
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Програми розвитку дитячо-юнацького футболу  

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради на 2021-2025рр. 

за 2021 рік 

 

З метою розвитку масового дитячо-юнацького футболу, формування здорового 

способу життя учнівської молоді та підвищення їх спортивної майстерності, 

відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2020р. №270, діє 

Програма розвитку дитячо-юнацького футболу Департаменту освіти та науки на 

2021-2025 роки, що реалізується на базі ДЮСШ№3.  

Основними завданнями Програми є залучення якнайбільшої кількості дітей до 

систематичних занять футболом у системі уроків фізичної культури закладів 

загальної середньої освіти та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також формування 

резерву збірних команд Івано-Франківської міської територіальної громади для участі 

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

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

Станом на 2021 рік на відділенні футболу в ДЮСШ №3 працює 7 штатних 

тренерів-викладачів та 5 тренерів-викладачів за сумісництвом, навчається 300 

вихованців: 172 юнаки та 128 дівчат. 

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

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

звітного періоду функціонували чотири спецкласи, у яких загалом навчалося 60 

вихованців. 

За 2021 рік  в ДЮСШ №3 підготовлено: 18 вихованок I розряду , 48 – II та III 

розрядів. Під час літніх канікул оздоровлено 36 вихованців, з них на березі Чорного 

моря 20 дівчат  та 16 вихованців у с. Сокіл  Галицького р-ну. 

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України до резерву 

Національної збірної команди України з футболу зараховано 3 вихованки тренера-

викладача І.Олійника: Христина Маснюк, Вікторія Єригіна та В. Дідійчук та одна 

вихованка Діана Кравчук у списках кандидатів збірних команд України. 

Упродовж звітного періоду вихованці відділення футболу ДЮСШ №3 (юнаки) 

взяли участь у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України у вікових категоріях юнаків 

до 15, до 17 років та Дитячо-юнацькій футбольній лізі Івано-Франківської області у 

вікових категоріях юнаків  до 16, до 14, до 12 років. 

У Чемпіонаті ДЮФЛ України, юнаки зайняли  4 місце (U-15) та 10  місце (U-

17)  у підгрупі, тренери В.Поптанич, А.Деркач (перше коло). 

У змаганнях ДЮФЛ ІФ області юнаки здобули у вікових категоріях: U-16 – 4 

місце, тренер О.Горбатий, U-14 – 3 місце в підгрупі, тренер О.Соловйов, U-12 – 3 

місце в підгрупі, тренер  О.Горбатий.  

 

Збірні команди юнаків упродовж 2021 року також брали активну участь у  

турнірах з футболу та міні-футболу: турнірі серед юнаків 2010 р. н. на призи 

Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, турнірі 

«Зимовий Кубок ДЮФЛІФО» 2021 серед юнаків 2006-2007 р.н., турнірі серед юнаків 

2010 р.н. «Зимовий Кубок Спритних та Розумних», турнірі з футболу пам’яті  МС 

України Міжнародного класу з футболу  Андрія Хомина (випускника школи), 

товариській зустрічі з юнацькою командою «Чорноморець» (Одеса) в м.Яремче.  



В рамках реалізації Програми та з метою популяризації футболу адміністрацією 

ДЮСШ №3 організовано та проведено: 

- 30-ий традиційний турнір з міні-футболу серед юнаків 2008 р.н. і молодші, 

присвячений Дню Святого Миколая,  

- змагання з міні-футболу на Кубок Позашкілля серед юнаків та дівчат 2010-

2011 р.н.; 

- турнір з футболу серед дівочих команд Івано-Франківської області до Дня 

Героїв. 

Окрім того, упродовж звітного року дівочі команди брали участь у 

Всеукраїнських турнірах з футболу у м.Хмельницькому та смт.Маневичі Волинської 

області. 

Дівочі команди з футболу взяли учать у Чемпіонаті України Дівочої футбольної 

ліги, у віковій категорії WU-14 та WU-16. 

Команда молодшої віковій категорії WU-14  (тренер М.Тиханський), здобула 

перемогу у І відбірковому етапі та у ІІ етапі змагань посіли 4 сходинку в групі, що є  

13-16 місцем в Україні з 27 команд. Команда ДЮСШ №3 WU-16 (тренер І. Олійник) 

у відбірковому етапі ліги посіла третю сходинку 9-12 місця в Україні серед 16 команд. 

Завдяки співпраці з ЖФК «Прикарпаття-ДЮСШ №3» вихованки ДЮСШ №3 

взяли участь у Чемпіонаті України з футболу серед жіночих команд Першої ліги, де 

за підсумками сезону 2020-2021 років посіли 5 місце (тренери І.Олійник, 

М.Тиханський), завдяки чому 18 вихованок отримали у 2021 році І розряд з футболу.  

У Чемпіонатах України з футзалу цьогоріч стартували 4 команди ДЮСШ №3 у 

трьох вікових групах: WU-13 (дівчата 2009-2010 р.н.)  теренер М.Тиханський, WU-15 

(дівчата 2007-2008 р.н.), тренери І.Олійник та М.Тиханський та WU-17 (дівчата 2005-

2006 р.н.) тренер І.Олійник.  

Команди дівчат пройшли І відбірковий етап, змагатимуться у ІІ етапі та 

фінальних змаганнях Першої ліги у своїх вікових категоріях, змагання триватимуть 

упродовж 2022 року. 

Такий підхід до виконання Програми розвитку дитячо-юнацького футболу 

сприяє популяризації не тільки аматорського, але й професійного футболу, 

забезпечує формування резерву збірних команд міста для участі в змаганнях різного 

рівня та свідчить про прогресивні тенденції розвитку дитячо-юнацького футболу в 

місті загалом.  

 


