
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
про роботу Департаменту культури 

Івано-Франківської міської ради 
у 2020 році 

 



 

 

 

ЗВІТ 

про роботу Департаменту культури 

Івано-Франківської міської ради 

за період з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 р.  

 

 

Культура в Івано-Франківській міській ТГ – це солідарне, відповідальне та 

креативне середовище, у якому є місце для кожного. Івано-Франківськ є містом 

культурних традицій, що живлять творчу свободу, та містом актуальної 

спадщини, яку спільнота переосмислює, розвиває і передає прийдешнім 

поколінням. Працівники культури прикладають максимум зусиль для 

перетворення міста у дієве культурне середовище шляхом проведення в Івано-

Франківську цілої низки фестивалів та мистецьких проєктів. Мешканці та гості 

нашого міста почали ще більше відкривати та досліджувати українську 

культурну спадщину саме через фестивалі, адже вони сприяють культурному 

життю, щорічно залучають тисячі глядачів і відвідувачів до нашого міста, 

дивуючи розмаїттям культурного самовираження і українських традицій. 

Оскільки культура не лише формує імідж міста, а й є каталізатором для розвитку 

його економіки.  

У 2019-2020 роках завдяки добровільному приєднанню Черніївської, 

Підлузької,  Березівської, Колодіївської, Підпечерівської та Добровлянської 

сільських територіальних громад Тисменицького району Івано-Франківської 

області до Івано-Франківської міської територіальної громади мережа закладів 

культури міста Івано-Франківська поповнилася ще шістьма будинками культури, 

шістьма бібліотеками-філіями та однією школою мистецтв. Отже, сьогодні до 

мережі належать 16 клубних установ, з них  11 – в сільській місцевості 

(Центральний Народний дім, Міський Народний дім, Муніципальний Центр 

дозвілля, Центр сучасного мистецтва, НД «Княгинин», НД с. Хриплин, НД с. 

Крихівці, НД с. Микитинці, НД с. Угорники, БК с. Вовчинець, БК с. Черніїв, БК 

с. Підлужжя, БК с. Підпечери, БК с. Березівка, БК с. Колодіївка), 6 мистецьких 

шкіл, об’єднання муніципальних мистецьких колективів м. Івано-Франківська, 

міська централізована бібліотечна система, яка об’єднує 23 бібліотеки-філії, та 

один театральний заклад культури – Новий театр. 

  



 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансування закладів та установ культури міста  за 2020р.  

 

 Затверджено 

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

Загальний фонд 
*без  Одержувачів 

92 841,3 82 714,3 

в т.ч.  з/п        80 118,1 74 867,4 

в т. ч. відзначення 

святкових і пам’ятних  

дат 

5 780,6 4 231,0 

Спеціальний фонд 2 883,0 2 647,1 

в т.ч. з/п 1 823,7 1730,0 

Бюджет розвитку 1530,6 556,1 

Разом: 97 254,9 85 917,5 

 

На утримання закладів та установ культури міста 2020р. було затверджено 

за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 92 841,3 тис.грн., 

фактично профінансовано 82 714,3 тис.грн., в тому числі на заробітну плату 

затверджено  80 118,1 тис.грн., профінансовано 74 867,4 тис.грн.       

За спеціальним фондом затверджено – 4413,6 тис.грн., надійшло – 3528,2 

тис.грн., використано – 3203,2 тис.грн., зокрема: 

 

Кошти загального фонду 

 

 

 

 

 

Назва закладів, установ, 

організацій 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) МЦБС 

в тому числі з/п 

12396,7 

10760,6 

10708,6 

9985,8 

 

Народні доми 

в тому числі з/п 

12196,2 

9694,0 

10097,8 

9040,5 

ПСМНЗ 

в тому числі з/п 

57021,9 

54789,2 

52691,9 

51283,6 

Департамент культури  

в т. ч. з/п 

3070,9 

2686,6 

2844,3 

2516,7 

Централізована  бухгалтерія 

в т.ч.  з/п 

2375,0 

2187,7 

2140,7 

2040,8 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей 
- - 

 

 

 

 



 

 

Кошти спеціального фонду 

 

Назва закладу, установи, 

організації 

 

 

 

Затверджено  

   (тис.грн.) 

Профінансовано 

(тис.грн.) 

МЦБС 218,9 114,3 

Народні доми 

в т. ч.  з/п 
263,6 

44,7 

172,6 

44,4 

ПСМНЗ 

в т. ч. з/п 
3 060,1 

1 779,0 

2107,1 

1685,6 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

686,0 684,7 

Департамент культури 

 
185,5 124,5 

 

 

 

 

  



 

 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В 2020 році Департамент культури Івано-Франківської міської ради виграв 

проєкт  «Літня арт-школа «Мистецтво – простір єднання», який реалізовувався 

за підтримки Українського культурного фонду. У листопаді 2020 року 

завершилась реалізація проєкту. Проєкт реалізовувався з метою усвідомлення 

учасниками літньої арт-школи необхідності збереження архітектурної 

спадщини, цінності архітектурних споруд та значення необхідності їх 

збереження, створення умов для взаємодії дітей та підлітків різного віку та 

різних регіонів України, що дало розуміння єдності України, незалежно від мови 

спілкування чи місця проживання. Проєкт реалізовувався спільно з 

м.Володимир-Волинський,  м. Попасна та м. Золоте. У зв’язку з пандемією та 

впровадженням карантину було змінено форму проведення та, відповідно, 

зменшено фінансування практично вдвічі. Бюджет проєкту – 43700, 00 грн. 

Департамент культури міської ради спільно з НД с. Микитинці підготували 

та подали заявку на обласний конкурс в номінації «Краща етнокультурна 

громада». 

Завдяки співпраці з громадськими організаціями заклади та установи 

культури в 2020 році виграли 3 проєкти у міському конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на загальну 

суму 54,3 тис. грн., а саме: 

 проєкт «Придбання сценічних кептарів (20 шт.) для чоловічого 

аматорського хору «Каменяр» Центрального народного дому» – 

14 700,00 грн.; 

 проєкт «Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони»; 

Сценічний вигляд – перший крок до успіху» – 20000,00 грн.; 

 проєкт «Віртуальна реальність у бібліотеці» – 19600,00 грн. 

Під час карантину працівники Івано-Франківської міської централізованої 

бібліотечної системи подавали 8 проєктних заявок  на конкурс «Стипендії для 

спеціалістів культури та креативних індустрій» від House of Europe – це 

програма, яку  фінансує Європейський Союз. Стипендії підтримують 

працівників культури та креативних індустрій під час пандемії COVID-19. В ІІІ 

кварталі 2020 року було оголошено результати, за якими 5 працівників Івано-

Франківської МЦБС отримали по 3000, 00 грн кожен за проходження 

безкоштовних онлайн-курсів.   

Впродовж 2020 року було подано 3 заявки на фінансування від House of 

Europe, які, на жаль, не були підтримані грантодавцем, а саме: 

 Проєкт «Віртуальна реальність в бібліотеці. Рівень 2». Бюджет проєкту – 

160 тис. грн. (заявку підготувала Івано-Франківська МЦБС). 

 Проєкт «Цифровий читацький». Бюджет проекту – 300 тис. грн (заявку 

підготувала Івано-Франківська МЦБС). 

 Проєкт «Art-on-Line». Бюджет проєкту – 177,58 тис. грн.  (заявку 

підготував Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва). 

Також Івано-Франківською МЦБС було подано заявку на «Бюджет участі», 

який фінансується з міського бюджету, однак не отримали фінансування. Було 



 

 

подано проєкт «Biblio»-простір, відкритий для кожного – трансформація та 

оновлення абонементу центральної міської бібліотеки.  Бюджет проєкту – 100,00 

тис. грн.   

На фінансування від платформи «Тепле місто» працівниками Івано-

Франківської МЦБС подано проєкт «Biblio»-простір, відкритий для кожного – 

трансформація та оновлення абонементу центральної міської бібліотеки», який, 

на жаль, не отримав фінансової підтримки. Бюджет проєкту – 30,0 тис. грн. 

В ГО «Асоціація міст України» подано заявку на фінансову підтримку від 

Українського культурного фонду, де Департамент культури був партнером у 

Грантовій програмі на 2020 рік від Українського Культурного Фонду «Навчання, 

Обміни, Резиденції, Дебюти», однак проєкт не підтримано. 

 

 

  



 

 

КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ,  

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  

 
Капітальні ремонти 

У 2020 році заплановано проведення капітальних ремонтів в 7 закладах 

культури планована вартість яких дорівнює 1022390,00 грн.  

В список на проведення  включено: 

 

Івано-Франківська державна дитяча художня школа – готова проєктно-

кошторисна  документація, проходить експертизу (вносяться зміни в кошторис). 

Івано-Франківська державна дитяча художня школа – тривають будівельні 

роботи, завершено кабінет на 1 поверсі та підвальні приміщення, встановлено 

вікна, завершено кабінет на горищі.   

№ 

з/п 
Об’єкт 

Код 

ТПКВКМБ 

Вартість 

(грн) 

1 

Капітальний ремонт з влаштування  

скріпленої зовнішньої теплоізоляції Івано-

Франківської державної дитячої художньої 

школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-

Франківську, в т.ч. ПВР+роботи  

1011100 

 

 

75 000,00 

2 

Капітальний ремонт кабінетів  Івано-

Франківської державної дитячої художньої 

школи  по вул. Павлика, 17 в м. Івано-

Франківську, в т.ч. ПВР+роботи 

(перехідний) 

1011100 350 000,00 

3 

Капітальний ремонт аудиторій та 

встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Івано-Франківській дитячій 

музичній школі №3 ім. А. Кос-

Анатольського по вул. Галицька, 101 в м. 

Івано-Франківську, роботи (перехідний) 

1011100 350 000,00 

4 

Капітальний ремонт з влаштуванням 

пожежного виходу на горище в  Івано-

Франківській дитячій хореографічній школі 

по вул. Вовчинецька, 127  

1011100 

67 390,00 

5 

Капітальний ремонт  Івано-Франківської 

дитячої музичної школи № 2 ім. В. 

Барвінського по вул. С. Стрільців, 88а в м. 

Івано-Франківську.  Заміна зовнішньої  

мережі теплопостачання, в т. ч. ПВР+роботи 

1011100 5 000,00 

6 

Капітальний ремонт Муніципального центру 

дозвілля  по вул. Набережна, 42 в м. Івано-

Франківську. Встановлення пожежної 

сигналізації, в т.ч. ПВР+роботи 

1014060 100 000,00 

7 

 Реконструкція входу, встановлення пандуса 

у читальному залі центральної міської 

бібліотеки по вул. Пилипа Орлика, 5  

1014030 

 

75 000,00 

Всього: 1 022 390,00 



 

 

Встановлення пожежної сигналізації в Муніципальному Центрі дозвілля  

по вул. Набережна, 42 в м. Івано-Франківську – виготовлено проєктно-

кошторисну документацію, проходить експертизу. 

 Заміна зовнішньої та внутрішньої мережі теплопостачання в Івано-

Франківській дитячій музичній школі № 2 ім. В. Барвінського по вул. 

С.Стрільців, 88 в м. Івано-Франківську – проходить експертизу (вносяться зміни 

в кошторис). 

Івано-Франківська дитяча музична школа №3 ім. А. Кос-Анатольського –  

роботи завершено, встановлено вікна та двері, обдерто, перешпакльовано та 

побілено стіни в кабінетах, що ремонтуються. Облицьовано плиткою туалети, 

встановлено датчики та пожежне обладнання. Підключено до пульта пожежного 

спостереження. 

Центральний народний дім (Замовник робіт – Управління капітального 

будівництва) – йдуть демонтажні роботи, обдирання стін, демонтаж 

перегородок, дверей, оббивання штукатурки, розбирання підлоги. У 2020 році 

зроблено дах.  На даний час роботи призупинено. 

Народний дім «Княгинин»  (Замовник робіт – Управління капітального 

будівництва) – зроблено ремонт приміщень першого та другого поверхів, 

підвальних приміщень,  вносять зміни в проєкт по актовому залу. Роботи  

призупинено. 

 Сумарно по капітальних ремонтах профінансовано 186840,2 грн. 

 

Поточні ремонти 

У 2020 році заплановано проведення поточних ремонтних робіт в 8 

закладах культури, планована вартість яких дорівнює 350 000,00 грн. У список 

на проведення загально-будівельних поточних робіт включено: 

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Всього  

очікувана сума 

1 
Поточний ремонт НД «Княгинин» ( огорожа, 

ворота, ремонт сходів) 
48500 

2 

Заміна ввідних автоматів та винесення лічильника в 

короб в БК с. Колодіївка Івано-Франківської обл., 

Тисменицького району – с. Колодіївка, вул. 

Чорновола , 3 

8000 

3 

Поточний ремонт пожежної сигналізації в 

Міському народному домі по вул. Вовчинецькій, 

188  

74200 

4 

Поточний ремонт  класів та коридору Івано-

Франківської дитячої музичної школи №1  

ім. М. Лисенка 

49930 

5 

Поточний ремонт, встановлення  пожежної 

сигналізації в Івано-Франківській дитячій 

хореографічній школі по вул. Вовчинецька,127 

72000 

6 

Поточний ремонт кабінетів в Івано-Франківській 

державній дитячій художній школі, корпус 2 по 

вул. Чорновола, 25, 27 

11600 



 

 

7 
Поточний ремонт сховища в Центральній дитячій 

бібліотеці по вул. Бандери, 8 
47 000 

8 

Поточний ремонт класів у Підпечерівській школі 

мистецтв, Івано-Франківська обл., Тисменицький 

район, с. Підпечери, вул. Сагайдачного, 2  

44 000 

9 

Поточний ремонт, заміна вхідних дверей в БК с. 

Підпечери – Івано-Франківська обл., Тисменицький 

район, с. Підпечери, вул. Січових Стрільців, 2 

35500 

 Всього: 343 700,00 

 

Станом на 01.11.2020р.:   

 Розпочато роботи в Центральній дитячій бібліотеці по вул. Бандери, 8: 

винесено книги та стелажі з архіву, демонтовано підлогу, просушено та 

оброблено приміщення засобами проти грибка. 

 Поточний ремонт кабінетів в Івано-Франківській державній дитячій 

художній школі, корпус 2, по вул. Чорновола, 25, 27 – 11,6 тис. грн. 

виконано за рахунок спецкоштів. 

 Поточний ремонт  класів та коридору Івано-Франківської дитячої музичної 

школи №1: роботи виконано. 

 Поточний ремонт НД «Княгинин» (огорожа, ворота): роботи виконано. 

 Заміна вхідних дверей в БК с. Підпечери (Івано-Франківська обл. 

Тисменецький район, с. Підпечари, вул. Січових Стрільців, 2): роботи 

завершено. 

 Заміна ввідних автоматів та винесення лічильника в короб в БК с. 

Колодіївка  (Івано-Франківська обл., Тисменицький район, с. Колодіївка, 

вул. Чорновола , 3): роботи завершено. 

 Поточний ремонт пожежної сигналізації в Міському народному домі по 

вул. Вовчинецькій, 188 роботи: на стадії завершення. 

 Поточний ремонт, встановлення пожежної сигналізації в Івано-

Франківській дитячій хореографічній школі по вул. Вовчинецька, 127: 

роботи завершено. 

 Поточний ремонт класів Підпечерівської школи мистецтв (Івано-

Франківська обл. Тисменицький район, с. Підпечери, вул. Сагайдачного, 

2): роботи завершено. 

 Поточний ремонт системи опалення Центрального народного дому по вул. 

Шевченка, 1: роботи завершено. 

 

Позапланові ремонти: 

 Поточний ремонт  даху після буревію в Івано-Франківській державній 

дитячій художній школі корпус 1 по вул. Павлика, 17. 

 Заміна батарей системи опалення Івано-Франківської дитячої музичної 

школи №2 ім. В. Барвінського, корпус 2, після гідроудару. Спецкошти – 

16000 грн. 

 



 

 

Для забезпечення життєдіяльності в заходах та установах культури 

проведено наступні міроприємства на суму  261,5 тис. грн.: 

 технічне обслуговування комп’ютерної техніки  25,1 тис. грн.; 

 послуги зв’язку 47,4 тис. грн.; 

 пожежне спостереження 15,5 тис. грн.; 

 перезарядка вогнегасників 6 тис. грн.; 

 інтернет-послуги 90,8 тис. грн.; 

 страхові послуги 45,4 тис. грн.; 

 послуги охорони 23,3 тис. грн.; 

 послуги програмного забезпечення 8,0 тис. грн. 

 

Проведено закупівель: 

 Відкриті торги – 58 тис. грн., в тому числі, по заходах – 53 тис. грн.  

 Спрощена закупівля – 16 тис. грн.  

 Закупівля без використання електронної системи – 214 тис. грн. 

 Заведено планів – 315 тис. грн. 

 Переговорна процедура – 27 тис. грн. 

 

  



 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ. 

 

У 2020 році діяльність закладів культури клубного типу була спрямована  

на створення умов для творчості, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення міста. Ці заклади сприяють розвитку 

культури і мистецтва в місті, збереженню і примноженню духовної спадщини, 

народних традицій, звичаїв та обрядів, мистецької та аматорської художньої 

творчості. Заклади культури міста створюють сприятливі умови для розвитку 

народної  творчості; сприяють створенню  позитивного  іміджу  міста; формують 

партнерські стосунки закладів культури з установами, підприємствами, 

громадськими  організаціями; відроджують та популяризують  народні традиції 

та обряди, а також сучасні культурні надбання; співпрацюють з іншими 

закладами, творчими організаціями.  

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення в 

системі  Департаменту культури  виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради  функціонує 16 закладів культури клубного типу, з них  11 – в 

сільській місцевості приміської зони. А саме:  

 Центральний Народний дім,  

 Міський Народний дім,  

 Муніципальний Центр дозвілля,  

 Народний дім «Княгинин»,  

 Комунальний заклад «Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва»,  

 Народний дім с. Угорники,  

 Народний дім с. Микитинці,  

 Народний дім с. Крихівці,  

 Народний дім с. Хриплин,  

 Будинок культури с. Вовчинець,  

 Будинок культури с. Черніїв,  

 Будинок культури с. Підлужжя,   

 Будинок культури с. Березівка,  

 Будинок культури с. Підпечери,  

 Будинок культури с. Колодіївка,  

 актив  с. Добровлян (на сьогоднішній день БК с. Добровляни знаходиться 

в аварійному стані, штатних одиниць немає і заходи не проводяться). 

У місті також функціонують Комунальний концертний заклад культури 

«Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська» та 

Комунальний заклад «Івано-Франківський Новий театр». 

Впродовж року основними завданнями закладів клубного типу було: 

організація культурного дозвілля громадян; організація та діяльність творчих 

гуртків та любительських об’єднань; розвиток аматорського мистецтва; 

організація і проведення конкурсів, виставок, різних культурно-дозвіллєвих  

форм показу результатів творчої діяльності утворених та діючих формувань. 



 

 

Велика увага приділяється організації та задоволенню культурних потреб 

різних вікових категорій населення громади. З цією метою проводяться 

культурно-мистецькі заходи: тематичні заходи, розважальні програми, 

театралізовані свята, мітинги, святкові концерти до державних, календарних та 

інших визначних дат. 

Впродовж 2020 року творчими працівниками закладів культури клубного 

типу згідно перспективних планів роботи були заплановані різнопланові 

тематичні заходи до відзначення знаменних і пам’ятних дат, релігійних та 

професійних свят, а також заходи для дітей та молоді: бесіди, лекції, літературні 

читання, конкурси, обмінні концерти,  літературно-музичні композиції, родинні 

свята,  зустрічі з цікавими людьми, історичні та літературні години, художні 

виставки, майстер-класи, фотовиставки, екскурсії, засідання народних 

університетів  та клубів за інтересами. 

Більшість заходів в закладах культури клубного типу за період 2020 року 

були відмінені в зв’язку з впровадженням карантину та відміни  масових заходів 

з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції (Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», де 

до 24 квітня по всій території України встановлено карантин (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 №255). 

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації щодо респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, рішенням КМУ було 

продовжено дію карантину  по всій території України з 25 квітня  поетапно до 31 

грудня 2020 р. Тому певна кількість культурно-масових заходів, щодо 

карантинних вимог в закладах культури  були відмінені, інші проводились в 

соціальній мережі «Фейсбук» та в онлайн-режимі, які відбувались наживо з 

обмеженим відвідуванням учасників та глядачів, а пізніше поширювались на 

інших інтернет-сторінках. 

В період карантину творчі працівники  закладів Департаменту культури  

займалися  веденням документації, готували місячні та квартальні плани роботи 

закладів культури, звіти по культурно-масовій роботі, народній творчості, роботі 

з дітьми та молоддю, народних університетах, клубах за інтересами 

(щоквартально), займались підготовкою матеріалів для написання сценаріїв та 

запланованих майбутніх заходів. Також займалися самоосвітою, веденням 

документації, впровадженням відео-версії культурно-масових заходів у 

соціальних мережах, зокрема Facebook, тощо.  

Вимоги часу до культури завжди різні. Однак на будь якому етапі розвитку 

потрібно робити все для збереження та популяризації народних традицій, 

звичаїв, обрядів, розвитку творчості дітей,  молоді, зрілого населення,  

започатковувати щось нове, креативне, неповторне. Тому клубні заклади Івано-

Франківської ТГ інноваційно-творчо працюють в нових умовах, аби 

задовольнити культурно-дозвільні потреби людей, бути традиційними центрами 

розвитку народної творчості, виконувати запити суспільства, всебічно сприяючи 

розвитку ініціативи й самодіяльності населення, створювати  сприятливі умови 

для цього.     



 

 

За весь період 2020 року закладами Департаменту культури  Івано-

Франківської міської територіальної громади було проведено всього 852 

культурно-масових заходи, на яких було присутніх 140656 глядачів, з них:  для  

дітей та підлітків – 365 заходів  із загальною кількістю присутніх  46682  глядачів. 

Працівниками закладів культури протягом 2020 року  були організовані та 

проведені заходи до державних та професійних свят, фестивалі,  виставки 

творчих робіт умільців Івано-Франківської міської територіальної громади, свята 

сіл, благодійні концерти. За даний період в Івано-Франківську було проведено 

багато фестивалів, які стали традиційними: 

 фестиваль «Новорічні витребеньки – 2020»; 

 святкова програма «Новорічна ніч-2020»; 

 мистецький Різдвяний  фестиваль  «Різдво у Франківську»: 

 
 ХІ Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»: 

 
 

 



 

 

 розважальна програма «Від Василя до Василя», парад Маланок: 

 
 різдвяне дійство «Розколяда»: 

 



 

 

 загальноміський огляд-конкурс читців, присвячений 206 річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка: 

 
 XXX Міжнародний фестиваль танцю «ФЕСТ-2020»: 

 
 VІІ міський фестиваль мистецтв «Мелодії парку»: 

 



 

 

 фестиваль «Все українське на новий лад», присвячений Дню незалежності 

України та Дню Державного Прапора України. 

 «Виставка-ярмарка – 2020» за участю мистецьких колективів Івано-

Франківської міської ТГ  з нагоди відзначення Дня Незалежності України: 

 
  – фестиваль патріотичної пісні: 

 
Початок 2020 року відзначився проведенням новорічно-різдвяних заходів 

(впродовж грудня-січня), де кожен день на Вічевому майдані відбувалися 

виступи мистецьких колективів закладів культури міста, сіл приміської зони, 

мистецьких шкіл міста, бібліотек, а також проводились найрізноманітніші 

майстер-класи ужиткового та ковальського мистецтва в рамках фестивалів 

«Новорічні витребеньки» та «Різдво у Франківську»: 



 

 

 
У рамках ХІ Міжнародного Різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях» 

на Вічевому майдані відбувалися концерти вокально-хорових колективів, які 

приїхали з багатьох міст України та далекого зарубіжжя: Польщі, Румунії, 

Іспанії, Канади, Києва, Львова, Полтави, Кривого Рогу, Чернівців, Луганської та 

Донецької областей. Виступ кожного колективу вирізнявся своїм колоритом, 

неповторністю виконання колядок, щедрівок та віншування: 

 
11 січня в м. Івано-Франківську пройшла масштабна різдвяна хода, яка 

рухалася з різдвяними зірками та колядками з чотирьох напрямків міста на 

Вічевий майдан, де всі об’єдналися спільною колядою разом з Національною 

капелою бандуристів України ім. Г. Майбороди (м. Київ). Також цим заходом 

було встановлено ще один рекорд м. Івано-Франківська – представники Книги 

рекордів України зафіксували рекорд з найбільшої кількості різдвяних зірок у 

одному місці, а саме 660 різдвяних зірок. В особі міського голови  Р. Марцінківа 

вручили високу нагороду громаді Івано-Франківська:  



 

 

 

 
По завершенню циклу новорічно-різдвяних свят 19 січня на Вічевому 

майдані відбулося феєричне дійство «Розколяда». Близько 4-х годин з головної 

сцени міста лунали українські колядки, щедрівки, віншування. 

Під час різдвяних свят в селах приміської зони вокально-хорові колективи 

народних домів та будинків культури ходили вулицями села, вітаючи 

односельців з Різдвом Христовим, святом Василія та Богоявлення: 



 

 

 
У період січня-лютого в закладах культури проводились заходи 

патріотичного спрямування до відзначення 111 річниці від дня народження 

голови проводу ОУН С. Бандери, 101 річниці Соборності України: 

 
Також було проведено ряд заходів до Дня пам’яті Героїв Крут, 31 річниці 

виведення військ з Афганістану, Дня вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, а також  до цих знаменних 

і пам’ятних дат проводились загальноміські віча за участю духовенства, 

представників обласної та міської влади, громадських організацій, політичних 



 

 

партій, громадськості міста, сіл та творчих колективів закладів Департаменту 

культури. Тут варто відзначити наступні заходи: 

 тематичний концерт «Україно! Соборна державо, сонценосна колиско моя» 

(ЦНД); 

 літературний вечір «Пливе кача…» до увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні  (НД с. Угорники); 

 тематична година «А під Крутами лиш сльози ллє калина» до Дня пам’яті 

героїв Крут (МНД, Клуб цікавих зустрічей);  

 тематичний вечір «В єдності сила народу» до відзначення Дня Соборності 

України та пам’яті героїв Крут (БК с. Підлужжя); 

 тематичний вечір «За місце під сонцем» до Дня вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

(БК с. Колодіївка); 

 година історичної пам’яті «Виряджала мати сина під Крути до бою…» (НД 

с. Микитинці); 

 академія-концерт «Відлуння війни» з нагоди відзначення 31 річниці 

виведення військ з Афганістану (ЦНД). 

На належному рівні у місті Івано-Франківську відзначили 206 річницю від 

дня народження Т. Г. Шевченка: 

      – тематичний концерт «Великий син великого народу», присвячений 206 

річниці від дня народження Т. Г. Шевченка (ЦНД): 

 
 літературно-музична композиція «Через роки, через віки ми чуєм голос 

твій, Тарасе!» (МНД): 

 



 

 

 
 виставка творчих робіт «Струни Кобзаревого серця» (БК с. Підпечери); 

 віче та концерт, присвячені 206 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка 

(БК с. Добровляни); 

 Шевченківський захід у Муніципальному Центрі дозвілля: 

 
7 травня Івано-Франківськ, дотримуючись карантину,  відзначив 358 

річницю від дня заснування м. Івано-Франківська. Департамент культури 

привітав місто Івано-Франківськ з днем народження – творчими працівниками 

закладів культури міста були організовано відеопривітання, проведено вистави, 

виставки образотворчого мистецтва, відео-ролики  та онлайн-концерт:  



 

 

 відеопривітання директора Департаменту культури Н. Загурської та 

концерт муніципального оркестру народної музики «Рапсодія» (трансляція 

на ОТБ «Галичина»); 

 вистава Івано-Франківського Нового театру «Собака» (ТРК «Вежа», ФБ – 

сторінка міського голови Р. Марцінківа); 

 «Віртуальний промоушен франківських художників» – невеличка підбірка 

творів образотворчого мистецтва (ФБ-сторінка міського голови Р. 

Марцінківа та ФБ-сторінка Центру сучасного мистецтва 

https://www.facebook.com/ ArtCenterIF/ і Культурна мапа Івано-Франківська 

та сторінка ЦСМ в Інстаграм); 

 онлайн-концерт «Гуцула Хулігана» (Василя Мельниковича) на Івано-

Франківському обласному телебаченні «Галичина» та ФБ-сторінці міського 

голови Руслана Марцінківа,  

 відео-ролик «То моє місто»  з нагоди святкування Дня  міста Івано-

Франківська (МЦД). 

У другу неділю травня все людство світу вшановує День Матері. До цього 

свята творчі працівники закладів культури підготували музичні відео-

привітання, віртуальні виставки та відео-фото-колажі:      

 відео-колаж фото з мамами «Моя матуся» (ТРК «Вежа»), (НД с. Крихівці), 

 відео-привітання «Про маму словами поетів» (ЦНД), 

 віртуальна виставка світового мистецтва «МАТЕРИСТВО» (ЦСМ), 

 музичне відео-привітання «Мамо моя – голубко сива» (МЦД),  

 відео-привітання для матерів від гурту «5 ОКЕАН» (НД с. Угорники), 

 фото-флешмоб  «Усмішка матусі – сонечка промінчик» (НД с. Микитинці), 

 «Віртуальний промоушен франківських художників» – це невеличка 

підбірка творів образотворчого мистецтва, присвячена материнству. Це  

частинка з величезного надбання людства, створеного митцями в різні 

епохи.(ФБ-сторінка міського голови Р. Марцінківа та сторінка у фейсбуці 

Центру сучасного мистецтва https://www.facebook.com/ ArtCenterIF/  і 

Культурна мапа Івано-Франківська та сторінка ЦСМ в Інстаграм), (ЦСМ), 

 пісенне привітання для матерів (НД «Княгинин»), 

 музичне вітання для матерів (БК с. Черніїв), 

 музичні відео-привітання «Молитвою тебе вітаєм, мамо!» (БК с. 

Підлужжя, БК с. Березівка,БК с. Вовчинець), 

 музичне вітання від муніципальних творчих колективів (ККЗК), 

 майстер-клас з виготовлення квіткових паперових гірлянд для 

прикрашання власної оселі з художницею Анною Кирпан (НД 

«Княгинин»), 

 кулінарний майстер-клас та зустріч в оселі Дарії Цвек з дружиною її онука 

Тетяною Матвіїшин, де ознайомлювалися з рецептами відомої кулінарки 

та слухали цікаві спогади про відому франківчанку Дарію Цвек (НД 

«Княгинин»), 



 

 

 онлайн-екскурсія на видавництво «Нова Зоря» Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження (Клуб цікавих зустрічей НД «Княгинин»). 

Не залишилось поза увагою відзначення Всеукраїнського дня вишиванки, 

працівники закладів культури підготували цікаві заходи, які глядачі переглянули 

в соціальних мережах: 

 відео-акція «Українцем бути круто» з нагоди відзначення Дня вишиванки 

(ЦНД), 

 відео-програма  «Що означає вишиванка для Українців» (МНД), 

 он-лайн зустріч в родинному домі Галини Яцинович та її доньки Люби 

Дрогомирецької – колекціонерів народного одягу та елементів побуту, 

вишивальниць (НД «Княгинин»), 

 он-лайн презентація книжки «Просвітянка з Покуття» Наталії Синиці-

громадської діячки, просвітянки про вишивку (НД «Княгинин»). 

29 липня 2020 року вшановували пам’ять одного із найвизначніших 

духовних лідерів – Митрополита Андрея Шептицького.  З нагоди цієї  визначної 

події в закладах культури відбулись наступні заходи: 

– тематичний духовний захід «Свіча добра і вічної любові», присвячений 

155 річниці від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького 

(методичний кабінет): 

 
– година духовності в соціальній мережі «Незгасний світоч Галичини» до 

155-річчя від дня народження А. Шептицького (НД с. Крихівці); 

– відео-ролик «Андрей Шептицький – духовний провідник нації» з участю 

народного аматорського хору духовної музики «Сяйво» (НД с. 

Микитинці); 

– відео-ролик до відзначення 155-річчя від дня народження митрополита 

Галичини А. Шептицького з участю камерного хору «Воскресіння» (НД 

«Княгинин»); 

– відео-презентація «Андрей Шептицький – Мойсей українського духу» з 

участю муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» (ЦНД); 



 

 

– інформ-хвилинка «Андрей Шептицький – духовна велич Галичини» 

(МЦД); 

– відео-ролик «Ім’я, що в пам’яті живе» (БК с. Підлужжя); 

– концерт Богородичних піснеспівів «Богородицю і Матір світла піснями 

звеличаємо» з нагоди свята Різдва Пресвятої Богородиці в рамках 

проведення Університету духовного відродження (НД «Княгинин»). 

У День Незалежності України франківці мали чудову нагоду вчергове 

відчути красу і силу української музики і пісні. З нагоди свята на центральній 

площі міста проведено дві різнопланові концертні програми – урочисте 

привітання мистецьких колективів міста та відео-концерт «Ода Незалежності». 

Після молебню на Вічевому майдані у святкових урочистостях  взяли участь 

представники міської і обласної влади та громадськість міста. З Днем 

Незалежності України усіх мешканців і гостей міста привітав міський голова 

Руслан Марцінків та народна депутатка України Оксана Савчук. Після віче зі 

святкової сцени лунали привітання від франківських мистецьких колективів – 

муніципального оркестру народної музики «Рапсодія», ансамблю народної 

музики «Бревіс», муніципального камерного хору «Галицькі передзвони» та 

вокального ансамблю «Гуцулочки Карпат»: 

 
Їхні виступи були сповнені особливого патріотизму і святкового настрою. 

Пізніше франківці мали чудову нагоду насолодитися неперевершеним 

звучанням вишуканої інструментальної музики та поринути у прекрасний світ 

класичної музики, де з екрану головної святкової сцени Івано-Франківська 

звучали найкращі зразки класичних та сучасних інструментальних композицій у 

виконанні найвідоміших і найвіртуозніших оркестрів України. Такі віртуальні 

концерти відбулися до Дня Незалежності по всій Україні в рамках мистецької 

акції «Ода незалежності», яку реалізував благодійний фонд «Відкрита музика 

міста». 

Загалом до Дня Незалежності України закладами Департаменту культури 

було проведено 63 заходи: 

– урочисте підняття Державного Прапора України (заклади сіл приміської 

зони); 



 

 

– святкова хода громадськості міста Івано-Франківська; 

– святкова хода вулицями с. Черніїв; 

– святкові концерти «Наш стяг – пшениця у житах», «З Україною в серці», 

«Мати-Україно, ти одна у нас!», присвячені Дню Державного Прапора 

України та  Дню Незалежності України (заклади культури міста та сіл 

приміської зони); 

– експозиція вишивок та вишитих книжок майстрині, просвітянки Наталії 

Синиці (НД «Княгинин); 

 
– святковий концерт «Нове життя народної пісні» (методичний кабінет); 

– мистецька акція «Музичні балкони» (ДМШ міста); 

– святкові концерти за участю мистецьких колективів Івано-Франківської 

міської ОТГ; 

– відкриття святкової інсталяції «Серце міста» в рамках молодіжного 

культурно-мистецького заходу «Запалюємо серця»: 

 
– концертно-розважальна програма за участю людей з обмеженими 

можливостями: 

 



 

 

 
– зона релаксу для людей «золотого віку»: 

 
– дитяче свято «Острів дитинства»: 

 



 

 

– мистецька акція «Мистецька вулиця»: 

 
– ювілейний концерт «Лине пісня через три століття» з нагоди 130-річчя 

створення народного аматорського хору «Первоцвіт» НД с. Микитинці: 

 
Заходи до Дня Незалежності України проводились і в соціальній мережі 

Фейсбук: 

– відео-флешмоб за участю народного аматорського ансамблю народного 

танцю «Галицька веселка» (МНД); 

– онлайн-концерт «Україна єдина» (МНД); 

– відео-привітання з нагоди відзначення Дня Незалежності України (БК с. 

Підлужжя). 

Також на належному рівні відзначили 164 річницю від дня народження 

Івана Яковича Франка. Зокрема, непересічне святкове дійство відбулося на 

Вічевому майдані, де звучали неповторні твори Івана Яковича. Під час заходу 

міський голова Руслан Марцінків нагородив цьогорічних лауреатів премії 



 

 

І.Франка у галузі журналістики та літератури. Також на увагу заслуговують  

наступні заходи в закладах культури: 

– «Франкові читання на Княгинині», присвячені 164 річниці від дня 

народження І. Франка (НД «Княгинин»): 

 
– концерт «Місто і пісня Франкові»: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

– виставка дитячого малюнку «Франковий мотив» (ЦСМ): 

 
Цьогоріч Івано-Франківська міська територіальна громада відсвяткувала 

першу річницю від дня створення. 09, 10, 11 жовтня на площі Ринок відбувалась  

мистецька програма «Пісня об’єднує», де творчі колективи громади 

демонстрували свої таланти (пісні, вироби декоративно-прикладного мистецтва, 

ін.): 

 



 

 

 Під час святкування І-ї річниці створення Іван-Франківської міської 

територіальної громади відбувся Фестиваль культурного різноманіття в рамках 

проєкту «Назад до наших спільних коренів». Мистецьку частину цієї події 

підготували працівники Департаменту культури. З нагоди свята на літній естраді 

міського парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка відбувся виступ творчих 

колективів Міського Народного дому. Подарунком для всіх громадян був 

святковий концерт національного академічного оркестру народних інструментів 

України (м. Київ), який відбувся на стадіоні «Рух». Своїми піснями франківців 

зачарував народний артист України Тарас Петриненко. До святкування 

долучились актори Нового театру, подарувавши виставу просто неба «Собака» 

(палац Потоцьких). Під час святкування поза увагою не залишились люди 

«золотого віку» (зона релаксу у сквері «Руської трійці») та малеча міста 

(розважальна програма «Острів дитинства» у сквері Міцкевича). Також маленькі 

франківці на площі перед театром кіно «Люм’єр» змогли переглянути улюблені 

українські мультфільми: 

  
Викладачі дитячих музичних шкіл подарували франківцям акцію 

«Музичний Івано-Франківськ», яка відбулась на різних локаціях міста. З  нагоди 

створення І-ї річниці Івано-Франківської міської територіальної громади 

відбувся  вечір академічної музики: 

 



 

 

  Ще один музичний дарунок від міського голови громада отримала 14 

жовтня з нагоди відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського 

козацтва, Дня захисника України – святковий  концерт за участю гуртів 

«Гайдамаки» та «Кому вниз»: 

 
В рамках святкування свята Покрови Пресвятої Богородиці,  78-ї річниці 

створення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва та Дня 

захисника України відбувся ряд наступних заходів: 

 мистецьке свято «Нащадки козацької слави» (Муніципальний Центр 

дозвілля), 

 концерт з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці (Народний 

дім «Княгинин»), 

 урочистості та святковий концерт в рамках проведення фестивалю 

патріотичної пісні, присвяченого 78 річниці утворення УПА 

(методичний кабінет), 

 літературно-мистецьке свято «Батьківщини сини незборимі» 

(Будинок культури с. Черніїв), 

 концерт «Йшли селом, йшли селом партизани» (Будинок культури с. 

Підлужжя). 

 

 

 

 



 

 

04 грудня урочисто засвітили Центральну міську новорічну ялинку. 

Вокальна формація «Ню Фран» розпочала захід духовним гімном «Боже 

великий»:  

 
 

Цьогоріч традиційно проведено заходи до відзначення свята апостола 

Андрія Первозванного. На увагу заслуговує захід у Палаці Потоцьких, 

зорганізований Народним домом «Княгинин» та міським Народним домом: 

 

 
 

На Вічевому майдані розмістили фотозону «Алея відомих 

іванофранківців» (Тіна Кароль – народна артистка України, Ірма Вітовська – 

заслужена артистка України, Юрій Андрухович – український поет, прозаїк, 



 

 

перекладач, Богдан Бенюк – народний артист України, Василь Вірастюк – 

український актор, силач, заслужений майстер спорту України, Євген Нищук – 

народний артист України): 

 
 

У центральній частині міста було розміщено інсталяцію «Зимовий ангел», 

створену Центром сучасного мистецтва: 

 

 



 

 

 

На відзначення Дня місцевого самоврядування проведено концертну 

програму: 

 

 
 

Також працівниками закладів культури проведено низку заходів до 

відзначення свята Миколая Чудотворця. Так, для дітей з Івано-Франківського 

обласного центру соціально – психологічної реабілітації організовано свято 

Миколая: 

 

 



 

 

До відзначення Нового року  в приміщенні МЦД проведено новорічний 

ранок для дітей: 

 

 
 

Впродовж 2020 року творчими працівниками закладів культури були 

організовані заходи  патріотичного спрямування: 

– відкриття анотаційної дошки почесному громадянину Івано-Франківська, 

ветерану дивізії «Галичина», голові станиці Галицького Братства 1-ї 

Української дивізії Української Національної Армії Михайлу Мулику 

(ЦНД); 

– лекція «Роман Шухевич. Історія звитяги» в рамках проведення Клубу 

цікавих зустрічей «Посиденьки у пані Анни (НД с. Микитинці); 

– участь народного аматорського вокального чоловічого ансамблю 

«Черемош» у віче з нагоди 100-річчя створення Української Військової 

Організації під проводом Є. Коновальця (ЦНД). 

Знайшли своїх шанувальників і родинні заходи, які започатковані ще у 

2016 році. З нагоди проведення  свят  «Дня сусіда» та «Дня села», відкриття 

новозбудованого Народного дому с. Угорники в приміських селах Івано-

Франківської міської об’єднаної територіальної громади були проведені такі 

заходи: 

– концерт муніципального тріо бандуристок «Намисто» з нагоди «Дня 

сусіда» в с. Добровляни; 

– «Свято сусіда» в с. Колодіївка (БК с. Колодіївка): 



 

 

 
– святкування з нагоди заснування  Дня с. Черніїв за участю муніципального 

оркестру народної музики «Рапсодія» та народного аматорського 

ансамблю народного танцю «Карпати» (БК с. Черніїв), 

– концерт та урочисте  відкриття Народного дому с.Угорники: 

  

 
 Серед проведених культурно-масових заходів закладів культури також слід 

відзначити і заходи, які проводились в соціальній мережі «Фейсбук» та в онлайн-

режимі: 

 відео-ролик «Мода в стародавніх виданнях» (МНД), 

 онлайн-презентація еко-видань для дітей спільно з Бюро екології УГКЦ 

(НД «Княгинин»), 

 он-лайн екскурсія на одне з найстаріших газетних видань міста «Нова 

Зоря», де присутні почули цікаву розповідь про процес видавництва газет 

(НД «Княгинин»), 

 онлайн-екскурсія на видавництво «Апостол», де говорили про творення 

книги та авторське право (НД «Княгинин»), 

 відео-ролик до відзначення свята Трійці (НД с. Микитинці), 



 

 

 онлайн-семінари «Секрети сімейного щастя» від психолога Уляни 

Андрусів, священика о. Юрія Прилепського та подружжя Наталі та Яреми 

Стециків (Платформа ZOOM,  в соціальній мережі «Фейсбук», у ФБ 

«Культурна мапа Івано-Франківська»), (організатор - НД «Княгинин»), 

 відео-концерти муніципальних мистецьких колективів: «Намисто», капели 

бандуристів, оркестру народної музики «Рапсодія», камерного хору 

«Галицькі передзвони», естрадно-симфонічного оркестру  (ОММЦ), 

 відео-спогад до Дня Героїв «За Україну боролись, за Україну вмирали» 

(ЦНД),  

 сольний тематичний відео-концерт присвячений дню пам’яті Героїв 

України у виконанні Руслани Денеги (МНД), 

 історичні спогади у фотографіях «Крізь хвилини, дні і роки пам’ятаємо» 

до відзначення Дня героїв України (МЦД), 

 історична відео-хвилинка «В скорботі голови схилім» (НД с. Микитинці), 

 відео-привітання «Героїв Україна пам’ятає» (БК с. Підлужжя), 

 відео-привітання з нагоди свята Івана Купала (ЦНД, МНД, МЦД, НД 

«Княгинин», НД с. Микитинці, НД с. Крихівці, БК с. Підлужжя, БК 

с.Черніїв); 

 відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» з нагоди свята Івана 

Купала (заклади культури міста); 

 відео-привітання з нагоди Дня родини «Щаслива родина – міцна           

Україна» (ЦНД); 

 відео-передача «Все починається з сім’ї» (МНД); 

 відео-привітання з нагоди Дня родини (НД с. Крихівці); 

 відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» (НД «Княгинин»); 

 відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» (БК с. Вовчинець); 

 онлайн-відео-презентація книги-літопису з нагоди святкування Дня 

заснування с. Крихівці (НД с. Крихівці); 

 відео-версія «З добром у світ», присвячена Дню благодійності; 

 відео-привітання  з нагоди Дня сусіда (НД с. Крихівці); 

 відео-привітання з нагоди 554 річниці з дня заснування с. Колодіївка (БК 

с. Колодіївка); 

 відео-захід «Хустка – це символ нашого народу» до Дня хустки: 

 



 

 

Серед проведених  заходів були й такі, які  проводили на платформі Zoom: 

 спільний захід з Катехитичною школою ім. Григорія Балагурака – 

«Гаївки онлайн», який мав поширення також і в ЗМІ (сюжети про нього 

підготували UА:Карпати та ОТБ «Галичина»), зорганізований НД 

«Княгинин»; 

 Zoom-конференція спільно з НСОУ «Пласт», зокрема членами 

Березівської станиці про діяльність організації в умовах карантину і 

майстерка від пластунів (організатор – НД «Княгинин»).  

У 2020 році успішно продовжила свою роботу  мистецька акція обмінних 

концертів. Муніципальні та творчі колективи міста виступили у селах Івано-

Франківської міської територіальної громади – с. Братківці, с. Камінне, с. 

Березівка, с. Чукалівка, с. Радча, с. Колодіївка, с. Крихівці, с. Драгомирчани, с. 

Узин: 

 
Схвальні відгуки отримали родинні заходи у мікрорайонах міста, які 

проводилися під час святкування Різдва, Дня Незалежності, Дня створення УПА. 

На святах проводились розваги, у яких активну участь брали слухачі:  

 



 

 

Творчі працівники закладів Департаменту культури організували і провели 

для людей «золотого віку» ряд заходів: 

 святковий відео-концерт «Уклін мудрості, досвіду і прожитим рокам» 

(ЦНД), 

 бесіда-концерт «Життя починається знову» (МЦД), 

 тематична година «Роки людині до лиця» (МНД). 

Важливу роль в організації дозвілля мешканців відіграє і фізичне 

виховання. У спортивних залах Муніципального Центру дозвілля регулярно 

проводяться міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання  з волейболу, 

баскетболу, міні-футболу. Також в Центрі  працюють  п’ять  оздоровчих гуртків, 

в яких займаються 76 учасників. 

В 2020 році у вищевказаних закладах культури велась планова творча 

робота щодо проведення  різних за тематикою культурно-масових заходів як в 

місті, так і за його межами. Варто відзначити, що діяльність клубних установ 

культури була трохи обмеженою в зв’язку з карантинними вимогами, 

передбаченими  Міністерством охорони здоров’я України, проте всі мистецькі 

колективи працювали в активному режимі, втілюючи новітні методи творчої 

діяльності (соціальні мережі «Фейсбук» та в онлайн-режимі). В закладах 

Департаменту культури Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної 

громади діяли 135 мистецьких колективів різних за жанрами, в яких 

налічувалось 2018 учасників, з них – 49  колективів дитячих, в яких займались 

665 дітей різного віку. 

Впродовж року за участі аматорських колективів закладів культури було 

проведено 191 концерт, на яких було присутніх 48200 глядачів, з них – 78  

концертів дитячих, які відвідали 15550 осіб. 

Серед числа всіх мистецьких колективів 33 мають звання «народний 

аматорський», з них 4 дитячі колективи носять звання «зразковий аматорський», 

7 мистецьким колективам надано статус «муніципальний». 

Протягом року звання «народний аматорський» та «зразковий 

аматорський» підтвердили 10 мистецьких колективів, а також одному колективу 

присвоєно звання «народний аматорський», а саме: 

 народний аматорський хор «Золота заграва» Центрального Народного 

дому м. Івано-Франківська; 

 народний аматорський хор «Відродження» Центрального Народного дому 

м. Івано-Франківська; 

 народний аматорський хор «Фронтові друзі» Міського Народного дому м. 

Івано-Франківська; 

 народний аматорський ансамбль народного танцю «Візерунки» 

Центрального Народного дому м. Івано-Франківська; 

 народний аматорський молодіжний хор «Осанна» Міського Народного 

дому м. Івано-Франківська; 

 народний аматорський хор духовної музики «Сяйво» Народного дому с. 

Микитинці Івано-Франківської міської ради; 



 

 

 народний аматорський хоровий колектив «Розмай» Будинку культури с. 

Підлужжя Івано-Франківської міської ТГ; 

 народний аматорський драматичний колектив «Смолоскип» Будинку 

культури с. Черніїв Івано-Франківської міської ТГ; 

 зразковий аматорський ансамбль домристів «Музолька» Народного дому 

«Княгинин» м. Івано-Франківська; 

 народний аматорський вокальний ансамбль «Коралі» Народного дому с. 

Угорники Івано-Франківської міської ради; 

 жіночий вокальний ансамбль «Гармонія» Народного дому с. Крихівці 

Івано-Франківської міської ради – присвоїли звання «народний 

аматорський». 

Діяльність мистецьких колективів впродовж року, як і завжди, була 

спрямована на збагачення  новим репертуаром хорових колективів, вокальних  та 

вокально-інструментальних ансамблів, хореографічних та драматичних 

колективів, інструментальних оркестрів та ансамблів, а також на розвиток всіх 

напрямків національної культури, залучення молоді до участі в різних 

мистецьких колективах та на підвищення професійно-виконавського рівня. 

 Впродовж року за участі творчих колективів клубних установ міста та сіл 

приміської зони відбулось чимало цікавих різнопланових концертів, зокрема: 

 святковий концерт «Колядують зорі на Різдво Христове»; 

 Різдвяне дійство «Розколяда»; 

 концерт «Україно! Соборна державо, сонценосна колиска моя», 

присвячений 101 річниці злуки УНР і ЗУНР в єдину Українську державу; 

 академія-концерт «Відлуння війни з нагоди відзначення 31 річниці 

виведення військ з Республіки Афганістан; 

 концерт «Великий син великого народу» з нагоди відзначення 206 річниці 

від дня народження Т. Г. Шевченка; 

 відео-концерт народної аматорської капели бандуристів з нагоди свята 

Пресвятої Трійці; 

 відео-концерт «Конституція – оберіг нашої державності», приурочений 

дню Конституції України; 

 святковий концерт «Зустрічала Україна свято волі», присвячений 29 

річниці Незалежності України; 

 концерт «З добром у світ», присвячений Дню благодійності; 

 відео-версія молодіжного концерту «Літо розмаїте» в рамках фестивалю 

«Привіт, літо!»; 

 дитячий відео-концерт «Зростаєм ми під сонцем України» з нагоди 

відзначення Міжнародного дня захисту дітей; 

 дитячий концерт «Вінок пісень тобі, країно» з нагоди святкування Дня 

Державного Прапора; 

 вечір-концерт української пісні «Будемо співать, буде нам Бог давать»; 

 концерт-лекція, присвячений 275 річниці від дня народження Максима 

Березовського; 

 концерт «О, мово моя, як спів солов’я», присвячений Дню рідної мови; 



 

 

 концерт «Велична і свята моя рідна земля» з нагоди відзначення 633 

річниці заснування села Черніїв; 

 концерт «Живе під сонцем Шевченкова весна», присвячений 206 річниці 

від дня народження Т. Г. Шевченка; 

 концерт «Щедрість людської доброти» до відзначення Дня соціального 

працівника; 

 концерт «Наш стяг – пшениця у степах» з нагоди відзначення Дня 

Державного Прапора України; 

 концерт «Не втрачай надію!» з нагоди відзначення Міжнародного дня 

інвалідів; 

 концерт «Золото літ», присвячений Міжнародному дню людей похилого 

віку; 

 відео-привітання «З любов’ю до рідної матері», присвячене Дню матері; 

 святковий відео-концерт, присвячений 587 річниці від дня заснування 

с.Березівка; 

 урочистий концерт «Україна в наших серцях», приурочений Дню 

захисника України. 

Молодіжна робота є «ключовим словом» для всіх видів діяльності клубних 

установ. Діапазон тем, які охоплює молодіжна робота, настільки ж 

різноманітний, як і типи людей та організацій, залучених до неї. Політична 

діяльність, вулична робота, спортивні заходи, соціальне підприємництво та 

проведення дозвілля можна називати молодіжною роботою. Головне завдання 

роботи з дітьми та молоддю у клубних установах міста – формування творчої 

особистості, пошук, розвиток і підтримка здібних та обдарованих дітей, підлітків 

і молоді. Виховання молоді в клубних установах – це організація діяльності, 

унікальної за своїми виховними можливостями, існуючої мережі гуртків, студій, 

творчих дитячих об’єднань. Клубні установи міста є центром розвитку дитячих 

здібностей, центром відпочинку і дозвілля молоді.  

Робота з дітьми та молоддю в клубних установах міста є різна за своєю 

формою. Це проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, дитячих ранків, 

літературних годин, лекцій, духовних годин, вечорів відпочинку, концертів, 

міських культурно-масових заходів. У роботі з дітьми і молоддю 

використовувались різнопланові форми організації заходів, але, в основному, у 

зв’язку з запровадженням карантинних обмежень  проводились онлайн-заходи, 

відео-концерти та відео-лекції. У роботі з дітьми та молоддю використовуються 

різнопланові форми організації заходів. Серед них – концерти, дитячі ранки, 

тематичні заходи, лекції, історичні години, бесіди, які спрямовані на розкриття 

таланту серед молодих виконавців пісенного жанру, хореографічного та 

драматичного мистецтв, майстерності декламування: 

– бесіда «Духовний храм душі людської» (БК с. Колодіївка); 

– «Різдвяні зустрічі» (Молодіжний клуб «Soft» МНД); 

– банерна експозиція та концерт до відзначення Дня Соборності України. 

(НД «Княгинин»). 

– Бесіда-концерт «Життя починається знову» (МЦД); 



 

 

– «Хто вмирає в боротьбі у серцях живе на віки» (БК с. Підлужжя); 

– «Небесна Сотня – то в серцях вогонь» (НД с. Крихівці); 

– літературний вечір «Пливе кача…» (НД с.Угорники); 

– літературні читання «Ні, я буду крізь сльози сміятись!» до відзначення 

149 річниці від дня народження української поетеси Лесі Українки (НД 

с.Микитинці); 

– літературно-музичний вечір «О, мово моя, як спів солов’я» (БК 

с.Черніїв).  

Багато уваги приділяється патріотичному, морально-естетичному та 

правовому вихованню молоді. Проводяться заходи, спрямовані на профілактику 

шкідливих звичок. Організовуються зустрічі з цікавими людьми, перегляди 

художніх історичних фільмів, майстер-класи та лекції. Проводяться 

різнотематичні бесіди:   

– майстер-клас ковальського мистецтва (ЦНД), 

– лекція «Обрядовий фольклор українців» (Університет 

«Народознавство»), 

– шахово-шашковий турнір (НД с. Крихівці), 

– розважальний вечір «Під знаком Купідона» (БК с. Підлужжя), 

– вечір відпочинку «Весь вечір тільки про любов» (БК с. Черніїв), 

– зустріч з викладачем ПНУ ім. В. Стефаника О. А. Бігун з нагоди 

відзначення Міжнародного дня рідної мови (НД с. Угорники), 

– літературні читання «Лесині читання у Княгинині» до річниці  від дня 

народження  Лесі Українки ( НД «Княгинин»). 

Значне місце в роботі з молоддю та дітьми у виявленні талантів займають 

різноманітні фестивалі та конкурси:  

– міський огляд-конкурс читців, присвячений 206 річниці від дня 

народження Т. Г. Шевченка (методичний кабінет ЦНД), 

– конкурс малюнків на асфальті та розважальна програма для дітей і 

батьків до відзначення Міжнародного дня захисту дітей (НД 

с.Хриплин), 

– фестиваль мистецтв  «Барви дитинства». 

Профілюючою у роботі з дітьми та молоддю є діяльність університетів 

культури, любительських об’єднань, клубів за інтересами в клубних установах 

м. Івано-Франківська. Вони відіграють важливе значення у роботі закладів 

культури м. Івано-Франківська, на яких проводяться різноманітні цікаві і 

повчальні майстер-класи, бесіди, зустрічі та історичні години.  

В закладах культури важливе значення в роботі з дітьми та молоддю 

займають університети культури. Впродовж 2020 року вели свою роботу 8 

університетів культури, в яких налічується 625 постійних слухачів: університет 

музичної культури, університет духовного відродження, університет правового 

виховання (Центральний Народний дім); університет етики та естетики (Міський 

Народний дім); школа ввічливості (Муніципальний Центр дозвілля); університет 

етики та естетики, університет духовного відродження (Народний дім 

«Княгинин»), університет «Народознавство»  (Народний дім с. Микитинці). На 

увагу заслуговують такі заходи: 



 

 

– зустріч з майстринею квіткового дизайну Світланою Михайлюк. 

(університет етики та естетики, НД «Княгинин»), 

– лекція «Родинно-обрядовий фольклор» (університет 

«Народознавство»  НД с. Микитнці), 

– бесіда «Естетика в побуті» (університет етики та естетики МНД), 

– бесіда «Пізнай глибину душі» (університет духовного відродження 

ЦНД). 

Також в закладах культури клубного типу для дітей та молоді вели свою 

роботу 19 клубів за інтересами, які мають 680 постійних слухачів (клуб «Цікаві 

зустрічі» Центрального Народного дому; клуб «Цікавих зустрічей»,  клуб 

«Духовного розвитку»,   клуб «Милосердя», клуб «Авторської пісні та поезії», 

клуб «Вихідного дня  «SOFT» Міського народного дому;  клуб цікавих зустрічей 

«Давайте знайомитись», волейбольний клуб «Будівельник», клуб «За покликом 

душі»  Муніципального Центру дозвілля; клуб «Цікаві зустрічі»,   клуб «Юних 

знавців історії та етнографії»,  клуб «Лемківської культури» Народного дому 

«Княгинин»; літературний клуб «Кришталеві джерела», клуб образотворчого 

мистецтва «Чарівний олівець»,  клуб «Посиденьки в пані Анни» Народного дому 

с. Микитинці;  клуб «Любителів народної пісні» Будинку культури с. Черніїв; 

клуб «Клуб цікавих зустрічей», клуб «Любителів народної пісні» Будинку 

культури с. Підпечери; клуб «Кольорові фарби» Народного дому с. Крихівці).   

Слід відзначити роботу методичного кабінету, який працює при 

Центральному Народному домі.   Робота методичного кабінету спрямовується на 

стимулювання діяльності клубних установ, розвиток аматорства, збереження, 

підтримку та популяризацію народних звичаїв, обрядів, поширення 

інноваційних форм роботи. Методисти закріплені за клубними закладами Івано-

Франківської міської територіальної громади, надають методичну і практичну 

допомогу працівникам. Методичний кабінет аналізує статистику та текстову 

звітність. Методисти розробляють примірні методичні рекомендації, сценарії і 

беруть безпосередню участь в організації і проведенні культурно-масових 

заходів.  Працівники методкабінету протягом звітного періоду надавали 

методичну та практичну допомогу клубним працівникам в організації творчого 

процесу (культурно-дозвіллєва діяльність, робота аматорських колективів), у 

підготовці та проведенні масових заходів до календарних, професійних дат, свят 

народного календаря. Усіма формами та методами роботи сприяли відродженню 

народних звичаїв. 

Слід відзначити і роботу Центру сучасного мистецтва. Впродовж року 

Центр сучасного мистецтва організовував та проводив виставки сучасного 

мистецтва виставки живопису, світлові інсталяції та інтерактивні акції. Під час 

кожної виставки проводилися кураторські екскурсії для дітей та дорослих. А 

саме: 

– виставка сучасного мистецтва «Рефлексії часу»; 

– виставка «Микола Яворський «Живопис» (Прикарпаття); 

– презентація відеоролика привітань івано-франківських художників з Днем 

Державного Прапора України та Днем Незалежності України «Барви 

Незалежності» (в соціальній мережі); 



 

 

– світлова інсталяція на фасадах визначних будівель міста; 

– інтерактивна акція з дітьми з елементами малювання «Український 

колорит»; 

– виставка дитячих робіт «Франковий мотив» до відзначення 164 річниці від 

дня народження І. Франка; 

– інсталяція-фотозона «Промінь незалежності» до відзначення Дня 

Державного Прапора України та Дня Незалежності України: 

 
– виставка «Инший пейзаж»; 

– виставка пастелей «Елегії» Надії Бабій (м. Івано-Франківськ);  

– виставка живопису Юрія Писара (м. Івано-Франківськ);  

– виставка рисунків «Фіксації» Миколи Грицеляка (м. Львів);  

– виставка живопису «Вершини і глибини» Наталії Білик (м. Івано-

Франківськ); 

–  виставка творів з металу Петра Грицюка (м. Снятин-м. Львів); 

–  «Віртуальний промоушен франківських художників» – невеличка  

підбірка творів образотворчого мистецтва, присвячена материнству. 

Щочетверга, окрім літнього періоду, в Центрі сучасного мистецтва працює 

студія вечірнього рисунку «КОЛО» для професійних художників, які бажають 

підтримувати та вдосконалювати свої вміння та навички для аматорів, бажають 

навчитися та вдосконалювати в рисуванні фігури людини. 

У виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної 

спілки художників України відбулася 15 виставка сучасного мистецтва 

«Рефлексії часу». У відкритій обласній виставці взяли участь 32 митці із 

Прикарпаття та інших регіонів України. Загалом у експозиції було представлено 

58 робіт, серед яких – живопис, текстиль, скульптура, кераміка та інсталяція. 

На площі Міцкевича з нагоди Дня Незалежності України Центр сучасного 

мистецтва організував інтерактивну акцію «Український колорит». Усі бажаючі 

змогли спробувати себе у ролі художника та створити цікавий і незвичайний 

малюнок. 

 

 



 

 

КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2020 році велась активна робота Комунальним концертним закладом 

культури «Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-

Франківська», до якого входять сім муніципальних мистецьких колективів.   

Впродовж року муніципальні мистецькі колективи брали участь у  

загальноміських та обласних заходах, загальноміських вічах з нагоди 

відзначення 111 річниці від дня народження голови проводу ОУН С. Бандери, 

Дня Соборності України, 31 річниці виведення військ з Афганістану, 206 річниці 

від дня народження Т. Г. Шевченка,   фестивалі «Різдво у Франківську», VІІ 

міському фестивалі мистецтв «Мелодії парку»  та  в ХІ Міжнародному 

Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях». Виступали із сольними концертами 

в рамках новорічно-різдвяних свят. Мистецькі колективи долучились до 

святкування «Дня сусіда» (с. Добровляни, с. Колодіївка, с. Вовчинець, 

с.Угорники, с. Тисменичани, с. Микитинці, с. Камінне).  Брали участь у 

наступних заходах: 

– відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» (відео-привітання з 

нагоди свята Івана Купала), 

– мистецька акція  «Мистецька вулиця», 

– участь муніципального концертного оркестру духової музики в урочистій 

церемонії підняття Державного Прапора України. 

ОММК стали переможцями міського конкурсу проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства в м. Івано-

Франківську. Завдяки цьому були придбані сценічні костюми (жіночі спідниці) 

для муніципального камерного хору «Галицькі передзвони». Також записано три 

передачі на ТРК «Вежа» та обласному телебаченні «Галичина». 

У 2020 році  слід  відзначити  творчу роботу  акторів «Івано-Франківського 

Нового театру», які  постійно брали участь у проведенні загальноміських та 

тематичних заходів закладами культури міста, у концертах в рамках новорічно-

різдвяних свят та вічах до відзначення Дня Соборності України, 206 річниці від 

дня народження Т. Г. Шевченка,  а також  брали участь в ХІ Міжнародному  

Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях» як актори і як ведучі заходів. 

У  першому  кварталі 2020 року акторами Івано-Франківського Нового 

театру було здійснено 7 постановок  вистав. В Івано-Франківській обласній 

філармонії  ім. Іри Маланюк  відбулось  дві вистави. Також  в лютому  місяці  

2020 року актори  театру здійснили  турне з виставою «Cобака»  за п’єсою 

Валентина Красногорова по містах Італії. 

Впродовж року  актори Івано-Франківського Нового театру працювали як 

ведучі загальноміських заходів. Виступали з виставами в міському парку 

культури та відпочинку ім. Т. Шевченка, палаці Потоцьких:  

– відкритий відео-простір «Мистецтво проти пандемії» (вистава за п’єсою 

Олени Ісаєвої «Абрикосовий рай»), 

– вистава Нового театру під відкритим небом. 

24 серпня у палаці Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац» 

відбулась вистава Івано-Франківського Нового театру «Абрикосовий рай» 



 

 

просто неба. Талановиті актори подарували глядачам затишний вечір 

театрального мистецтва.  

19 грудня, на свято Миколая акторами театру було організовано дитячу 

виставу «Колобок», яку транслювало телебачення «Вежа». 

На даний час актори театру працюють над двома постановками нових 

вистав. 

 

  



 

 

МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

 

Сьогодні сучасна бібліотека якісно змінює напрями своєї діяльності, 

роблячись комунікативними центрами у громаді. Сьогодення ставить перед 

бібліотечними працівниками непрості завдання, які зобов’язують зберегти 

першочергове призначення бібліотеки і водночас відповідати новітнім вимогам. 

Тож бібліотеки зараз працюють над збагаченням форм бібліотечної роботи та 

намагаються застосовувати різні можливості задля залучення до бібліотеки 

нових читачів.  

2020 рік видався дуже непростим для бібліотек міста у зв’язку з 

впровадженням карантину через захворювання на Ковід-19. Однак бібліотечні 

працівники застосували весь творчий потенціал, щоб користувачі бібліотеки 

навіть у час карантину могли повністю задовільнити свої потреби у бібліотечних 

послугах. 

Впродовж 2020 року  (за 11 місяців) бібліотеками міста обслужено 25712 

користувачів, відвідування становить 81163, книговидача – 262697,  періодика – 

86234,  проведено 610 масовий захід, підготовлено анонсів – 311, подано на сайт 

483 інформації. 

Крім того, на даний час активно функціонують два бібліотечні сайти – сайт 

Івано-Франківської центральної бібліотечної системи та сайт Центральної 

дитячої бібліотеки, а також сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram, 

Telegram, Viber та YouTube.  

Статистика відвідуваності вищенаведених інформаційних ресурсів 

становить:  

 соц. мережі Facebook, Instagram, Telegram, Viber –  163 475 переглядів; 

 відеохостинг YouTube – 4 850 переглядів; 

 офіційний сайт МЦБС – 25 308 переглядів; 

 сайт центральної дитячої бібліотеки – 283 613 переглядів. 

Впродовж року бібліотеки звернули належну увагу на відзначення 

багатьох свят, які є в українському національному та церковному календарі. 

Також було проведено ряд заходів на вшанування різних соціальних верств 

населення, зокрема, інвалідів, людей «золотого» віку, дітей, молоді, працівників 

різних сфер діяльності тощо. 

Національно-патріотичне виховання, краєзнавство, духовне відродження – 

основні бібліотечні пріоритети. Тож розпочали новий робочий рік бібліотеки з 

відзначення роковин від дня народження провідника української нації С. 

Бандери. Були організовані та проведені наступні заходи: презентація книжкової 

виставки «Степан Бандера – людина, що стала символом нації» (філія №10), 

книжкова виставка «Степан Бандера – лицар української незалежності» (філія 

№4).  

Активно відзначалися у бібліотеках Різдвяні свята: передзвін зимових свят 

«Хай Новий Рік з добром до Вас прийде...» (філія №8), виставка-інсталяція 

«Різдвяні історії» (філія №14), біблійний калейдоскоп «В очікуванні Різдва» 

(філія №3),  народознавча бесіда «Різдвяна зіронька зійшла» (філія №12), 

розколяда в бібліотеці «Різдвяна зірка веде до Христа» (читальний зал ЦБ), 



 

 

народознавча хвилина «Радість у кожній хатині, ми святкуємо Різдво в Україні» 

(ДФ№1): 

 
Окрім того, варто зазначити, що всі бібліотеки взяли активну участь у 

загальноміському святкуванні Різдвяних свят. Майже щодня у центрі міста на 

Вічевому майдані за участю бібліотекарів відбувалися найрізноманітніші 

майстерк-класи: 

 
В рамках відзначення Дня Соборності України та 100-річчя подій 

Української революції 1917-1922 років бібліотеки міста провели ряд заходів: 

виставка-подія «Благословення у віках Велична, Славна і Єдина» (абонемент 

ЦБ), виставка-хроніка «І обнялися береги одного, вічного народу» (філія №2), 

година історії «Соборність – національне свято єдності» (філія №12), факт-

інформина «Злука. Соборність. Воля» (філія №7), візитка історичної події 

«Соборність України: від витоків до сьогодення» (читальний зал ЦБ): 

 



 

 

75 років тому радянськими військами було визволено Аушвіц-Біркенау – 

концтабір, який займав центральне місце в нацистській політиці масового 

знищення євреїв. До Всесвітнього дня вшанування жертв Голокосту проведено: 

літературно-історичний репортаж «Голокост – біль втрачених поколінь» 

(абонемент ЦБ), хронометр пам'яті «Жити, щоб пам'ятати» (філія №8), година 

пам'яті «Страшна правда Бабиного Яру» (філія №11). 

До Дня пам'яті героїв Крут проведено: відео-презентацію «Червоні маки – 

де пролилась кров» (філія №4), хвилина пам'яті «Навіки молоді герої Крут» 

(ЦДБ), вікопомна дата «Нам не забути славу Крутів» (філія №8) година пам'яті 

«Згадаймо юність, що горіла в Крутах» (філія №9), урок патріотизму «Їх перший 

бій – останній бій» (філія №6): 

 
Щорічно 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав. З нагоди відзначення цієї дати у 

бібліотеках міста проведено наступні заходи:  виставку-спогад «Від подвигу 

століть до сьогодення» (флія №8), тематичну поличку «В колі бойових 

побратимів» (філія №19), годину пам'яті «Вони відлетіли у вирій» (філія №18). 

До Дня Святого Валентина були проведені наступні заходи: фрази по колу 

«Прочитай про кохання» (філія №14), майстер-класи «Валентинка – закоханого 

серця частинка» (філія №13), «Подарунок з любов'ю» (філія №12), «Любов дарує 

крила» (філія №9), виставка-інтрига «Шоколадні історії про кохання» (філія 

№17): 

 



 

 

До Дня Героїв Небесної Сотні в бібліотеках міста відбулися масові заходи, 

зокрема: літопис доблесті і пам'яті «Небесна Сотня: їх дух незламний і 

безсмертний подвиг» (читальний зал ЦБ), екскурсія в музей Небесної Сотні 

«Небесна Сотня: пам'ятаймо їхній героїзм та їхні імена» (краєзнавчий відділ ЦБ), 

патріотична хвилина «Небесну Сотню зорі освітили, щоби безсмертною 

лишилася в віках» (філія №6), марафон пам'яті «Небесна Сотня в пам'яті 

кожного» (філія №10), година мужності «Хто вмирає в боротьбі, у серцях живе 

навіки» (філія №15), година-реквієм «І мовчки сотня непокорених героїв 

відходила у чисті небеса» (філія №9): 

 

  
День рідної мови у бібліотеках міста відзначили наступними заходами: 

мовознавча скарбничка «Плекатимеш мову – цвістимуть слова» (філія №3), 

мовна сага «Єдиний скарб у тебе – рідна мова» (філія №8), урок української мови 

«Мистецтво живого слова» (філія №2), медіа-вікторина «Краса і сила української 

мови» (ЦДБ), мовознавчий калейдоскоп «До мови серцем доторкнутись» (філія 

№1): 

 
25 лютого – день народження Лесі Українки. Бібліотеки кожного року 

активно долучаються до святкування, тож до дня народження поетеси у 

бібліотеках проведено такі заходи: скарбниця поетичної класики «Талант і 

мужність Лесі Українки» (читальний зал ЦБ), виставка-портрет «Уклін 

безсмертний славній жінці, великій Лесі Українці» (ДФ№1), літературний глобус 

«Цікавинки із творчості Лесі Українки» (філія №15), година поезії «Леся 



 

 

Українка – душа нашого народу» (філія №12), літературний серпантин «Горить 

зоря її поезії над краєм» (філія №6): 

  
Вшановуючи 206 роковину від дня народження Великого Кобзаря 

бібліотеки провели ряд заходів: Тарасова світлиця «Запалить душу нам Тарас» 

(філія №2), літературні читання «Вічний, як народ Шевченко» (ЦДБ), поетична 

світлиця «Кобзар» – одна з тих книг, що їх адресовано кожному поколінню 

живущих» (філія №5), поетичний сквер «Криниця Шевченкового слова» (філія 

№8), поетична година «З великою любов'ю до народного поета» (філія №12), 

літературна сторінка «Його благословила доля славою святою» (філія №6): 

   
Належним чином, з дотриманням всіх карантинних вимог, у бібліотеках 

було відзначено світле свято Воскресіння Христовго – одне з найбільших 

християнських свят.  Бібліотеками МЦБС було проведено ряд книжкових 

виставок та тематичних поличок: народознавча виставка «Передвеликодній 

розмай»  (бібліотека-філія №1), святкова мозаїка «Великдень всіх на гостину 

просить»  (абонемент ЦБ), виставка-свято «Свята паска йде до хати, будемо 

Великдень святкувати» (бібліотека-філія №15), фотоколаж «Великдень 2020. 

Березівка» (бібліотека-філія №17): 

Традиційно у квітні бібліотеки відзначають різноманітними масовими 

заходами Всесвітній день здоров’я, День довкілля та Всесвітній день Землі:   

виставка порада «Здоров'я – розкіш для людини, найбільша цінність у житті» 

(бібліотека-філія №2), виставка-застереження «Щоб катастроф не допустити, 

планету треба захистити» (бібліотека-філія №16), еко-роздум «Щоб у довкіллі 

здоровому жити, людині потрібно природу любити» (бібліотека-філія №6). 

26 квітня в Україні вшановують пам’ять жертв Чорнобильської 

катастрофи. Під час вшанування трагічних роковин Чорнобиля в бібліотеках 



 

 

відбулися такі заходи: виставка-застереження «Чорнобиль палав і нас необачних 

карав» (краєзнавчий відділ ЦБ), репортаж з книжкової полиці «Чорний біль над 

білим світом» (ЦДБ), виставка-пересторога «Дзвін Чорнобиля відлунює 

тривогу» (абонемент ЦБ), виставка-панорама «Політ журавлів над нетолоченими 

травами» (бібліотека-філія №2): 

  

7 травня Івано-Франківськ святкував своє свято – День міста. Бібліотеки 

міста також долучилися до святкування наступними заходами: онлайн-вікторина 

«Знайоме і незнайоме місто» (ЦДБ), відеоподорож «Місто, повінчане з весною” 

(краєзнавчий відділ ЦБ), інформаційне повідомлення «Місто Франкове – місто 

чудове» (бібліотека-філія №9), виставка-панорама «Місто легенд, світле юності 

місто» (ДФ№1), відео-подорож «Місто над бистрінь-рікою» (бібліотека-філія 

№4):  

  

День матері відзначаємо у другу неділю травня. Лунали теплі слова подяки 

всім Мамам за їх терпіння, за їх натруджені руки, за їх щиру любов, мудру 

життєву науку і завжди надійну підтримку і в бібліотеках міста, де відбулися 

наступні заходи: відео-подяка «З твоїм днем, матусю» (ДФ№1), свято-сюрприз 

«Квіти для мами» (бібліотека-філія №3), книжкова виставка «Мамо моя 



 

 

рідненька» (бібліотека-філія №10), посвята матерям «Хай сяє сонцем в серці 

слово «Мати»... (читальний зал ЦБ). 

День Європи в Україні відзначають щороку у третю суботу  травня. 

Відзначення цього дня – ще одна можливість для мешканців України долучитися 

до європейських цінностей. На відзначення цього свята у бібліотеках містах було 

організовано наступні заходи: медіа-експрес «Країнами Європи» (бібліотека-

філія №6), день Європи в бібліотеці «В Європу – з Україною в серці» (читальний 

зал ЦБ), віртуальна експрес-подорож «Парад країн Європи» (бібліотека-філія 

№2): 

 

В Україні щорічно 23 травня відзначається День героїв. Це свято 

встановлено на честь українських вояків – борців за волю України. На 

відзначення дати працівники бібліотеки провели наступні заходи: історичні 

вітражі «Щоб мати Україну – треба бути українцями» (бібліотека-філія №4),  

тематична поличка «В нашій пам'яті вони на завжди залишились» (бібліотека-

філія №15), виставка-присвята «Герої поруч з нами» (бібліотека-філія №3), день 

героїв «Дякуємо за життя» (бібліотека-філія №8): 

 

З нагоди Всесвітнього дня без тютюну бібліотеки також провели ряд 

заходів: інформаційна хвилинка «Шкідливі звички всі забудь, здоровим, друже, 

завжди будь» (ДФ №1), експрес-виставка «Чим шкідливе куріння?» (бібліотека-



 

 

філія №9), бібліоінформина «Геть паління! Ми здорове покоління» (бібліотека-

філія №1), поличка-застереження «Не спалюй своє майбутнє» (бібліотека-філія 

№13). 

Найтепліша та найблагодатніша пора року – це, звичайно ж, літо. Літні 

бібліотечні заходи завжди сповнені особливого ентузіазму і позитивного 

настрою. Тим паче, що в рамках проекту “Літо+” в бібюліотеках активно 

відбуються найрізноманітніші заходи для дітей, а саме: тематична поличка 

«Подорож до країни дитинства» (бібліотека-філія №15), виставка дитячих 

малюнків «Мир дітям світу» (бібліотека-філія №10), конкурс малюнків «Мрії 

дітей України» (бібліотека-філія №9), огляд нової літератури «Книга шукає свого 

читача» (читальний зал ЦБ), літні читання «Знайди себе у книзі» (бібліотека-

філія №11), літературні жмурки «Знайди героя казки» (філія №13), інтерактивна 

вікторина «Розумній малечі про небезпечні речі» (філія №14), розважальний 

пікнік «Тисяча цікавих мудровинок» (ЦДБ), веселий вікторинограй «Що, чому і 

як буває – наші діти відгадають» (ДФ№1), літературний пінг-понг «Загадки на 

кмітливість» (філія №14), бібліотечний уікенд «Цікаві книжки – веселі канікули» 

(філія №6), бібліопікнік «Відпочивай з книгою» (філія №7), фантазійна година 

творчості «Жителі країни Мурляндії» (філія №8), урок безпеки «Пішохідний 

перехід» (філія №1), літературні читання «Цікаві канікули» (філія №14),  

майстер-клас «Виготовлення патріотичної парасольки» (філія №13), пізнавальна 

мандрівка «В океані рідного народу відкривай духовні острови» (філія №3): 

 

26 червня у бібліотеках міста відзначали День молоді, було проведено 

наступні заходи: огляд творчості молодих авторів «Молодий струмень в 

літературі» (абонемент ЦБ), година спілкування «Як перетворити мрії в 

реальність» (бібліотека-філія №12), бліц-інформ «Почніть з простого і змінюйте 

світ» (бібліотека-філія №5). 

28 червня вся Україна святкує День Конституції. Бібліотеки долучилися до 

святкування наступними заходами: виставка-діалог «Основний закон України» 

(бібліотека-філія №14), експрес-інформація «Хочеш людиною справжньою 

стати – закони людські навчись поважати» (ДФ№1), календарний інформер 

«Головний оберіг державності та демократії — Конституція моя» (бібліотека-



 

 

філія №1), просвітницька поличка «Подорож у країну прав» (бібліотека-філія 

№13), книжкова поличка «Оберіг нашої держави» (бібліотека-філія №15): 

 

У липні-серпні бібліотеки продовжували організовувати ряд цікавих 

заходів в рамках проєкту «Літо+». Було проведено ряд масових заходів: 

літературні жмурки «Знайди героя казки» (філія №13), інтерактивна вікторина 

«Розумній малечі про небезпечні речі» (філія №14), розважальний пікнік 

«Тисяча цікавих мудровинок» (ЦДБ), веселий вікторинограй «Що, чому і як 

буває – наші діти відгадають» (ДФ№1), літературний пінг-понг «Загадки на 

кмітливість» (філія №14), книжкове інтелект-кафе «Літнє меню для книголюбів» 

(філія №12), бібліотечний вікенд «Цікаві книжки – веселі канікули» (філія №6), 

графіті-аукціон «Літо очима дітей» (філія №4), бібліопікнік «Відпочивай з 

книгою» (філія №7), бібліо-арт-майстерня «Різнобарв'я візерунків» (ДФ№1), 

фантазійна година творчості «Жителі країни Мурляндії» (філія №8), урок 

безпеки «Пішохідний перехід» (філія №1), конкурс загадок «На гостину до 

Їжачка-Питайлика» (філія №9), літературні читання «Цікаві канікули» (філія 

№14), літературний конкурс «Як пройшло моє літо» (філія №11), майстер-клас 

«Виготовлення патріотичної парасольки» (філія №13), пізнавальна мандрівка «В 

океані рідного народу відкривай духовні острови» (філія №3): 

  



 

 

Окрема увага була приділена давньому українському святу Івана Купала. 

Щоб краще пригадати традиції та звичаї, пов’язані з цим святом, було проведено 

наступні заходи: народознавча година «Ой плету, плету віночок, водою пускаю» 

(філія №9), святкова містерія «Гей на Івана, гей на Купала!» (читальний зал ЦБ), 

година народознавства «Звичаї та традиції для Івана Купала» (філія №12), 

фольклорний етюд «Купальські свята – це легенда» (філія №6). 

Щороку 23 серпня в Україні відзначається День Державного Прапора 

України. На відзначення цього дня бібліотеки підготували: тематичну поличку 

«Кольори, що дають надію» (філія №18), інформаційне повідомлення «Історична 

правдивість національного прапора» (ДФ№1), бібліорепортаж «Державні 

символи України» (філія №16), патріотичний вітраж «Відроджена святиня – 

знамено України» (філія №4), хвилинку національної свідомості «Прапор наш, 

як літо, в сонці майорить: по долині – жито, по горі – блакить» (філія №17), 

репортаж з книжкової полиці «Вишита колоссям Україна» (філія №10): 

 
Особливою увагою був позначений День Незалежності України, адже 

відзначення цього найголовнішого свята країни постійно в полі зору бібліотек 

міста. Тож цього року було організовано і проведено цілий ряд заходів: виставку-

інсталяцію «Віковічна естафета Незалежності» (читальний зал ЦБ), історичний 

вернісаж «Незалежність, вимріяна поколіннями» (абонемент ЦБ), виставку-

роздум «Україна – понад усе» (філія №14), патріотичну панораму «Вони 

жертовно відстоюють честь і гідність України» (філія №5), читацький іст-фактор 

«Моя країна – Україна» (філія №8), виставку-хроніку «Незалежна Україна: шлях 

до мети» (філія №4), виставку-імпульс «Уславлена будь у віках, Україно, хай 

квітне завжди твоє ім'я святе» (філія №6):  

  



 

 

Так само яскраво щороку бібліотеки відзначають день народження 

визначного українського письменника, вченого, філософа, поета, державника 

Івана Яковича Франка, який припадає на 27 серпня. До дня народження Каменяра 

відбулися наступні заходи: літературний фотоквест «До істини Франковими 

шляхами» (філія №3), літературний етюд «Іван Франко. Каменяр української 

землі» (філія №2), літературний вітраж «Щедра Франкова криниця» (філія №7), 

інформер «Іван Франко та його твори для дітей» (ЦДБ), літературний пазл 

«Казкові герої Івана Франка» (філія №6), виставка-персоналія «Він для тебе 

горів, український народе...» (філія №4), Франкові читання «Я той, що вгору йде» 

(читальний зал ЦБ), мандрівні читання творів Івана Франка «Будив народ свій до 

життя» (краєзнавчий відділ ЦБ): 

 
Попри те, що цього року День знань в Україні мали можливість 

відсвяткувати не всі учні, адже деякі райони і області потрапили в «червону» 

зону у зв’язку із захворюванням на Ковід, зокрема, в «червоній» зоні опинився й 

Івано-Франківськ, бібліотеки все ж не оминули своєю увагою це свято і 

спробували хоча б в онлайн-режимі підтримати своїх юних користувачів. Тож до 

Дня знань бібліотеками міста було організовано і проведено наступні заходи: 

день цікавих повідомлень «День знань в Україні та за кордоном» (філія №4), 

виставку-рекомендацію «Незалежній Україні наші знання і вміння» (філія №6), 

поради для розумних «Крок до знань» (філія №14): 

  
21 вересня в усьому світі відзначають Міжнародний день миру. Сьогодні 

тема миру особливо гостро звучить в Україні, тож бібліотекарями міста були 



 

 

зорганізовані наступні заходи: бесіда-діалог «Ми вчимося жити в мирі» (філія 

№15), день миру в бібліотеці «І буде мир в моїй країні...» (читальний зал ЦБ). 

27 вересня відзначають Всесвітній день туризму. Одним із засобів, який 

здатний репрезентувати багатство національної історико-культурної спадщини 

України, зокрема Івано-Франківщини, є робота бібліотек в напрямі 

популяризації мальовничих місць. Саме з цією метою мали місце наступні 

заходи: екологічна онлайн-мандрівка «Неповторний дивосвіт зеленого туризму» 

(читальний зал ЦБ), заочний прес-тур «Мальовничі містечка України» (філія 

№5), бібліоглобус «Відкрита віза у світ чудес» (філія №8), виставка-порада 

«Куди податись на вікенд» (краєзнавчий відділ ЦБ), інформаційний круїз 

«Мандруємо, щоб жити і любити» (філія №6), віртуальна подорож «Феєрія 

мандрів» (філія №2), краєзнавча мандрівка «Прикарпаття – край туризму» (філія 

№10), компас туриста «Туристичний потенціал нашого краю» (філія №7). 

30 вересня – особливий день у житті усіх українських бібліотек, адже, в 

цей день відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Сьогодні бібліотека, 

окрім всього іншого, є ще й місцем вільного доступу до глобальних 

інформаційних ресурсів. Справжніми помічниками та порадниками на цьому 

шляху є бібліотекарі, які і в цей день не покинули своєї роботи, а намагалися 

якнайповніше донести користувачам бібліотеки інформацію про те, якою 

насправді є сучасна бібліотека. З нагоди професійного свята бібліотекарями увазі 

користувачів були репрезентовані наступні заходи: фотосесії в бібліотечному 

інтер'єрі «Бібліотека – комфорт – простір» (абонемент ЦБ), хіт-парад читацьких 

думок «Я люблю свою бібліотеку» (філія №6), калейдоскоп цікавих повідомлень 

«Бібліотека – відкритий світ» (філія №15), бібліо-каламбур «Цей дивосвіт – 

бібліотека» (філія №4), година книголюба «Моя бібліотека! Ти мудрість всіх 

віків» (філія №18). 

ІV квартал бібліотеки розпочали з відзначення Міжнародного дня людей 

похилого віку. З нагоди цього дня були проведені такі заходи: бібліозустрічі 

«Сердечні вітання літам золотим» (абонемент ЦБ), виставка-подяка «Хай не 

спішать літа на ваш поріг» (філія №2), бібліотечна світлиця «Осінь, як пора 

життя» (філія №4), актуальна розмова «Скажімо більше ніжних слів» (філія №6). 

Також було проведено ряд заходів до Міжнародного дня музики: 

 
 

 

 



 

 

 Щорічно 14 жовтня Україна відзначає одне зі своїх головних державних 

свят – День захисника України. Окрім того, 14 жовтня – це християнське свято 

Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та 78 річниця 

створення Української Повстанської Армії. Бібліотеки МЦБС з нагоди 

відзначення вищеперерахованих свят провели  ряд заходів: патріотична година 

«Захисник Вітчизни: статус, права, обов'язки» (читальний зал ЦБ), історичний 

екскурс «Їм смерть дивилася у вічі, і воля марилась свята» (філія №2), історична 

панорама «Від козаків до наших днів» (філія №8), бук-слем «Книги про героїв» 

(філія №14), репортаж з книжкової полиці «УПА – мовою сердець і документів” 

(філія №10). 

1 листопада вся Україна відзначала 102 річницю створення Західно-

Української Народної Республіки. У бібліотеках міста з нагоди цієї дати було 

проведено ряд заходів: виставка-календар «Тих днів не змовкне слава» 

(краєзнавчий відділ ЦБ), тематична поличка «ЗУНР – вікопомний чин 

українського народу» (філія №15), книжкова палітра «Акт Злуки УНР і ЗУНР: 

втілення і крах ідеалу Соборної України» (філія №4), історичний фактаж «ЗУНР 

– звитяга, трагедія, подвиг» (філія №7): 

 
Мова – найбільший скарб будь-якого народу. До Дня української 

писемності та мови, який відзначається 9 листопада,  в бібліотеках системи 

проведено заходи, зокрема: літературні пазли «То перлини слова із прадавніх 

літ» (філія №1), експрес-повідомлення «Рідна мова – візитна картка кожного 

українця» (абонемент ЦБ), бібліокешинг «Діалекти – мова загадкова» (філія №5), 

фітнес для розуму «До слова слово – це вже мова» (філія №8): 

 



 

 

Україна – це територія гідності й свободи. Такими нас зробила не одна, а 

дві революції – Майдан 2004 року і Революція Гідності 2013 року. 21 листопада 

вшановують пам’ять тих, хто віддав своє життя заради вільної України. 

Вшановували пам’ять борців за свободу України і бібілотекарі, провівши 

наступні заходи: бліц-інформ «За України долю стояв Майдан» (ЦДБ), інформ-

хвилинка «Ви віддано цю волю здобували» (ДФ№1), хвилинка пам'яті «Вогонь 

скорботи в серці навіки» (філія №12):  

 

 Голодомор в Україні – найтяжчий злочин проти людства, спланований і 

реалізований керівництвом колишнього Радянського Союзу проти українського 

народу і це одна з найтрагічніших сторінок нашої історії, про яку десятиліттями 

замовчували. Бібліотеки взяли участь у відзначенні пам’яті жертв Голодомору в 

Україні наступними заходами: хвилинка скорботи «Ціна хлібної скоринки» 

(філія №17), відео-презентація «І плакала свіча в скорботі» (філія №4), 

літературний реквієм «Не вмер наш народ, хай не втратиться пам'ять!» (філія 

№5), скорботна свіча пам'яті «Пам'ять людська не забуде повік голодом 

зморених» (абонемент ЦБ): 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом став одним із найбільш визнаних 

міжнародних днів здоров'я і важливою можливістю для підвищення рівня 

обізнаності про це захворювання і його профілактику. В бібліотеках відбулися 

заходи, спрямовані на популяризацію літератури по боротьбі зі СНІДом: 

експрес-інформація «Думай про майбутнє – обери життя» (філія №1), бібліомікс 



 

 

«Не дай СНІДу шанс» (філія №6), виставка-застереження «Молодь і СНІД: 

серйозний погляд» (філія №8), інформаційний дайджест «СНІД – прихована 

небезпека» (філія №14), відверта розмова «СНІД: розчарування і надії» (філія 

№9), акція-позитив «Хто попереджений – той захищений» (філія №2), міні-

репортаж «Що ти знаєш про СНІД?”» (філія №19). 

Міжнародний День прав людини нагадує всім про гідність кожної 

особистості, невід'ємність і взаємозалежність її громадянських, культурних, 

економічних, політичних і соціальних прав, а також про необхідність захищати 

ці права. На відзначення Дня прав людини бібліотеки провели такі заходи: 

правова п'ятихвилинка «Вчимося бути громадянами» (філія №13), виставка-

консультація «Особистість і закон» (читальний зал ЦБ), діалоговий майданчик 

«Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу?» (абонемент ЦБ), правова копілка 

«Маєш право, малючок» (філія №1), перегляд відеоролика «Права дитини» (філія 

№15), правовий полігон «Правова свідомість і правова культура молоді» (філія 

№7): 

 
Закінчили рік бібліотекарі циклом новорічних заходів до Миколая,  

відзначення Нового року в Україні: виставка-подарунок «Миколай, Миколай, ти 

до нас завітай» (філія №2), година святкових привітань «Миколай обдаровує 

Україну» (читальний зал ЦБ), бібліомагія «Перша зіронька горить, Миколай до 

нас спішить» (філія №13), свято-сюрприз «Розкажу Миколаю, про що я читаю» 

(ДФ№1), гра-квест «Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай» (філія №4), 

літературні читання «В український край, поспішає Миколай» (філія №12), ідеї 

декору «Різдвяні янголята» (філія №3), майстер-класи: «Різдвяний ангелик» 

(філія №1), «Прикрасимо бібліотеку разом» (філія №12), «Тваринки-веселинки 

для твоєї ялинки» (філія №13). 

Окреме місце серед заходів, проведених бібліотекарями, відведено заходам 

на пошанування ювілеїв відомих українських діячів, письменників, відомих при 

карпатців. Протягом 2020 року у бібліотеках міста відзначено ювілеї видатних 

осіб в галузі літератури та мистецтва: до 85-річчя від дня народження Василя 

Симоненка проведено літературний портрет «Василь Симоненко – світлий 

талант, трагічна доля» (філія №6), поетичні читання «Я воскрес, щоб із вами 

жити» (абонемент ЦБ); 90 років від дня народження Всеволода Нестайка – гра-

подорож «Від фантазії і мрії – до мудрості і добра» (ЦДБ), літературне турне 

«Всеволод Нестайко – творець країни «Сонячного добра» (ДФ№1), літературна 

галявина «Країна дитинства Всеволода Нестайка» (філія №13); до 115-річчя від 



 

 

дня народження Уласа Самчука – літературна панорама «Він жив вірою в 

Україну» (абонемент ЦБ); 60 років Світлані Талан – виставка-портрет «Через 

книгу до духовності і культури» (філія №17), перегляд літератури «Кілометри 

людського життя» (філія №1); 90 років Ліні Костенко – поетичний альбом «Ліна 

Костенко: поезія для мене – то є скарб» (філія №2), свято вшанування ювіляра 

«Ліна Костенко: поетеса епохи» (читальний зал ЦБ), поетична карусель «Митцю 

не треба нагород, його судьба нагородила» (філія №3), до 100-річчя Слави 

Стецько – бібліокомпас за сторінками книги «Слава Стецько – символ 

незламного духу України» (абонемент ЦБ),  до 85-річчя Вадима Крищенка – арт-

хвилинка «Многая літа вашим пісням» (бібліотека-філія №15), до 100-річчя 

Дмитра Білоуса – літературна хвилинка «Уроки дива калинового» (ДФ№1);  155 

років Андрею Шептицькому – ескізи дивовижного життя «Духовний провідник 

краю» (філія №3), духовні реколекції «Великий син Вселенської Католицької 

церкви» (читальний зал ЦБ), виставка-пам'ять «Владика Галицький: митрополит 

Шептицький» (філія №1), вшанування історичної постаті «Життя в служінні 

церкві і народу» (філія №7), виставка-цитата «Заповіді митрополита» (філія 

№14); 120 років Юрію Смоличу – виставка-портрет «Син віку» (філія №16); 65 

років Лесі Романчук – виставка-рекомендація «Книги Лесі Романчук» (філія 

№14); 140 років Володимиру Винниченку – літературна імпреза «Володимир 

Винниченко: політик, літератор, художник» (читальний зал ЦБ); 110 років 

Матері Терезі – година духовних цінностей «Матір Тереза: взірець любові і 

милосердя» (читальний зал ЦБ), хвилина духовності «Свята із нетрів – Мати 

Тереза» (філія №15), духовні рецепти «Мати Тереза – обличчя милосердя» (філія 

№5); 60 років Оксані Забужко та 50 років Дарії Корній — знайомство з прозою 

«Після третього дзвінка вхід до зали забороняється» (абонемент ЦБ), 

літературний календар «Зіркова консультація Оксани Забужко і Дарії Корній» 

(філія №4), інформ-досьє «Містична та реальна Дара Корній» (філія №6), 

літературно-пізнавальна рубрика «Тому, що ти є. Дара Корній про кохання» 

(філія №17): 

 
 175 років Івана Карпенка-Карого – огляд літератури «Гордість української 

драматургії» (філія №16), літературний портрет «Сміх крізь сльози» (філія №11), 

літературна хвилинка «Корифей українського театру» (філія №15), 70 років 

Володимиру Лису – сторінками новітньої літератури «Письменник, що пише за 



 

 

взірцем життя» (читальний зал ЦТ), книжкове знайомство «У країні гіркої 

ніжності з Володимиром Лисом» (філія №17); 165 років від дня народження 

Дмитра Яворницького – тематична полиця «Дмитро Яворницький: дослідник 

запорозького козацтва» (філія №15);  120 років від дня народження Катерини 

Білокур – картинна галерея «Квіткове мереживо Катерини Білокур» (філія №5): 

 
Бібліотеки-філії також популяризують літературу краєзнавчого характеру, 

яка присвячена видатним особистостям нашого краю. Так, до 70-річчя від дня 

народження Василя Пилип'юка проведено наступні заходи: арт-галерею 

«Фотопоеми його серця» (краєзнавчий відділ ЦБ), книжково-ілюстративну 

презентацію «В об'єктиві Василя Пилип'юка» (філія №4), пам'ятка користувачу 

«Василь Пилип'юк – володар світлотіней, князь світлин» (абонемент ЦБ):  

 
З нагоди 65-річчя відомого поета, члена НСПУ Богдана Томенчука 

організовано: біобібліографічну довідку «Творчий портрет Богдана Томенчука» 



 

 

(філія №14), День краєзнавства «Богом даний талант» (краєзнавчий відділ ЦБ), 

поетичний зорепад «Німі громи» Богдана Томенчука»:  

 
До 130-річчя від дня народження Осипа Сорохтея – мистецька хвилинка 

«Жмут споминів про Осипа Сорохтея» (філія №4); 90 років від дня народження 

Павла Добрянського – виставка-персоналія «Батько прикарпатського гумору» 

(філія №19), година шани «Веселий світ Павла Добрянського» (філія №15); 60 

років Юрію Андруховичу – інформаційно-пізнавальний клуб «Мистецький код 

Юрія Андруховича» (філія №17), подіум книг «Юрій Андрухович – знакова 

постать сучасної української літератури» (абонемент ЦБ), до 165-річчя Наталі 

Кобринської – ювілейна посвята «Наталя Кобринська – піонерка фемінізму в 

Галичині» (абонемент ЦБ), книжкова виставка «Світоч жіночого руху і 

прогресу» (бібліотека-філія №15), 275 років з дня загибелі Олекси Довбуша – 

історична година «Месник людських кривд» (краєзнавчий відділ ЦБ), 80 років 

Яремі Гояну – репортаж з книжкової полиці «Талановитий поет та повістяр» 

(ДІ№1), бенефіс книг «Де шукати чародійну скрипку» (філія №2); 70 років 

Ярославу Ярошу – літературний образок «Тримав світ на пружному крилі» 

(абонемент ЦБ), ювілейний репортаж «Поетичний світ Ярослава Яроша» (філія 

№15); 65 років Володимиру Пушкару – хвилинка сміху «Сміємося разом із 

Володимиром Пушкарем» (абонемент ЦБ), 5 хвилин сміху «Смійся і най нам 

файно буде» (філія №19); 80 років Володимиру Качкану – літературна вікторина 

«Духовні верховини Володимира Качкана» (філія №15), виставка-присвята «Хай 

святиться ім'я твоє» (філія №19); до 145-річчя від дня народження Катрі 

Гриневичевої – день краєзнавства «Катря Гриневичева – представниця 

галицького жіноцтва» (краєзнавчий відділ ЦБ); 140 років від дня народження 

Михайла Ганушевського – історична хвилина «Ганушевський – образ 

справжнього пастиря» (філія №11); 115 років від дня народження Івана 

Білинкевича – краєзнавча година «Дослідник Франкових доріг» (краєзнавчий 

відділ ЦБ); 155 років від дня народження Дениса Січинського – мистецька 

хвилинка «Корифей української музики» (філія №19); 45 років Ростиславу 

Держипільському – книжкова виставка «Прикарпатський фаворит Мельпомени» 

(краєзнавчий відділ ЦБ); 80 років Роману Фабриці – експрес-хвилинка «Живу, 

щоб дивувати і дивуюсь сам» (філія №15); 95 років від дня народження Дмитра 



 

 

Шкрібляка – екскурс в творчу майстерню «Майстер декоративно-ужиткового 

мистецтва» (філія №7); 115 років від дня народження Івана Крушельницького – 

літературна спадщина «Письменник славетного роду» (читальний зал ЦБ); 95 

років від дня народження Опанаса Заливахи – виставка-персоналія «Художник і 

подвижник волі» (краєзнавчий відділ ЦБ); 90 років від дня народження Романа 

Федоріва – палітра творчості «Криниця живлющої духовності» (філія №7); 65 

років Михайлу Андрусяку – тематична полиця «Літописець боротьби за волю 

України» (філія №15). 

З огляду на карантинні обмеження бібліотечні працівники активно почали 

працювати в напрямку пошуку нових форм роботи з користувачами бібліотеки, 

зокрема, із застосуванням новітніх технологій та сторінок у соціальних мережах. 

Так, було організовано ряд відеозаходів, які проводилися або в режимі «онлайн», 

або після зйомки і опрацювання відео заходів розміщалися на сторінках МЦБС 

у соціальних мережах, зокрема на сторінці МЦБС у мережі Фейсбук: 

(https://www.facebook.com/biblio.if) 

 і Ютуб:  

(https://www.youtube.com/channel/UCIx3L1xoRovdm8FHf6Tmkmw).  

Серед кращих відеозаходів варто відзначити наступні: літературна онлайн 

мандрівка “Магія надзвичайних пригод у невідомому Львові”,  бібліо-блискавка 

«Куріння – це хвороба: кидай курити сьогодні», день краєзнавства «Катря 

Гриневичева – представниця галицького жіноцтва», тематичне відео «Україна – 

територія Гідності та Свободи», біблійно-бібліографічний відео-огляд 

«Живильне джерело позачасової мудрості», бібліографічний відео-огляд «Біблія 

для дітей на кожен день читання з батьками» (з нагоди Року Божого Слова). 

Окремо слід відзначити участь читачів міських бібліотек у 

Всеукраїнському конкурсі дитячого читання «Книгоманія – 2020». У зв’язку з 

проведенням конкурсу, в усіх бібліотеках відбулися перший та другий етап 

відбору найкращих читачів. На жаль, заключний етап конкурсу так і не відбувся 

у зв’язку з введенням карантинних обмежень: 

 
Вже традиційними стали зустрічі в бібліотеках з творчими людьми: 

поетами, письменниками, митцями. Коли в бібліотеку приходять нові книги – це 

подія, що привертає увагу бібліотекарів, читачів. Коли сам письменник 

презентує свої книги – це справжнє свято, це чудова нагода познайомитися з 

особистістю письменника, його творами, світоглядом, життєвою позицією і 

https://www.facebook.com/biblio.if
https://www.youtube.com/channel/UCIx3L1xoRovdm8FHf6Tmkmw


 

 

філософією. Письменник в бібліотеці – це ефективний спосіб спілкування у 

форматі «письменник-читач». Бібліотекарі радо вітають кожного письменника, 

кожну ініціативу наблизити книгу до читача, можливість розширити читацькі 

горизонти. 

5 лютого 2020 року бібліотека-філія №1 по роботі з дітьми (вул. Мазепи 

11А) для учнів 2-А класу ЗШ №4 організувала зустріч з письменником, поетом, 

перекладачем,  ветераном Афганістану, волонтером АТО і виконавцем 

авторських пісень В'ячеславом Купрієнком: 

 
Письменник презентував дітям книгу «Михасько і розгардіяш» в 

українському перекладі. 

Присутні мали можливість почути широкий творчий діапазон автора, адже 

він не тільки письменник, але й чудовий співак і музикант. Під звуки гітари 

присутні разом із ним співали його дитячі веселі пісні: 

 
 

16 січня освітянину, поету, публіцисту, математику, директору Івано-

Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богданові 

Томенчуку виповнилось 65 років. З цієї нагоди, 05 лютого 2020 р. працівники 



 

 

краєзнавчого відділу ЦБ організували Загальносистемний День краєзнавства 

«Богом даний талант»: 

 
На захід бібліотекарі запросили ювіляра, котрий з радістю відповідав на 

запитання користувачів. Учні академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської 

ОДА цікавились дитячими та студентськими роками, а також педагогічною 

діяльністю. Найбільше ліцеїстів цікавило незалежне оцінювання, яке 

складатимуть після закінчення навчання. Романтичного настрою додала п. Л. 

Литвинчук, артистка академічного оркестру обласної філармонії ім. І. Маланюк, 

яка виконала декілька колядок та сонату «Адажіо» Томазо Джованні Альбіоні. 

3 лютого 2020 р. в читальному залі ЦБ письменниця, голова Івано-

Франківської обласної організації Національної спілки письменників України 

Світлана Бреславська презентувала збірку новел «Всі фаворитки короля». 

Модераторами виступили Ольга Деркачова та Марія Микицей: 

 
3.03.2020 р. з нагоди Всесвітнього дня письменника в бібліотеці-філії №1 

по роботі з дітьми відбулася творча зустріч з відомим письменником, 

журналістом, краєзнавцем, гумористом, педагогом, громадським діячем та 



 

 

добрим другом бібліотек Василем Бабієм, лауреатом 9-ти літературних премій, 

зокрема ім. О. Гірника, ім. І. Франка, ім.  В. Стефаника: 

 
До книгозбірні на зустріч з письменником завітали школярі 3-Б класу ЗОШ 

№ 4. Під час зустрічі Василь Бабій представив свої книги, розповів дітям про 

себе, про свої перші літературні спроби, про роботу вчителем історії с. Хмелівка 

Богородчанського району, поділився планами на майбутнє: 

 

 
Активно проводять свою роботу і клуби за інтересами, які працюють при 

міських бібліотеках. На постійній основі в рамках цих клубів відбуваються цікаві 

зустрічі, майстер-класи, бесіди та ін.  

17 січня 2020 р. учасники клубу «Люди золотого віку», що діє в 

читальному залі ЦБ, зустрілись, щоб насолодитись спілкуванням і переглядом 

творчих робіт у виставковій залі Навчально-методичного центру культури і 



 

 

туризму Прикарпаття, де вже традиційно експонувалася виставка «Різдвяний 

вернісаж»:    

 
В затишному, святково прибраному залі лунала радісна коляда. Учасники 

клубу колядували разом з викладачами ДМШ№1 (Вокальний ансамбль 

«Гармонія»), які підготували для них тематичну святкову програму. Традиційно 

зустрічі наповнені поезією Світлани Пілецької, Ярослави Харук, Любові Корпан 

та піснями Івана Кухара: 

 

 



 

 

Також члени клубу періодично відвідували заходи у закладах культури, 

концерти, майстер-класи, виставки тощо. Зокрема, не оминули своєю увагою 

виставку художника, педагога художньої школи Назара Кардаша:  

 
22 січня 2020 року в читальному залі ЦБ в рамках роботи правового клубу 

«Діалог» відбулася презентація візитівки історичної події «Соборність України: 

від витоків до сьогодення».  

Майя Шегда, керівник клубу «Діалог», презентувала присутнім візитівку і 

коментувала значення Соборності України для демократичного становлення 

нашої держави:  

 
Логічним доповненням до презентації історичної події стала тематична 

виставка «Україна Соборна: наша гордість і слава». 



 

 

Також активно проводив свої заняття гурток «Умілі руки», який працює 

при бібліотеці-філії №1 (вул. Вовчинецька, 206). 25.02.2020 р. відбувся весняний 

майстер-клас «Серце тішать первоцвіти»: 

 
Активно проводить свою роботу і кімната-музей І. Франка, яка діє при 

краєзнавчому відділі Івано-Франківської ЦБ. За 2020 р. кімнатою-музеєм було 

проведено 32 екскурсії, які відвідало 99 відвідувачів. Це жителі міста, а також 

його гості. Зокрема, мешканці Києва, Львова, Рівного, Дніпра, Запоріжжя, 

Полтави та Житомира. 16 січня до музею завітали учні Богородчанської ЗОШ    

№ 1. 

Значна увага працівниками музею була приділена популяризації творчості 

Івана Яковича Франка, а також датам, які посідають особливе місце у нашому 

краєзнавстві. Зокрема, на популяризацію життя і діяльності І. Франка працівники 

кімнати-музею долучились до проведення масового заходу «Високе світло імені 

та слова» на відзначення 149-ї річниці від дня народження Лесі Українки, який 

організовували бібліотекарі читального залу ЦМБ:  

 
Традиційно особлива увага Кімнатою-музеєм завжди приділяється 

роковинам дня народження Івана Яковича Франка. Щороку працівниками 



 

 

кімнати-музею та клубом краєзнавців ім. І. Франка, який діє при ній, проводяться 

мандрівні франкові читання. Цьогоріч вони були проведені біля могили другого 

кохання Івана Яковича Франка Юзефи Дзвоньковської, яка знаходиться в івано-

франківському меморіальному сквері: 

  
Слід також виокремити заходи, проведені бібліотекарями у міському парку 

відпочинку та культури ім. Т. Шевченка у рамках VІІ Фестивалю мистецтв 

«Мелодії парку». Як правило, це – книжкові викладки і виставки на різну 

тематику та ознайомлення присутніх на фестивалі глядачів з літературою, яку 

можна позичити для прочитання у бібліотеках міста. Серед таких виставок варто 

назвати наступні: виставка-портрет «Праведник віри» (до 155-річчя з дня 

народження Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького) (філія №3), книжкова 

виставка «Декларація: одвічне прагнення до Незалежності» (філія №1), 

бібліопікнік «Відпочивай з книгою» (філія №7), виставка-рекомендація «Додай 

читання у своє життя» (філія №2), духовні рецепти «Мати Тереза – обличчя 

милосердя» (філія №5), книжкова виставка «Небо і сонце – наш прапор ясний» 

(філія №6), виставка-порада «Крок до знань» (філія №14): 

 

 



 

 

Окремо варто сказати про навчання та тренінги, які періодично 

відбуваються у міських бібліотеках. З найцікавіших, що відбувся за звітний 

період – навчання Школи комп’ютерної майстерності, яке відбулося 7 лютого 

2020 р. на базі центральної бібліотеки для дітей. Старші класи комп’ютерної 

школи передавали естафету молодшим по створенню сайту за темою 

«Віртуальна та додаткова реальність»: 

 
Школярі виступали з доповідями, в яких показували можливості 

віртуальної та додаткової реальності для людства, переваги цього методу 

пізнання дійсності, а також говорили про його небезпеки: за яких обставин 

виникає залежність, як убезпечити себе від неї. 

Бібліотека допомагає дітям самостійно опановувати новітні технології й не 

просто розважатися, а й набувати нових знань у віртуальному середовищі. Для 

цього є окуляри віртуальної реальності, за допомогою яких діти можуть, 

розважаючись, пізнавати навколишній світ: 

 



 

 

Бібліотека придбала декілька книжок з доповненою реальністю, ігри та 

розвиваючі картки для вивчення англійської мови, пізнання космосу, малювання. 

Є у бібліотеці пазли та малюнки, які оживають. Фронтальна стіна бібліотеки 

зустрічає відвідувачів муралом «Портрет міста». Учні Школи комп’ютерної 

майстерності знайомилися з новітніми технологіями у бібліотеці, адже їхнє 

завдання складне: вони створюють для бібліотеки сайт, за допомогою якого 

зможемо планувати заходи з використанням інноваційних технологій та 

запрошувати на них дітей.  

Також впродовж 2020 року бібліотеки міста продовжували працювати в 

проєктах, започаткованих методичним відділом ЦБ: 

 Прочитай книгу про війну; 

 Літо+. Читання під відритим небом; 

 Співпраця міських та шкільних бібліотек; 

 Презентація бібліотеки. Створення нової моделі сучасної бібліотеки. 

Одним із структурних підрозділів централізованої бібліотечної системи є 

інформаційно-аналітичний відділ АБІС, який працює над щоденним оновленням 

інформації на сайті бібліотечної системи, в соціальних мережах Facebook, 

Instagram та месенджері Telegram.  Також на постійній основі займається 

створенням афіш, флаєрів для друку та розміщення на сторінках соціальних 

мереж МЦБС. У звітному періоді праціниками АБІСу було підготовлено  цілий 

ряд афіш, здійснено навчання для бібліотекарів щодо навчання роботі з 

автоматичною бібліотечно-інформаційною системою ІРБІС, особливо для 

працівників сільських бібліотек філій, які ввійшли в систему Івано-Франківської 

МЦБС у зв’язку з утворенням Івано-Франківської міської територіальної 

громади.  

Також у звітному періоді працівники відділу разом з волонтеркою Корпусу 

Миру США взяли участь в 5-денному тренінгу з Project Design and Management 

(Розробка та управління проєктами) в місті Київ. Навчились правильно писати 

грантові заявки, визначати завдання та цілі проєкту. Презентували приклад 

спільного проєкту для нашої громади, що має на меті зменшити булінг серед 

підлітків. А також підготували та подали цілий ряд проєктних заявок. 

Окремо слід відзначити бібліографічно-довідкову роботу МЦБС. 

Протягом 2020 р. бібліограф виконала 144 усних бібліогафічних довідки та  

зареєстровала їх у «Зошиті виконаних бібліографічних довідок». Виконано 6 

письмових бібліографічних довідок: «30-річчя Декларації про державний 

суверенітет України», «Сучасні світові політичні тенденції і дипломатія 

України», «Чи реагує соціум на екологічні виклики?», «Об’єднані територіальні 

громади: нові реалії та перспективи», «Коронавірус: як убезпечитись від нього», 

«Дитячі страхи: вчасно виявити та подолати». 

Складено попереджувальні довідки «Сучасні світові політичні тенденції і 

дипломатія України», «Обережно: комп’ютерна залежність дітей». Підготовлено 

пам’ятку читачеві «2020 – Рік Європи в Україні». Складено рекомендаційні 

бібліографічні списки «Європейські орієнтири прав людей в Україні», «Сучасні 

форми і методи освітнього процесу». Підготовлено бібліодайджест з 

патріотичного виховання «Україна – це ми!», буклет «Морально-ціннісні 



 

 

орієнтири становлення особистості у соціумі», які призначені увазі педагогічних 

працівників та бібліотекарів. Підготовлено бібліопрес  «Толерантність: гасло чи 

усвідомлена позиція?».  

Було проведено День періодики «Українське дошкілля». Підготовлено 

виставки журналів «Екологічний вісник», «Український тиждень», «Дитина з 

особливими потребами». 

Підготовлено та видано 7 випусків інформаційного бюлетеня «Нові книги, 

які надійшли у фонди ЦБС»  та представлено увазі користувачів та працівників 

бібліотек.  

На основі отриманих книжкових надходжень було проведено Дні 

інформації «Книги, які варто прочитати», «Новинки літератури читального 

залу». Щоквартально поповнювалась  новою літературою постійно діюча 

тематична виставка «Центр правової інформації». Бібліограф підібрала нові 

матеріали з періодичних видань для книжкових виставок, що представлені у 

читальному залі ЦМБ. 

Крім того, абонентам групової інформації було підготовлено та надіслано 

бібліографічні списки. В межах роботи Центру правової інформації поповнено 

новими матеріалами папки-досьє. Протягом звітного періоду надавалися 

консультації користувачам щодо роботи з систематичною картотекою статей, 

пошуку необхідної літератури за допомогою довідкових  посібників. Читачів  

ознайомлено із довідково-бібліографічними покажчиками до запитуваних тем, 

бібліографічними посібниками, які надсилає до фондів ЦБС  Івано-Франківська 

ДОУНБ  ім. І. Франка.  

Протягом року продовжувалась робота над СКС: розписувались і 

вливались нові статті, вилучались застарілі та неактуальні матеріали. У першому 

кварталі було завершено перехід СКС на  систему УДК. У систематичній 

картотеці статей було виділено актуальні рубрики: «2020 – Рік Європи в 

Україні», «30-річчя ухвалення   Верховною  Радою України Декларації про 

Державний    суверенітет», «90 років від дня народження Ліни Костенко», «120 

років від дня народження Катерини Білокур». 

Проводилась систематична бібліографічна робота над введенням 

матеріалів з періодичних видань у систему ІРБІС.  

 

 



 

 

МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА 

 

На сьогоднішній день на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади успішно функціонує 6 мистецьких шкіл, у яких 

навчається 2618 учнів. 

Вже, починаючи січня, мистецькі колективи і окремі виконавці мистецьких 

шкіл взяли активну участь у проведенні загальноміських новорічних та 

Різдвяних заходів. На базі шкіл в лютому активно почали проводитися дитячі 

конкурси, концерти та олімпіади, але на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19» у мистецьких школах з 12.03.2020 

року було введено карантин, запроваджено цілий ряд організаційних та 

обмежувальних заходів та переведено весь освітній процес на дистанційну 

форму роботи, яка тривала до кінця навчального року. Карантин став своєрідним 

викликом початковій мистецькій освіті, перевіркою її на сучасність. 

Адміністрації шкіл з першого дня карантину активно включилися в процес 

переведення освітнього процесу на дистанційну форму, зосередивши всі свої 

зусилля на реалізації першочергових завдань – обрання зручного інструменту 

для дистанційної взаємодії з учнями, визначення та дотримання правил та 

дедлайнів дистанційного освітнього процесу, формату представлення учнями 

завдань, інформування учнів про ефективні web-ресурси для дистанційного 

навчання, якісну організацію комунікаційних дій. В результаті було 

напрацьовано практичні рекомендації для викладачів мистецьких шкіл щодо 

використання в освітньому процесі платформ Google (Hangouts, Meet, Classroom) 

та ZOOM, а також месенджерів Viber, Telegram, Facebook і Skype. З метою оцінки 

роботи педагогічних працівників під час карантину, адміністраціями шкіл в кінці 

травня було проведено онлайн-опитування батьків, в результаті якого також 

було виявлено багато недоліків дистанційної мистецької освіти та визначено 

основні завдання щодо їх усунення. Впродовж літніх канікул в школах відбувся 

цілий ряд засідань робочих груп з впровадження дистанційної форми навчання в 

навчально-виховний процес мистецьких шкіл, а також були визначені основні 

етапи та шляхи переходу шкіл на нові освітні програми.  

За останні роки учні мистецьких шкіл постійно виборюють на 

найпрестижніших міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсах, 

фестивалях, виставках нагороди найвищого ґатунку, щоразу доводячи високий 

рівень і значний потенціал шкіл естетичного виховання Івано-Франківської 

територіальної громади, щороку розширюючи географію конкурсів. Так, за 

звітній період 59 учнів та 6 дитячих творчих колективів мистецьких шкіл стали 

переможцями міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсів, виставок, 

фестивалів та олімпіад, в тому числі і дистанційних, а 3 учні стали стипендіатами 

Івано-Франківської міської ради. 

У зв’язку із внесенням м. Івано-Франківська з серпня до «червоної» 

карантинної зони та відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 

31.08.2020 р. 2020/2021 навчальний рік у мистецьких школах громади 



 

 

розпочався з канікул. З вересня весь навчально-виховний процес у школах 

стартував в режимі «онлайн», а починаючи з жовтня – в змішаній формі.  

Але, не зважаючи на проблеми в організації освітнього процесу, викликані 

карантином, працівниками мистецьких шкіл, із врахуванням всіх карантинних 

обмежень, впродовж звітного було проведено багато творчих заходів, 

спрямованих на підвищення професійного виконавського рівня учнів та 

викладачів, проведено більше 60 міських творчих заходів, у яких безпосередньо 

брали участь учні та їх викладачі – це шкільні конкурси, відкриті концерти, 

олімпіади, оглядові виставки, відкриті уроки, відкриті академконцерти, творчі 

вечори, а кращі творчі колективи та учні взяли участь в загальноміських 

мистецьких заходах: 

 участь у ХІ Міжнародному Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях»: 

 
 участь у фестивалі «Різдво у Франківську»: 

 
 організація Різдвяних майстер-класів: 

 
 



 

 

 участь у загальноміській Різдвяній ході: 

 

 
 участь у святковій програмі «Від Василя до Василя»: 

 

 
 участь у параді Маланок: 

 

 



 

 

 участь у святковому дійстві «Розколяда»: 

 

 
 

 ХІІІ обласний конкурс юних виконавців ім. В.Барвінського: 

 

 
 концерт «Музичні історії кохання»: 

 

 
 



 

 

 концерт «Граємо джаз: 

 

 
 

 концерт «В. Барвінський – дітям»: 

 

 
 святкові концерти з нагоди річниці з дня народження Т. Г. Шевченка: 

 

 
 



 

 

 мистецька акція «Музичні балкони»: 

 
 участь викладачів дитячих музичних шкіл у родинному святі в мікрорайоні 

«Опришівці»: 

 
  виставка композицій «Моя Україно прекрасна, пісень та слави сторона» у 

сквері Руської Трійці: 

 



 

 

 виступ учениці ДМШ№3 ім. А. Кос-Анатольського на урочистому піднятті 

Державного Прапора України:  

 

 
 

 концерт викладачів А. Асмоловського та С. Гордієнка в центральній 

частині міста: 

  

 



 

 

 концерт вихованців дитячої музичної школи №2 ім. А. Кос-Анатольського 

в мікрорайоні «Княгинин», присвячений Дню Державного Прапора 

України: 

 
 концерт камерного оркестру викладачів дитячої музичної школи №2 ім. 

В.Барвінського просто неба, присвячений Дню Незалежності України: 

 
 «Зона релаксу» для людей «золотого» віку: 

 



 

 

 участь викладачів дитячих музичних шкіл у відзначенні 164-ї річниці з дня 

народження Івана Яковича Франка в мікрорайоні «Княгинин»: 

 
 виставка робіт викладачів дитячої художньої школи просто неба, 

присвячена Дню Незалежності України: 

 
 участь у проекті «Мистецька вулиця»: 

 



 

 

 виставка робіт переможців 2016-2019 років Відкритого міського конкурсу 

образотворчого мистецтва «Франковий мотив»: 

 
 Свято Миколая для обдарованих учнів мистецьких шкіл територіальної 

громади: 

 
 

У дитячій художній школі велася активна конкурсна та виставкова 

діяльність,  учнівські хореографічні колективи й окремі виконавці дитячої 

хореографічної школи були постійними учасниками загальноміських культурно-

мистецьких заходів. На початку вересня викладачі дитячої художньої школи 

взяли участь у заходах проєкту «Мистецтво – простір єднання» спільно зі своїми 

колегами з Попаснянської школи мистецтв та Володимир-Волинської дитячої 

художньої школи за фінансової підтримки Українського культурного 

фонду. Метою даного проєкту є необхідність збереження архітектурної 

спадщини, взаємодія дітей різних регіонів України, розуміння єдності України, 

незалежно від мови спілкування, місця проживання через мистецтво. Успіх мали 

і виставки робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва учнів 

дитячої художньої школи, яких за звітний період було проведено 18, кращі з 

яких: 



 

 

 виставка композицій учнів старших класів дитячої художньої школи за 

мотивами творів класиків української літератури «Ну що б, здавалося, 

слова...»: 

 
 

 виставка малярських робіт художника і викладача школи Назара Кардаша: 

 
 виставка композицій учнів молодших класів та підготовчих груп: 

 



 

 

Також було проведено цілий ряд віртуальних виставок на сторінці дитячої 

художньої школи у Facebook.  

Система організації позашкільної мистецької освіти в Івано-Франківській 

міській територіальній громаді дозволяє дотримуватися єдиних критеріїв щодо 

її якості, оскільки випробувані часом навчальні програми забезпечують цілісний 

підхід, передусім, до якості підготовки учнів.  

 

 

 

  



 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ: 

 

1. Відсутнє приміщення для дитячої музичної школи № 1 ім. М. Лисенка (зараз 

школа розміщена в орендованому приміщені Центру підвищення кваліфікації 

державних службовців по вул. Незалежності, 46). 

2. Відсутність концертного залу у дитячій музичній школі № 3 ім. А. Кос-

Анатольського по вул. Галицька, 101 (приміщення залу знаходиться в 

аварійному стані та ремонту не підлягає). 

3. Не закінчений капітальний ремонт Центрального Народного дому по вул. 

Шевченка, 1. 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ НА 2021 РІК: 

 

Основна діяльність та культурно-просвітницька робота 

 

1. Розширення базової мережі закладів і установ культури міста за рахунок 

приєднання сіл приміської зони до Івано-Франківської ТГ та забезпечення 

належного їх функціонування. 

2. Активізація громадського сектору у сфері культури міста. 

3. Участь закладів культури у грантових конкурсах. 

4. Сприяння міжнародному обміну у галузі культури. 

 

Матеріально-технічна база 

закладів та установ культури міста 

 

1. Проведення капітального ремонту Центрального Народного дому. 

2. Покращення матеріально-технічного стану закладів культури сіл, які ввійдуть 

до Івано-Франківської ТГ. 

3. Будівництво актового залу Івано-Франківської дитячої музичної школи №3 

ім. А. Кос-Анатольського. 

4. Пошук вільного приміщення для Івано-Франківської дитячої музичної школи 

№ 1 ім. М. Лисенка, або початок будівництва нового приміщення. 

5. Капітальний ремонт фасаду дитячої художньої школи. 

6. Капітальний ремонт системи опалення дитячої музичної школи №2 

ім.В.Барвінського. 

 

 

 


