
Комунальний заклад 
позашкільної освіти 

“Центр освітніх інновацій 
Івано-Франківської міської 

ради”



Відкриття 
Центру освітніх 
інновацій



І Всеукраїнський  фестиваль 

 STEM - освіти



І Всеукраїнський  фестиваль 

 STEM - освіти



Гурток  з  
робототехніки 

“ARDUINO””



Гурток  польської  мови 



Гурток 
“Фінансова  
грамотність”



Гурток  з 
психології



Студія  дизайну



Архітектурна  школа



Архітектурна  школа



Роботи учасників 
“Архітектурної школи”



Роботи гуртка
“Образотворче мистецтво”



Гурток 
з  образотворчого  

мистецтва



Щедрі  дари  золотої  осені  від  
учасників  гуртка “Образотворче  

мистецтво”



Гурток  “Юні  дослідники”



Гурток  “Біологія  людини 
засобами  STEM  – освіти”



Підготовка до Міжнародного 
конкурсу "Врятуємо планету 

разом"



Гурток  “Розвиток  
математичних 

здібностей засобами  STEM”



Гурток  “Розвиток  
математичних 

здібностей засобами  STEM”



STEM - гурток  
“Експериментальна 

і  теоретична  фізика”



Підготовка 
до 

Всеукраїнськ
их олімпіад 
кандидатом 
математични

х наук 
Анатолієм 

Казмерчуком



Школа розвитку емоційного 
інтелекту



Гурток  “Юні туристи-краєзнавці ”



Фестиваль  
закладів 

позашкільної  
освіти



Фестиваль  
закладів 

позашкільної  
освіти



Мистецький марафон
із заслуженим юристом України

 Володимиром Ковальчуком



Тренінг  “STEM: 
гендерно -чутливий  підхід 

до  навчання  в  умовах  НУШ”



Практикум “Інтермедіальність в українській 
літературі за участю доктора філологічних 

наук, директора Центру досліджень 
«Покутська трійця» Наталії Мочернюк



"Хай собі збігає кава з джезви,
Говори до мене, говори...“

Зустріч з поетом Богданом Томенчуком 
20.11.2019р.



Гурток з німецької мови



Відкрите  заняття  гуртка 
 

з  історії  “Сила  
нескорених”



“Євроклуб”  і  
“Дебати”  ПНУ  ім. В. 

Стефаника



“Smart - освіта”



Тренінг   для педагогів - організаторів
“Громадянське  виховання  в  умовах  

НУШ”



Поїздка  в  Австрію, Німеччину  у  
рамках  проекту 

“Вивчай  мови, подорожуючи”



Співпраця з гімназією
у м.Зальцбург (Австрія)



Вихованці гуртка “Юні туристи-
краєзнавці” вивчають історію 

рідного міста



ЦОІ долучився до Всеукраїнського 
диктанту національної єдності



Підкорення 
Українських Карпат



Виховний захід до Дня 
Незалежності  Польщі



Співпраця  з 
Центром 

інноваційної 
освіти “Про.Світ”



Зустріч з волонтерами 
Корпусу миру США



Робота гуртка “Студія 
дизайну”



Психологічний 
тренінг з нагоди 
Всесвітнього дня 

доброти 



Вечір українського 
слова 

Вчимося 
толерантності!”



Обмін  досвідом  з  освітянами  з  
м.Єлгава Латвія



Обмін  досвідом  з  освітянами  з  
м.Єлгава Латвія



Пропозиції  до Концепції  розвитку  
позашкільної  освіти
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