.
Проведення інструктивно-методичних нарад з 
громадськими інспекторами та соціальними педагогами з 
питань соціального захисту прав дітей

Щомісячно Г.Ляльчук
О.Сухоребська

2. Координація роботи шкільних служб порозуміння Упродовж
року

Г.Ляльчук

3. Поновлення банку даних дітей пільгових категорій Вересень,
лютий

О.Сухоребська,
І.Рошак

4. Затвердження громадських інспекторів закладів освіти Вересень Г.Ляльчук

5.
Виявлення та залучення до навчально-виховного процесу 
дітей, які не приступили до навчання на початок 
навчального року

До 15 
вересня

Д.Худевич,
О.Сухоребська

6.

Узагальнення інформації про подальше навчання 
випускників 9-х класів, навчання або працевлаштування 
випускників 11-х класів з числа дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування з метою виплати їм матеріальної 
допомоги

Вересень О.Сухоребська

7. Організація та вручення подарунків до свята Миколая, 
новорічно-різдвяних свят дітям пільгових категорій

Грудень-
січень

І.Максимчук,
О.Шендрик,
Г.Ляльчук,

І.Рошак,
О.Сухоребська

8. Підведення підсумків здійснення соціального захисту 
дітей пільгових категорій упродовж 2018 року Січень Г.Ляльчук

О.Сухоребська

9.
Формування банку даних дітей пільгових категорій, які 
потребують оздоровлення влітку 2018 року Травень О.Сухоребська

10.
Підготовка листів-клопотань для продовження навчання 
випускників 9-х, 11-х класів з числа дітей пільгових 
категорій

Травень О.Сухоребська

11. Узагальнення інформації про випускників 11-х класів з Травень О.Сухоребська
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числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
батьківського піклування з метою виплати їм матеріальної 
допомоги

12. Участь в організації та проведенні Міжнародного дня 
захисту дітей Червень О.Сухоребська

13. Вивчення стану соціального захисту дітей з особливими 
потребами та вадами розвитку

Згідно з 
графіком

І. Валько, 
Г.Ляльчук

14.
Участь у проведенні спільних з відділом кримінальної 
міліції у справах неповнолітніх міського відділу 
внутрішніх рейдах “Урок”, “Сім’я”

Двічі на 
місяць за 
окремим 
графіком

І. Валько 
Г.Семенів

15.

Підготовка звітів:
- про забезпечення виконання Національної програми дій 
“Українська дитина в українській родині”
- про заходи на виконання у місті програми “Соціальний 
супровід неблагополучних сімей”;
- про заходи щодо виконання в місті Державної програми 
запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності на 
2018-2020рр.;
- про додаткові заходи щодо посилення соціального 
захисту багатодітних і неповних сімей

Щомісяця

Щоквартально

Щоквартально

Щоквартально

Г.Семенів

О.Сухоребська
О.Сухоребська

О.Сухоребська

16.
Співпраця з громадськими організаціями, депутатами, 
підприємцями з питань надання допомоги дітям пільгових 
категорій

Упродовж
року

Г.Ляльчук,
І.Рошак,

О.Сухоребська

17. Розширена нарада відповідальних осіб за 
організацію харчування учнів Вересень

Н. Микула, 
С.Бойчук 
СШ№ 11

18. Тиждень культури здорового харчування
Жовтень

2018р.
Н.Микула, 
С.Бойчук, 

керівники ЗЗСО

19. Анкетування учнів, батьків, педагогів «Ваші пропозиції 
щодо стану та розвитку харчування вихованців у школі» Двічі на рік Керівники

ЗЗСО

20. Конкурс «Ми -  за здорове харчування» (серед учнів 4-5 та 
6-7 класів) Листопад ЗНЗ № 28

21.

Турнір «Шлільна кулінарна ліга» серед учнів 9-11 класів 
(спільно з Івано-Франківським коледжем ресторанного 
сервісу і туризму Національного університету харчових 
технологій)

Листопад-
грудень
2018р. С.Бойчук

22.
Майстер-клас «Я працюю так...» (для приватних 
підприємців, котрі надають послуги з організації гарячого 
харчування, керівників ЗНЗ)

Листопад,
2018р.
ШГ № 3

Н.Микула,
С.Бойчук

ІХ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

№
п/п

Заходи Дата Відповідальні

1.
Забезпечення функціонування мережі гуртків та спортивних 
секцій згідно із затвердженою мережею та навчальним 
планом.

Впродовж
навчального

року

Директори
ПНЗ

2. Дні відкритих дверей в ПНЗ міста. 3-17 вересня Директори
ПНЗ

3. Проведення модернізації навчальної, матеріально технічної Впродовж Керівники
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бази ПНЗ, оснащення сучасним обладнанням року ПНЗ, ради 
закладів

4.
Забезпечення ПНЗ навчальними та наочними посібниками з 
питань позашкільної освіти

Впродовж
року

Директории 
ПНЗ, ІМЦ 
управління 

освіти і науки

5.
Міський огляд-конкурс сайтів позашкільних навчальних 
закладів

Квітень 2019
М.Продан, 

робоча група

6.
Щомісячні презентації для дітей та батьків, педагогів і 
представників ЗМІ «Творче обличчя Івано-Франківського 
позашкілля».

Впродовж
року

Керівники
ПНЗ

7.
Міський конкурс на кращу розробку методичного посібника 
для педагогів-позашкільників.

Березень
2019

М.Продан, 
ІМЦ, 

робоча група

8.
Міжнародні змагання зі спортивної гімнастики «Зірки 
Прикарпаття»

Березень Л.Г оліневич

9.
V міський Форум педагогів-позашкільників (учасники -  
керівники гуртків загальноосвітніх шкіл)

Лютий
М.Продан,
оргкомітет

10.
Розробка авторських навчальних програм за напрямами 
позашкільної освіти та навчально-методичних посібників до 
них

Впродовж
року

Керівники 
гуртків та 
методисти

11.

Проведення конкурсів, виставок, свят і концертів для дітей 
міста Івано-Франківська. Участь в міських, обласних, 
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, конкурсах, 
фестивалях, виставках тощо.

Впродовж
року

М.Продан, 
І. Валько, 
директори 

ПНЗ

12.
Видання методичних бюлетенів «Позашкілля Івано- 
Франківська. З досвіду роботи»

Грудень,
травень

ІМЦ, творча 
група

13. Проведення міського конкурсу серед педагогів- 
позашкільників «Джерело творчості»

До
01.01.2019р.

ІМЦ,
оргкомітет

14.
Організація та проведення підсумкових іспитів для учнів 
ПНЗ на право отримання свідоцтв про позашкільну освіту.

Травень Директори
ПНЗ

15.
Творчі звіти ПНЗ Івано-Франківської міської ради. Урочисте 
вручення свідоцтв про позашкільну освіту випускникам 
ПНЗ.

Травень Директори
ПНЗ

16.
Організація змістовного відпочинку та дозвілля учнів і 
вихованців ПНЗ в канікулярний період.

Впродовж
року

Директори
ПНЗ

17.
- VI міський учнівський збір-реквієм «Згадаємо всіх 
поіменно!»

Листопад
ЦПВ ім. 

С.Бандери (Г. 
Савченко)

18.
- свято в Республіці Дитинства, присвячене Міжнародному 
дню захисту дітей

1 червня
МЦДДЮМП 
(Л. Зваричук)

19

Реалізація міських проектів:
- відпочинково-дозвіллєвого проекту «Сонячна 

майстерня літа»;

- гуманітарного проекту «Пізнай свій рід»

Червень-
серпень

Листопад - 
квітень

М.Продан,
оргкомітет,
директори

ПНЗ,
батьківські
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комітети ПНЗ

20 Діяльність школи громадянської освіти
Впродовж

року

М.Продан, 
Г. Савченко, 

М. Калин

Х. ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ

1.
Свято першого дзвоника у закладах освіти. Перший урок «Нам 
пора для України жить...». Святковий молебень з нагоди Дня 
знань

1 вересня 
2018р.

Н.Микула,
П.Ласійчук,
М.Продан

2. Профілактична операція «Урок». Вересень Г.Ляльчук
3. Місячник «Увага! Діти на дорозі». Вересень І.Джус

4. - VI міський учнівський збір-реквієм «Згадаємо всіх поіменно!»
16

листопада

ЦПВ ім. 
С.Бандери (Г. 

Савченко)

5.
Свято в Республіці Дитинства, присвячене Міжнародному дню 
захисту дітей

1 червня
МЦДДЮМП (Л. 

Зваричук)

6.

Реалізація міських проектів:
- відпочинково-дозвіллєвого проекту «Сонячна майстерня 

літа»;

- гуманітарного проекту «Пізнай свій рід»

Червень-
серпень

Листопад 
- квітень

М.Продан, 
оргкомітет, 

директори ПНЗ, 
батьківські 

комітети ПНЗ

7. Діяльність школи громадянської освіти
Впродовж

року

М.Продан, 
Г. Савченко, 

М. Калин

8.
Дні захисту прав дітей та профілактики правопорушень (за 
окремим планом).

Щомісячн
о

М.Продан, 
І.Валько, 
І. Рошак

9.
Загальноміська акція «Пам'ять і шана». Організація екскурсій у 
Меморіальний сквер. Жовтень

М.Продан, 
І.Валько, 

керівники ЗНЗ

10.
Загальноміське культурно-мистецьке свято з нагоди Дня 
працівників освіти.

Вересень І.Максимчук,
А.Дем’янчук

11. Свято "За честь! За славу! За народ!" Жовтень М.Продан,
Г.Савченко

12. Проведення I та II етапу предметних олімпіад та турнірів. Жовтень-
грудень

Н.Микула, 
П. Ласійчук

13.
Міжнародний природничо-інтерактивний конкурс «Колосок» (два 
етапи: осінній, весняний).

Листопад,
квітень С.Бойчук

14. Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика (II етап). Листопад
А.Рудак,
Л.Савка,
С.Бойчук

15.
Предметні олімпіади серед учнів 4-их класів. Березень 

ЗШ № 26 
(ІІ етап)

С.Бойчук

16.
Інтелектуальний конкурс юних знавців природознавства «Що? 
Де? Коли?» серед учнів 4-5-х класів.

Квітень Л.Руда

17. I етап (шкільний) та II (загальноміський) етапи Всеукраїнського Грудень Л.Савка,
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конкурсу учнівської творчості. Н.Степаніщенко,
І.Валько

18. Загальноміський огляд-конкурс стану і умов охорони праці. Грудень І.Джус

19. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Грудень,
березень П. Ласійчук

20. Свято Миколая 19 грудня О.Шендрик

21.
Організація і проведення ХХУІІІ Спартакіади серед школярів 
міста:

22. - баскетбол (юнаки, дівчата) листопад Т.Жилюк
- гандбол (юнаки, дівчата) листопад Т.Жилюк

- регбі - 5 грудень Т.Жилюк
- волейбол (юнаки, дівчата) січень Т.Жилюк
- міні-футбол (юнаки, дівчата) лютий Т.Жилюк
- плавання (юнаки, дівчата) березень Т.Жилюк
- «Старти надій» квітень-

травень
Т.Жилюк

-фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів України 
«Нащадки козацької слави».

квітень-
травень

Т.Жилюк

23. Проведення першості міста серед школярів:
- змагання з міні-футболу на Кубок ГО «Обласна спілка учасників 
АТО»

жовтень Т.Жилюк

- «Шкіряний м’яч» вересень-
листопад,
квітень

Т.Жилюк

- змагання з лазертагу вересень Т.Жилюк
- шахи «Біла тура» листопад Т.Жилюк
- новорічний турнір з блискавичної гри в шахи. грудень Т.Жилюк
- змагання з баскетболу 3х3 січень-

лютий
Т.Жилюк

- регбі - 5 січень - 
квітень

Т.Жилюк

24.
Шкільний турнір з футзалу на «Кубок міського голови та НФК 
«Ураган» (5 і молодші класи, хл.)

жовтень-
березень

Т.Жилюк

25.

Проведення XVІІІ Спартакіади серед педагогічних працівників 
міста:
- волейбол
- дартс
- міні-футбол
- настільний теніс

Лютий-
березень

Т.Жилюк
А.Дем’янчук

- обласна спартакіада педагогічних працівників. жовтень Т.Жилюк
А.Дем’янчук

26.
Участь у навчально-тематичних курсах, семінарах вчителів 
фізичної культури (згідно з планом роботи ШЛО та ОЦТКУМ):

протягом
року

Т.Жилюк

- участь в обласних Спортивних іграх школярів (згідно з 
календарем спортивно-масових заходів управління спорту ОДА);

протягом
року

Т.Жилюк

- виконання заходів міської Програми розвитку туризму і 
краєзнавства учнівської молоді

протягом
року

керівники 
закладів освіти

27 День міста в закладах освіти Травень О.Шендрик
оргкомітет

28 Загальноміське свято «Ми -  надія твоя, Україно!» Травень Оргкомітет

29
Участь делегацій закладів та установ освіти в 
загальноміських заходах з нагоди пам’ятних дат і подій.

Впродовж
року

Керівники
закладів
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ХІ. ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

№
п/п

Заходи
Термін

виконання
Відповідальні

1.
Загальноміська зустрічі міського голови з представниками 
батьківської та педагогічної громадськості закладів освіти 
Івано-Франківської міської ради

Жовтень 2018 
року

О.Шендрик,
ініціативна

група

2.
Організаційно-інформаційний супровід роботи:
- міської Ради батьківського самоврядування
- міської Ради учнівського самоврядування

Постійно О.Шендрик

3.

Провести загальноміські зустрічі:
- з головами загальношкільних батьківських 

комітетів;
- з головами батьківських комітетів дошкільних 

навчальних закладів;
- головами батьківських комітентів 11-х класів
- батьками учнів із сімей внутрішньо переміщених 

осіб
- батьками неповносправних дітей

Жовтень

Жовтень

Листопад
Лютий

Грудень

О.Шендрик 
робоча група

4.

Провести загальноміські семінари:
- для голів батьківських комітетів 1 класів шкіл
- для вперше обраних голів батьківських комітетів 

груп в дошкільних закладах освіти

Жовтень
Листопад

О.Шендрик 
міська Рада 

батьківського 
самоврядування

5.
Забезпечити організаційну підтримку в проведенні XVI! 
загальноміської конференції учнівського самоврядування Листопад

О.Шендрик,
І.Валько

ХІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ
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№
п/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальні

1. Проведення інструктажів з охорони праці та техніки 
безпеки. Вересень І.Джус

2 Оформлення актів-дозволів на проведення занять у 
навчальних кабінетах

Вересень
І.Джус

3 Місячник «Увага! Діти на дорозі» Вересень І.Джус

4 Перевірка на надійність спортивного обладнання та 
споруд

Вересень
І.Джус

5 Проведення навчання та перевірки знань з охорони 
праці працівників закладів освіти

Жовтень І.Джус

6 Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності. Жовтень І.Джус

7 Заходи щодо посилення протипожежного захисту 
установ освіти в осінньо-зимовий період

Жовтень І.Джус

8 Участь у  Всеукраїнській громадській акції 
«Запобігти,Врятувати. Допомогти»

Листопад І.Джус

9 Звіт про травматизм в навчальних закладах за 2018рік Грудень І.Джус

10
Заходи щодо безпеки під час проведення новорічно- 
різдвяних свят, дотримання техніки безпеки під час 
канікул

Грудень І.Джус

11 Міський громадський огляд-конкурс стану умов і 
охорони праціу закладах освіти міста

Грудень І.Джус

12 Конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима 
дітей»

Грудень І.Джус

13 Участь у  Всеукраїнській громадській акції 
«Запобігти,Врятувати. Допомогти»

Березень І.Джус

14 Посилення протипожежного захисту установ освіти у 
весняно-літній період

Березень І.Джус

15 Перевірка на надійність спортивного обладнання та 
споруд

Квітень І.Джус

16 Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Юних 
пожежних»

Квітень І.Джус

17 Тиждень охорони праці Квітень І.Джус
18 Тиждень знань правил безпеки життєдіяльності Квітень І.Джус

19 Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час 
оздоровлення та відпочинку влітку 2019 року

Травень І.Джус

20 Заходи щодо запобігання загибелі дітей на водних 
об’єктах міста під час купального сезону 2019 року

Травень І.Джус

XIII. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО- 
ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ

№
п/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальний 

за виконання
Форма

узагальнення

1.
Прийом громадян з питань прогнозування 
розвитку освіти та соціально-економічних 
питань

2 і 4 
понеділок 

місяця

В.Крушельницьк
ий

Журнал
обліку

особистого
прийому
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2.
Оперативні наради:
- працівниками господарської групи
- працівниками ЦБ

Щотижня:
середа

п’ятниця

В.Крушельницьк 
ий Л.Харенко

Протоколи
засідань

3. Перевірка готовності освітніх закладів до 
нового навчального року

Серпень-
вересень

І.Максимчук,
В .Крушельницьк 

ий

Нарада
керівників,

наказ

4. Формування фактичної мережі навчальних 
закладів Вересень Д. Худевич Рішення

виконкому

5. Приймання та затвердження тарифікаційних 
списків від установ освіти

Вересень-
жовтень

Л.Харенко,
Н.Карпик

Нарада
керівників

6. Підготовка освітніх закладів до осінньо- 
зимового періоду Жовтень В.Крушельницьк

ий

Нарада
заступників
керівників,

наказ

7. Здійснення контролю за організацією 
харчування дітей в освітніх закладах

Два рази на 
рік

С. Бойчук, 
О.Балкова

Нарада
керівників,

наказ

8. Складання кошторисів видатків на 
утримання установ освіти на 2019 рік

Листопад-
грудень

В.Крушельницьк
ий,

плановий відділ
Погодження

9. Завершення планування бюджету освітніх 
установ на 2019 рік

Листопад-
грудень

І.Максимчук,
В .Крушельницьк 

ий, 
Л.Харенко

Затвердження

10. Планування ремонтних та будівельних робіт 
на 2019 рік Листопад В .Крушельницьк 

ий Погодження

11. Планування ремонтних робіт шляхом 
реалізації грантових проектів на 2019 рік Листопад

І.Максимчук,
В.Крушельницьк

ий,
М.Продан

Погодження

12. Реалізація програми соціально-економічного 
розвитку освіти міста.

Впродовж
року

І.Максимчук,
В .Крушельницьк 

ий
Погодження

13. Проведення інвентаризації майна освітніх 
закладів та підведення підсумків Грудень

І.Максимчук,
В.

Крушельницьки
й

Н. Микитин

Акти звірок

14. Формування плану річних закупівель 
товарів, робіт і послуг за державні кошти Січень Н. Карпик, 

С.Коваль
Затвердження

плану

15. Організація роботи комітету по закупівлі 
товарів, робіт і послуг за державні кошти

Згідно з 
планом 
річних 

закупівель

Н. Карпик, 
С.Коваль

Протоколи
засідань

16.
Проведення звірок розрахунків з 
організаціями та установами за виконані 
роботи

Щокварталь
но Л.Харенко Акт

17.
Проведення навчання спеціалістів ЦБ та 
бухгалтерів навчальних закладів з питань 
бухгалтерського обліку

Щомісячно Л.Харенко Інформація

18.
Здійснення контролю за дотриманням 
режиму економії бюджетних коштів при 
розрахунку за енергоносії

Щомісячно В.Крушельницьк
ий

Інформація,
наказ
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19.
Здійснення контролю за використанням 
коштів на засоби телекомунікаційного 
зв’язку

Щомісячно В.Крушельницьк 
ий Н. Карпик Інформація

20. Здійснення контролю за використанням 
коштів на паливно-мастильні матеріали

Щокварталь
но

В.
Крушельницьки 

й, Н.Карпик, 
Н. Микитин

Акт

21.
Здійснення контролю за своєчасним 
проведенням прийняття в експлуатацію 
об’єктів завершеного будівництва

2 рази у рік

В.Крушельницьк
ий,

Н.Карпик,
Н. Микитин

Акт

22.

Здійснення контролю за використанням 
продуктів харчування, дотриманням 
натуральних норм у харчуванні дітей у ЗДО 
та своєчасним внесенням батьківської плати

Щомісячно Л. Харенко, 
Н.Карпик

Зведена 
відомість, акт

23.
Здійснення контролю та аналізу за рухом 
коштів загального та спеціального фонду, 
дотриманням кошторисних призначень

Щомісячно Н.Карпик Інформація

24. Аналіз використання всіх орендованих 
приміщень у закладах освіти

Січень-
лютий

В.Крушельницьк
ий, Довідка

25. Приймання та погодження кошторисів на 
додаткові освітні послуги

У міру 
поступлення 

подань

Л.Харенко 
Н. Карпик Наказ

26. Аналіз використання коштів на 
індивідуальне навчання та екстернат у ЗЗСО Червень Н.Карпик,

В.Паньків Акт

27. Проведення нарад із заступниками 
керівників ЗЗСО із господарської роботи

4-а п’ятниця 
місяця

В .Крушельницьк 
ий

Протоколи
засідань

28.
Навчання заступників керівників ЗЗСО із 
господарської роботи з питань 
електробезпеки

Жовтень,
квітень

В .Крушельницьк 
ий

Протоколи
занять

29. Проведення екологічного благоустрою 
території ЗЗСО

Квітень-
травень

В .Крушельницьк 
ий Інформація

30. Перевірка тарифікаційних списків та 
відповідних наказів

Вересень-
жовтень

Л.Харенко
Н.Карпик

Інформація на 
нараду

31.
Перевірка ведення обліку матеріальних 
цінностей працівниками матеріального 
відділу

Листопад-
грудень Н.Карпик Довідка

32. Звітність в управління державного 
казначейства (УДК)

Щокварталь
но

Л. Харенко, 
Н.Карпик Звіт

33. Звітність у фонди соціального страхування Щокварталь
но Н.Карпик Звіт

34. Звітність про заборгованість в УДК Щомісячно Л.Харенко Звіт

35. Звітність у Пенсійний фонд Щомісячно Л.Харенко
В.Паньків Звіт

36. Звітність в управління статистики Щомісячно М.Сапіжак,
В.Марич Звіт

37.

Підготовка рішень виконкому та сесії міської 
ради про фінансування робіт і закупівлю 
товарів з Фонду на виконання звернень 
депутатів та доручень виборців на 2018-2019 
навчальний рік

Протягом
року М. Сапіжак Проект

рішення

38. Перевірка дотримання вимог чинного Листопад Н.Карпик, Довідка
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законодавства при наданні додаткових 
освітніх послуг у закладах освіти 
(вибірково).

39.
Аналіз оформлення та ведення журналів 
обліку договірної та претензійно-позовної 
діяльності

Жовтень
В .Крушельницьк 

ий Інформація

XIV. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

№
п/п

Заходи
Термін

виконання
Відповідальні

1.

Співпраця з міжнародними грантодавчими 
фондами, громадськими та благодійними 
організаціями, керівниками освіти міст-партнерів та 
керівниками партнерських закладів освіти.

Постійно
О.Шендрик, 

керівники закладів 
освіти

2
Засідання координаційної ради управління освіти і 
науки з питань міжнародного співробітництва.

1 раз у 
квартал

О.Шендрик

3
Участь освітян міста в міжнародних конкурсах, 
семінарах, симпозіумах тощо.

Упродовж
навчального

року

О.Шендрик,керівники
ЗНЗ

4
Організація інструктивних наради і семінарів для 
шкільних консультантів з питань міжнародної 
співпраці

Впродовж
року

О.Шендрик,

5
Реалізація міського проекту «Європейські студії в 
школах Івано-Франківська».

Впродовж
року

Міський 
європейський клуб

6

Продовжити реалізацію спільних міжнародних 
проектів:

«Польща -  земля друзів».
«Українська коляда в Європі»
«Європейська світлиця»
«Столиці Європи»
«Спільна пам'ять»
«Пам'ять закарбована в серцях»

Впродовж
року

О.Шендрик, робоча 
група

7
Підтримка діяльності міського Європейського 
клубу учнівської молоді.

Впродовж
року

О.Шендрик

8 ХІІ загальноміська олімпіада з питань 
євроінтеграції

Травень О.Шендрик


