
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 

ЗВІТ 
про роботу Департаменту культури 

Івано-Франківської міської ради 
у І півріччі 2021 року 

 



Робота Департаменту культури Івано-Франківської міської ради у І 

півріччі 2021 року здійснювалася у напрямку реалізації Комплексної програми 

підтримки та розвитку культури міста на 2021-2025 роки. А також була 

спрямована на удосконалення діючої мережі закладів культури та зміцнення 

їх матеріально-технічної бази. Задоволення культурних і духовних потреб 

населення й організацію його дозвілля здійснювалося з урахуванням всіх 

карантинних обмежень, запроваджених Кабінетом Міністрів України. 

Цьогоріч у результаті адміністративно-територіальної реформи мережа 

закладів культури Івано-Франківської міської територіальної громади 

поповнилася 7 будинками культури, 7 бібліотеками та однією дитячою 

музичною школою. На сьогоднішній день до даної мережі належать 23 заклади 

культури клубного типу, 7 мистецьких шкіл, 1 Об’єднання муніципальних 

мистецьких колективів м. Івано-Франківська, міська централізована 

бібліотечна система, яка об’єднує 30 бібліотек, та один театральний заклад 

культури – Новий театр. 

У І півріччі 2021 року галузь культури Івано-Франківської міської 

територіальної громади взяла пріоритетом орієнтування на вагомі якісні 

показники. Об’єднуючи зусилля всіх своїх закладів та залучаючи аматорські і 

громадські творчі сили, впевнено продемонструвала свій високий 

професійний рівень під час проведення державних свят, фестивалів та 

загальноміських святкових заходів. 

 

 

  



 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансування закладів та установ культури у I півріччі 2021р.  

 

 Затверджено 

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

Загальний фонд 
 

88 812,6 66 298,0 

в т.ч.  з/п  71 850,1 55 610,6 

в т. ч. відзначення 

святкових і пам’ятних 

дат 

4 660,0 1 355,4 

в т.ч. «Одержувачі» 5296,4 3948,8 

Спеціальний фонд 3 094,5 344,1 

в т.ч. з/п 2 475,4 127,1 

Бюджет розвитку 595,2 235,8 

Разом: 92 502,3 66 877,9 

 

На утримання закладів та установ культури у I півріччі 2021р. було 

затверджено за загальним фондом бюджетні асигнування у розмірі 88 812,6 

тис.грн., фактично профінансовано 66 298,0 тис.грн., в тому числі на заробітну 

плату затверджено 71 850,1 тис.грн., профінансовано – 55 610,6 тис.грн.  

За спеціальним фондом затверджено – 3 689,7 тис.грн., надійшло – 1 349,6 

тис.грн., використано – 579,9 тис.грн., зокрема: 

 

Кошти загального фонду 

 

Назва закладів, установ, 

організацій 

Затверджено  

(тис. грн.) 

Профінансовано 

(тис. грн.) 

МЦБС 

в тому числі з/п 

10813,7 

9260,3 

7556,8 

6269,0 

 Народні доми 

в тому числі з/п 

15344,3 

12021,5 

10553,6 

8533,3 

ПСМНЗ 

в тому числі з/п 

48779,2 

47089,3 

40082,9 

38404,1 

Департамент культури  

Апарат управління 

в т. ч. з/п 

2410,5 

2117,0 

1628,6 

1343,5 

Централізована бухгалтерія 

в т.ч. з/п 

1508,5 

1362,0 

1171,8 

1060,7 

 

 

Кошти спеціального фонду 

 



Назва закладу, установи, 

організації 

 

 

Затверджено  

(тис.грн.) 

 

Профінансовано 

(тис.грн.) 

МЦБС 10,0 2,2 

Народні доми 

в т. ч. з/п 

 

79,6 

36,6 

7,4 

7,4 

ПСМНЗ 

в т. ч. з/п 
2680,0 

2438,8 

278,2 

119,7 

Департамент культури 

Апарат управління 
37,8 - 

Цільові фонди  
(КПКВ 1017691) 

349,5 56,3 

Будівництво установ 

та закладів культури 
(КПКВ 1017324) 

532,8 235,8 

 

 

 

 

  



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 

 

У 2021 році заплановано проведення капітальних ремонтів у 3 закладах 

культури, очікувана  вартість яких складає 479 149,00 грн.  

В список на проведення  робіт включено: 
 

 

Капітальний ремонт авдиторій та встановлення охоронно-пожежної 

сигналізації в Дитячій музичній школі №3 – передбачені проєктно-

кошторисною документацією, роботи виконані в повному обсязі.  

Цільове призначення коштів на капітальний ремонт Дитячої музичної 

школи № 2 по вул. С. Стрільців, 88а – виготовлення проєктно-кошторисної 

документації. Станом на дату формування звіту виконуються заміри та 

формується необхідний пакет документів. 

Капітальний ремонт системи опалення Центральної дитячої бібліотеки 

по вул. С.Бандери, 8 передбачає модернізацію системи та заміну батарей і труб 

на моделі нового зразка, що убезпечать від поривів на лінії, дадуть більший 

ККД та зменшать витрати на теплоносій. На даний час формується пакет 

документів для проходження експертизи з подальшим оголошенням 

процедури закупівлі. 

Також Управлінням капітального будівництва замовлено роботи в 

Центрі культури і мистецтв Івано-Франківської міської територіальної 

громади по вул. Шевченка, 1 (колишній Центральний народний дім) та в 

Народному домі «Княгинин». Станом на сьогодні активні роботи призупинено 

у зв’язку з виробничою потребою вносяться зміни в проєктно-кошторисну 

документацію. 

 

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ 

 

У 2021році заплановано проведення поточних ремонтних робіт в 8 

закладах культури, планована вартість яких складає 475 000,00 грн. В список 

на проведення загально-будівельних поточних робіт включено: 
 

№ Предмет закупівлі 

Всього  

очікувана 

сума 

№ 

п/п 
Об’єкт 

Код 

ТПКВКМБ 

Вартість 

(грн) 

1 

Капітальний ремонт авдиторій та встановлення 

охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій музичній 

школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-

Франківську, роботи (перехідний) 

1017324 235 909,00 

2 

Капітальний ремонт Дитячої музичної школи № 2 по 

вул. С. Стрільців, 88а в м. Івано-Франківську. Заміна 

зовнішньої мережі теплопостачання в т.ч. ПВР+роботи 

1017324 3 240,00 

3 

Капітальний ремонт системи опалення з заміною 

батарей Центральної дитячої бібліотеки по вул. 

С.Бандери, 8 в  м. Івано-Франківську, в т.ч. 

ПВР+енергоаудит+роботи 

1014030 240 000,00 



1 Поточний ремонт  в школі мистецтв с. Підпечери 49800,00 

2 
Поточний ремонт  класів Тисменичанської ДМШ 

с.Тисменичани  
49700,00 

3 Поточний ремонт сходової в БК с. Підлужжя 10000,00 

4 Поточний ремонт даху НД «Княгинин» 13900,00 

5 Поточний ремонт БК с. Черніїв 49800,00 

6 Поточний ремонт фундаменту  в БК с. Підпечери 49800,00 

7 
Поточний ремонт системи опалення Бібліотеки-філії 

№4 (заміна батарей) 
49000,00 

8 Поточний ремонт Бібліотеки-філії №1 4600,00 

9 Поточний ремонт в Центральній дитячій бібліотеці 49700,00 

10 
Поточний ремонт системи опалення Читального залу 

ЦБ по вул. Пилипа Орлика, 5 
39500,00 

10 

Проєктно-кошторисна документація встановлення 

підйомника для осіб з обмеженими можливостями 

Читальний зал ЦБ по вул. Пилипа Орлика, 5 

49300,00 

11 
Поточний ремонт сходової  біліотеки-філії №16 с. 

Черніїв 
10000,00 

12 
Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, 

досліджень. Перевірка опору заземлення та ізоляції  
49900,00 

 

Станом на 01 липня 2021 року 40% передбачених поточних ремонтних 

робіт виконано.  

Укладено договори та тривають роботи: 

 з поточного ремонту в школі мистецтв с. Підпечери – угодою 

передбачено  часткову заміну системи опалення та сантехніки; 

 з поточного ремонту класів Тисменичанської ДМШ – передбачено 

заміну 3 вікон та косметичний ремонт класів. 

 

Роботи виконано у повному обсязі в: 

 Будинку культури с. Черніїв, де в ході робіт було здійснено ремонт стін, 

електропроводки, здійснено санітарну побілку; 

 Будинку культури с.Підпечери, де було проведено ремонтні роботи з 

укріплення просідаючого кута фундаменту; 

 Бібліотеці-філії №1, де було здійснено ремонт труб водопостачання;  

 Центральній дитячій бібліотеці, де було здійснено ремонт 

книгосховища. 

 

Протягом звітного періоду в закладах і установах культури проводилися 

лабораторні випробування, вимірювання і перевірка опору заземлення та 

ізоляції, було вжито заходів для забезпечення повноцінної і безперебійної 

діяльності установ культури, серед них: 

- технічне обслуговування комп՚ютерної техніки  16,7 тис.грн.; 

- послуги зв’язку 23,1 тис.грн.; 

- пожежне спостереження 8,8 тис.грн.; 

- перезарядка вогнегасників 11,5тис.грн.; 

- послуги вивозу побутових відходів – 3,6тис.грн; 



- послуги інтенет 47,8 тис.грн.; 

- страхові послуги 42,5 тис.грн.; 

- послуги охорони 20,1 тис.грн.; 

- послуги програмного забезпечення 4,8 тис.грн.; 

- послуги навчання (курси підвищення кваліфікації) – 13,2тис.грн. 

 

  



ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

У І півріччі 2021 році велася активна робота у напрямку написання 

проєктних заявок та участі у грантових програмах. Зокрема, закладами 

культури було подано цілий ряд грантових заявок на Український культурний 

фонд, House of Europe, конкурс проєктів та програм розвитку місцевого 

самоврядування та громадянського суспільства, «Бюджет участі». Так, за 

звітний період всього було подано 41 проєктну заявку, з них – виграно 10 

заявок, очікуються результати за 10 заявками.  

У січні 2021 року 12 закладів та установ Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради подали проєктні заявки на фінансову підтримку від 

Українського культурного фонду на загальну суму 8 255 248 грн, зокрема: 

 Центр сучасного мистецтва, тема проєкту – «Вохра», кошторис: 79 190 

грн; 

 Міський Народний дім, тема проєкту – «Карпатська школа мистецтв», 

кошторис: 201 000 грн; 

 Народний дім «Княгинин», тема проєкту – «Невідомий Бортнянський», 

кошторис: 1 999 977 грн; 

 Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська, 

тема проєкту – «Українська пісня єднає всіх. Фестиваль-концерт», 

кошторис: 561 880 грн;  

 Івано-Франківська дитяча музична школа №1 ім. М. Лисенка, тема 

проєкту – «Хорове мистецтво – простір єднання», кошторис: 1 458 169 

грн; 

 Івано-Франківська дитяча музична школа №2 ім. В. Барвінського, тема 

проєкту – «Оновлення музею Василя Барвінського», кошторис: 125 000 

грн; 

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

тема проєкту – «Схід і Захід разом. Музика – простір єднання», 

кошторис: 50 000 грн;  

 Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система, тема 

проєкту – «Бібліо – відкритий простір», кошторис: 1 093 450 грн; 

 Івано-Франківський Новий Театр, тема проєкту – «Піхота» 

(моновистава), кошторис: 391 142 грн; 

 Будинок культури с. Колодіївка, тема проєкту – «Створення Хабу 

«КолоДій» у сільській місцевості», проєктна заявка на розробку 

кошторису; 

 Народний дім с. Угорники, тема проєкту – «ДієСЛОВО», кошторис: 

998 800 грн; 

 Будинок культури с. Березівка, тема проєкту – «Популяризація 

української естрадної пісні в Україні та світі», кошторис: 1 196 640 грн. 

7 закладів та установ культури пройшли експертний відбір від 

Українського культурного фонду, а саме: 

 Центр сучасного мистецтва; 

 Міський Народний дім; 

 Народний дім «Княгинин»; 



 Об’єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-Франківська; 

 Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система; 

 Івано-Франківський Новий Театр; 

 Народний дім с. Угорники. 

Очікуються остаточні результати від Українського культурного фонду. 

Також працівниками Будинку культури с. Колодіївка було подано 

проєктну заявку на «Конкурс мікрогрантів від Мережі «DOCU/CLUB», 

фінансування не отримали. 

 Центром сучасного мистецтва Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради було подано заявку на «Мобільний павільйон» від 

House of Europe, заявку не підтримано. Однак, Департамент культури Івано-

Франківської міської ради виступає партнером платформи «Тепле місто», яка 

отримала перемогу у даному проєкті. 

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система разом з 

благодійним фондом «Благодійна організація «Ліга Толерантності» та 

студентським простором «Параграф» подали заявку на участь в конкурсі 

«Долучайся, взаємодій, створюй: молодь за розвиток згуртованих і сталих 

громад» від Міжнародної організації з міграцій. Проєкт передбачає ряд 

тренінгів щодо молодіжних ініціатив, спрямованих на охорону довкілля. 

Приблизна тривалість проєкту – до 4 місяців. Після тренінгів кожна молодіжна 

ініціативна група, за погодженням із тренерами та місцевими зацікавленими 

сторонами, підготувала громадський проєкт. Діяльність проєкту спрямована 

на соціальну згуртованість та охорону довкілля й передбачає активну участь 

різних соціальних груп громади: колишніх трудових мігрантів та членів їхніх 

родин, людей з інвалідністю, ветеранів або членів їхніх сімей, багатодітних 

сімей, сімей із низьким рівнем доходу, національних меншин та етнічних груп. 

Молодіжна ініціативна група отримала грант у розмірі до 150 000 гривень на 

реалізацію власних проєктів, направлених на розвиток громади, та 

безпілотник (дрон) для проведення регулярного моніторингу стану 

навколишнього середовища. 

Після проходження тренінгів Школи Малих Грантів, 

ініціативною групою «ЕкоФранківськ» (Каюда Ю., Гашевський Т., Магас М., 

Фомічов О., Кобута Л.) підготовлено та подано заявку на платформу «Тепле 

Місто». Заявку не підтримано. 

Завдяки співпраці з громадськими організаціями заклади та установи 

культури в 2021 році виграли 7 проєктів у міському конкурсі проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на 

загальну суму 160,770 тис. грн, а саме: 

 Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система, проєкт 

«Цифрова освіта для дідуся та бабусі», бюджет проєкту – 29 800 грн; 

 Об'єднання муніципальних мистецьких колективів Івано-

Франківська, проєкт «Жіночий костюм  ̶ сценічний вигляд 

репрезентації муніципальної капели бандуристів», бюджет проєкту – 

25 000 грн; 

 Центр культури і мистецтв Івано-Франківської міської 

територіальної громади,  проєкт «Сценічний вигляд хору «Галицькі 



передзвони» – важливий аспект у концертній діяльності колективу» 

– бюджет проєкту – 28 570 грн; 

 Івано-Франківська дитяча музична школа  №2 ім. В. Барвінського, 

назва проєкту «Обладнання для мультимедійного класу», бюджет 

проєкту – 22 200 грн; 

 Народний  дім  с. Микитинці, проєкт «Ефективне тепло в Народному 

домі – збереження комфорту і здоров'я», бюджет проєкту – 15 200 

грн; 

 Будинок культури с. Братківці, проєкт «Сценічні костюми для 

учасників народного аматорського колективу «Братчина», бюджет 

проєкту – 20 000 грн; 

 Будинок культури с. Колодіївка, проєкт «Сценічні костюми для 

учасників вокальних колективів Будинку культури с. Колодіївка» 

бюджет проєкту – 20 000 грн. 

Перемогу в програмі «Бюджет участі» у Івано-Франківській міській 

територіальній громаді отримали 2 проєкти:  

 проєкт «Акустичне обладнання для вокального квінтету «ADORO», 

Народний дім «Княгинин», бюджет проєкту  ̶  99 685 грн; 

 проєкт «Мультимедійне обладнання для Каміннецької сільської 

бібліотеки», бібліотека-філія №26 с. Камінне, бюджет проєкту  ̶  7 074 

грн. 

Через пандемію COVID-19 постає необхідність проведення масових 

заходів в онлайн-форматі. Саме тому Івано-Франківська міська централізована 

бібліотечна система подала проєктну заявку «Сучасні ІТ-технології в 

бібліотеці – успішна громада» на конкурс «Інфраструктурні гранти #3» 

від House of Europe. Загальний бюджет проєкту: 298 395 грн. 

Також проєктну заявку на «Інфраструктурні гранти #3» від House of 

Europe подав Івано-Франківський Новий Театр. Тема проєкту – «Ідеал театру 

досконалої якості», загальний бюджет проєкту: 287 419 грн. Очікуються 

результати конкурсу від House of Europe. 

Департамент культури Івано-Франківської міської ради спільно з 

Департаментом стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із 

засобами масової інформації, комунікації з мешканцями Івано-Франківської 

міської ради у співпраці з громадською організацією «Громадська ініціатива 

Галичини» та громадськими активістами підготували і подали проєктну заявку 

на програму «Велика культурна столиця» від Українського культурного 

фонду. Заявка пройшла технічний відбір, очікуються результати конкурсу. 

Також Департамент культури Івано-Франківської міської ради спільно з 

монастирем Христа Царя отців Василіян Української Греко-Католицької 

Церкви м. Івано-Франківська підготували і подали клопотання до 

Міністерства культури та інформаційної політики України про можливість 

занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної 

спадщини Міжнародного Різдвяного фестивалю «Коляда на Майзлях». 

Очікується рішення Експертної ради з питань нематеріальної культурної 

спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України. 



Департамент культури Івано-Франківської міської ради готує заявку на 

обласний конкурс проєктів у номінації «Краща етнокультурна громада». 

 
 

  



КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

 

Культура – одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно 

пов’язане з діяльністю людини. Кожна епоха ставить перед культурою свої 

завдання. Однак, на будь якому етапі розвитку потрібно робити все для 

збереження та популяризації народних традицій, звичаїв, обрядів, розвитку 

творчості дітей, молоді та втілювати щось нове. Заклади культури є одним з 

провідних закладів культури в місті, які виступають організаторами та 

співорганізаторами проведення різнопланових заходів: урочистостей та 

концертів до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, 

віче тощо. 

Департаментом культури  створено належні умови для розвитку усіх 

видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості завдяки 

функціонуванню 23 установ клубного типу на території Івано-Франківської 

міської ОТГ, з них  18 – в сільській місцевості:  

 Центр культури та мистецтв;  

 Міський Народний дім; 

 Муніципальний Центр дозвілля; 

 Народний дім «Княгинин»; 

 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; 

 Будинок культури с.Драгомирчани; 

 Будинок культури с.Братківці; 

 Будинок культури с.Тисменичани; 

 Будинок культури с.Камінне; 

 Будинок культури с.Узин; 

 Будинок культури с.Добровляни;   

 Будинок культури с.Чукалівка; 

 Будинок культури с.Радча; 

 Комунальний заклад «Івано-Франківський Центр сучасного мистецтва».  

Варто відмітити, що з листопада 2018 року Центральний Народний дім,  

знаходиться на етапі реконструкції та капітального ремонту. Однак 

заплановані заходи впродовж І-го півріччя 2021р. проводились на вуличних 

площадках міста, а також в соціальній мережі «Фейсбук». Слід зазначити, що 

з грудня 2020 року Центральний Народний дім (вул.Шевченка,1) 

реорганізовано в Центр культури і мистецтв Івано-Франківської міської 



територіальної громади. Також на сьогоднішній день Будинок культури 

с.Добровляни не функціонує. 

Робота закладів культури у І півріччі 2021 року  проводилась з 

урахуванням всіх карантинних обмежень. Працівники закладів культури 

шукали нові форми роботи проведення заходів, які б були цікаві глядачам, і не 

порушували карантинних вимог. Заходи  проводились в соціальній мережі 

«Фейсбук» та офлайн-режимі з обмеженим відвідуванням учасників та 

глядачів. Інформація про заходи висвітлювалась на офіційній сторінці 

Департаменту культури у мережі Фейсбук  «Культурна мапа м. Івано-

Франківська» та на сайті Департаменту культури Івано-Франківської міської 

ради. З впровадженням карантинних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у І півріччі 

заклади культури  розпочали активну діяльність в інтернет-мережі. На 

соціальній платформі Фейсбук демонструвались відеоролики, 

відеопривітання, відеолекції, відеозаходи до різних свят та визначних подій. В 

соціальній мережі було проведено 245 заходів (І півріччя 2020р. – 82 заходи) з  

кількістю переглядів 175554 (І півріччя 2020 – 13350 перегляди), з них 58 

заходів  для дітей (І півріччя 2020р. – 34 заходи) з кількістю переглядів   35295 

(І півріччя 2020р. – 4601 переглядів).  

Головна мета дистанційної роботи – не втратити форму, набуті навички, 

виконувати затверджені плани роботи. 

Закладами культури за звітний період проведено 627 масових заходів 

(100100  присутніх) у порівнянні з І півріччям 2020 року цей показник значно 

збільшився (І півріччя 2020р. – 347 заходів – 58 455осіб). З них – 268 дитячих  

заходів (32460 присутніх), у І півріччі  2020 – 155  дитячих заходів, 14065 осіб). 

Сучасні тенденції створюють нові передумови закладам культури 

клубного типу для налагодження комунікації між різними групами населення, 

громадськими об’єднаннями та спілками. Створення дружніх, зацікавлених 

відносин стає одним із найважливіших підходів у діяльності клубних установ 

на шляху досягнення спільних цілей. А співпрацюють заклади культури з 

мистецькими  школами, загально-освітніми школами та гімназіями, міською 

централізованою бібліотечною системою, Цивільним Корпусом «Азов», 

обласним музеєм мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківським обласним 

музеєм визвольної боротьби ім. С. Бандери, музеєм Небесної Сотні, Бюром 

екології УГКЦ, вищими навчальними закладами, вокальними студіями міста, 

Івано-Франківським обласним Центром соціально-психологічної реабілітації 

дітей, Геріатричним пансіонатом, Навчально-реабілітаційним центром, 

Народним домом «Просвіта» та ін. 

У І півріччі 2021р. закладами культури проведено багато різних за 

формою та тематикою культурно-дозвіллєвих заходів, в яких висвітлювались 

події місцевого, загальнонаціонального та державного значення: тематичні 

заходи до народних та релігійних свят, дитячі ранки, тематичні вечори, 

концерти художньої самодіяльності, вечори відпочинку для молоді та дітей, 

розважальні програми тощо.  

У культурному житті міста Івано-Франківська чільне місце посіли 

наступні мистецькі фестивалі:   

 Різдвяний  фестиваль  «Різдво у Франківську»; 



 ХІІ  Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»: 

 
 розважальна програма  «Від Василя до Василя»; 

 парад Маланок за участю творчих колективів закладів культури міста та 

сіл територіальної громади; 

 святкове  дійство «Розколяда» за участю творчих колективів Івано-

Франківської міської територіальної громади: 

 
 Міжнародний фестиваль танцю «ФЕСТ-2021»; 

 VІІІ міський фестиваль мистецтв «Мелодії парку: 

 
 фестиваль  духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони»: 



 
 фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя»; 

 фестиваль «Мамина пісня»; 

 міський дитячий конкурс малюнку «Портрет мами», присвячений Дню 

матері; 

 фестиваль мистецтв «Барви дитинства»: 

 
Протягом зазначеного періоду заклади культури спрямували свою 

роботу на ідейно-виховні, національно-патріотичні та духовні заходи, які 

несуть в собі пізнавальну та духовно-виховну суть. 

В першому півріччі 2021 року творчими працівниками закладів культури 

були проведені заходи патріотичного спрямування до відзначення Дня 

Соборності України,  пам’яті героїв Крут, пам’яті жертв Голокосту, 32 річниці 

виведення військ з Афганістану, пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті та 

примирення, пам’яті жертв політичних репресій, Дня Героїв та 130 річниці від 

дня народження полковника армії УНР, проводу ОУН Є. Коновальця.  

Серед цих  знаменних та пам’ятних дат заходи проводились наживо і в 

соціальній мережі:  

 тематичний захід «У єдності наша сила» до Дня Соборності України (БК 

с. Чукалівка); 

 онлайн-виставка малюнків «Моя Соборна Україна» (БК с. Радча); 

 вечір пам’яті «Крути – дороговказ у майбутнє» до відзначення 103 

річниці пам’яті Героїв Крут (за участю народного аматорського 

драматичного колективу «Думка» МНД, ГО «Патріот України», 

молодіжного крила братства ОУН УПА); 

 урочистості з нагоди відзначення річниці виводу військ з Афганістану: 



 
 вечір пам’яті «Герої не вмирають» до відзначення Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні (БК с.Братківці); 

 читання поезії «Герої не вмирають… Просто йдуть…» (НД с.Хриплин); 

 відеоролики до відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (МЦД, 

МНД, БК с.Колодіївка, БК с.Радча); 

 відкриття пам’ятного знаку ветерану дивізії «Галичина», голові 

крайового братства дивізійників «Галичина», почесному громадянину 

міста Івано-Франківська Михайлу Мулику (ЦКМ): 

  
 художні читання до відзначення Дня пам’яті та примирення (БК с.Узин); 

 вечір вшанування «Герої не вмирають» до відзначення Дня Героїв (БК 

с.Тисменичани); 

 зустріч з дітьми репресованих «Недолі горний птах» до Дня пам’яті 

жертв політичних репресій (БК с.Радча); 

 вечір патріотичної пісні «Вимріяна поколіннями» та перегляд фільму до 

відзначення 25-річчя прийняття Конституції України (НД «Княгинин»);                                        

 відеоролик «Історія полковника УНР» до відзначення 130-річчя від дня 

народження полковника армії УНР, проводу ОУН Є.Коновальця (НД 

«Княгинин», БК с.Братківці); 



 історична година з нагоди відзначення 130 річниці від дня народження 

полковника армії УНР, проводу ОУН Є.Коновальця (БК с.Камінне): 

 

 
Своєю колоритністю відзначились заходи різдвяного циклу: 

 різдвяне дійство «Розколяда» (НД «Княгинин», заклади культури сіл    

приміської зони); 

 різдвяні колядки та віншування «З Різдвом Христовим» (вулицями сіл 

Івано-Франківської міської територіальної громади): 

 
 вертепні дійства по селу (сільські заклади культури). 

З 8 по 10 січня 2021р. у храмі Христа Царя монастиря оо.Василіян 

відбувся ХІІ Міжнародний Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». 

Цьогоріч фестиваль через карантинні обмеження відбувся в режимі «онлайн».       

Впродовж трьох днів франківці та гості нашого міста через карантинні 

обмеження  мали можливість слухати  виступи мистецьких колективів в 

режимі «онлайн», а також бути присутніми в обмеженій кількості офлайн. У 

фестивалі брали участь колективи, як з України, так і з-за кордону: Києва, 

Франківська, США, Канади, Польщі, Бразилії. Колядки лунали з різних 

куточків світу,  різних регіонів України та Івано-Франківщини. Концертні 

виступи учасників фестивалю транслювалися у прямому ефірі на ОТБ 

«Галичина», на сторінці парафії, а також на сторінці Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ в мережі Facebook: 



 
 

14 січня, традиційно, в м.Івано-франківську на Вічевому майдані  

відбувається феєричне дійство святкування Маланки та Василя. Цьогоріч захід  

розпочався  колоритною святковою ходою Маланок по вул.Незалежності до 

Вічевого майдану, де всі співали, колядували та маланкували: 

 
На увагу заслуговує феєричне святкове дійство «Розколяда». У заході 

взяли участь кращі колективи закладів культури міста та сільських закладів  

Івано-Франківської міської територіальної громади. Колядки звучали на 

різний манер – вкотре заворожувало традиційне їх виконання, дивували 

сучасні композиції, захоплювали своєю майстерністю хорові колективи та 

додавали справжнього святкового драйву виступи молодіжних гуртів, які 

співаною молитвою прославляли новонародженого Ісуса Христа. 

Завершилося святкове Різдвяне дійство спаленням дідуха: 

 



По завершенні Різдвяних свят в селах приміської зони в січні-лютому 

теж відбувалися різдвяні дійства «Розколяда» за участю церковних сільських 

хорів, вертепів, маланок, вокально-хорових колективів народних домів, 

будинків культури та мешканців сіл. 

У березні увесь світ вшановував пам’ять Тараса Григоровича Шевченка. 

В цьому році виповнилося 207 річниця від дня його народження.  

До цієї знаменної дати закладами культури були проведені наступні 

заходи: 

 відеофлешмоб «Читаймо «Заповіт» (на різних мовах) до відзначення 

175-річчя від дня написання Т.Шевченком «Заповіту» (НД «Княгинин»); 

 конкурс читців, присвячений 207 річниці від дня народження 

Т.Шевченка (БК с.Чукалівка); 

 міський огляд-конкурс читців, присвячений 207 річниці від дня 

народження Т.Шевченка (Методичний кабінет ЦКМ); 

 онлайн-вікторина «Що ти знаєш про Шевченка» (БК с.Радча); 

 тематичний вечір «Ми чуємо тебе Кобзарю крізь століття» (БК 

с.Тисменичани); 

 літературні читання «Не промовчи Шевченка у собі…» (МЦД); 

 відеоролик «Орлиний злет Шевченківського духу» (ЦКМ, БК 

с.Чукалівка, БК с.Хриплин, БК с.Тисменичани, НД с.Угорники, БК 

с.Підлужжя, БКс.Березівка, БК с.Братківці, БК с.Узин); 

 відеолітературний музичний вечір «Думи мої, думи мої» (БК с.Камінне); 

 літературно-мистецька відеогодина «О, думи мої! О, слово моє…» (БК 

с.Підпечери); 

 літературно-музичний онлайн-вечір «І лине над землею Шевченкове 

слово» (НД с.Крихівці); 

 відеоконцерт  «В своїй хаті своя правда і воля святая» (НД с.Микитинці). 

В лютому у новому форматі відбувся міський огляд-конкурс читців, 

присвячений 207 річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. Учасники 

конкурсу представили відеовиступи, які оцінювало високопрофесійне журі. У 

конкурсі взяли участь 89 читців. Перемогу здобули 15 учасників конкурсу, які 

були нагороджені грамотами та подарунками  від Департаменту культури 

Івано-Франківської міської ради:  

 
 



 
 Упродовж квітня в закладах культури були проведені заходи до 

відзначення 35 річниці Чорнобильської трагедії, як наживо, так і в соціальній 

мережі, а саме:  

 відеомузична композиція «Чорна квітка України»  (БК с.Драгомирчани); 

 година пам’яті «Чорнобиль – трагедія одна на всіх, страшна і 

неповторна» (ЦКМ); 

 історична хвилина «Чорнобиля гіркий полин» (БК с.Черніїв); 

 відеоролик з нагоди відзначення 35 річниці  Чорнобильської катастрофи 

(МЦД, БК с.Братківці, БК с.Березівка, БК с.Підлужжя, БК с.Підпечери); 

 історична година «Чорнобиль не має минулого часу» (БК с.Узин, БК 

с.Камінне); 

 відеогодина пам’яті «Чорнобиль – пам’ять на віки» (НД с.Угорники, 

МНД); 

 вечір-реквієм «На Чорнобиль журавлі летіли» (БК с.Тисменичани, БК 

с.Радча). 

З великою шаною було відзначено свято Воскресіння Христового. У місті 

Департаментом культури і Департаментом освіти було зорганізовано 

інсталяцію «Великоднє диво» – на пішохідній зоні вулиці Незалежності дерева 

прикрасили великодніми писанками: 

 
Творчі працівники закладів культури Івано-Франківської міської 

територіальної громади зорганізували та провели  такі заходи: 

 онлайн-трансляція «Хресної дороги» за участю мистецьких колективів 

Івано-Франківської міської територіальної громади з церкви Кирила і 

Методія с.Крихівці (НД «Княгинин», МНД); 

 онлайн-виставка «Світ Божий, як Великдень» (худ.школа); 



 майстер-клас з виготовлення Великодніх писанок (НД с.Угорники – 

соц.мережа), БК с.Колодіївка; 

 зустріч із сестрою-монахинею (НД с.Угорники); 

 святкове дійство Вербної неділі (БК с.Узин): 

 
 творча майстерня «Писанка у техніці «декупаж» (НД с.Хриплин); 

 інсталяція «Великоднє диво» (ЦСМ, дитяча художня школа); 

 великодні веснянки та гаївки «Христос Воскрес!» (за участю творчих 

колективів закладів культури клубного типу біля міських храмів та 

храмів сіл приміської зони): 

 
 театралізоване  свято «У Великдень на гаївки» (БК с.Черніїв); 

 Великодні веснянки та гаївки «Великдень у Франківську» (МЦД). 

В часі Великого посту з ініціативи Департаменту культури Івано-

Франківської міської територіальної громади  вперше в режимі «онлайн» 

відбулась пряма трансляція «Хресної Дороги» за участю мистецьких 

колективів закладів культури. Для пісенного супроводу «Хресної дороги» 

об'єднали 7 хорових колективів та ансамблів міста. Колективи виконували 

різнопланові хорові твори, які показали багатство української духовної 

музики: частини Літургії, старовинні канти, сучасні великодні пісні.  

Щорічно з ініціативи Департаменту культури в нашому місті 

проводиться фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони».   

Цьогоріч урочисте відкриття фестивалю відбулось в Архікатедральному і 



Митрополичому Соборі Святого Воскресіння і транслювалось в онлан-

режимі. У пісенному фестивалі взяли участь кращі мистецькі хорові колективи 

Івано-Франківської міської територіальної громади та церковні хори під 

орудою висококваліфікованих керівників-диригентів. У виконанні хорових 

колективів звучали духовні твори, як відомих українських композиторів-

класиків, так і зарубіжних, а також мелодійні церковні пісні. По завершенню 

фестивалю прозвучала молитва за Україну «Боже, Великий, Єдиний» у 

спільному виконанні всіх присутніх у храмі. Від Департаменту культури 

творчим колективам були вручені подяки та пам’ятні сувеніри:  

                 
Травень багатий на святкові події. В рамках фестивалю «Івано-

Франківськ – місто для життя» з дотриманням карантинних вимог відбувалися 

святкові заходи, присвячені 359 річниці від дня заснування міста Івано-

Франківська: 

 виставка дитячих творчих робіт «Я люблю тебе, місто Франкове» 

(дитяча художня школа): 

 
 виставка творчих робіт художників Івано-Франківська та виступ 

камерного оркестру викладачів ДМШ№2 ім.В.Барвінського; 

 святковий концерт за участю творчих колективів з Борщагівки, Києва та 

Дніпра в рамках проєкту «Молодь за Україну»: 



 

  
 святковий відеоконцерт «Вінок Україні вплітаю з талантів рідного 

краю» (ЦКМ); 

 святковий захід «Легенди нашого  міста очима дітей» (НД «Княгинин», 

МНД); 

 розважально-конкурсна програма «Острів дитинства» (МЦД); 

 арт-простір «Великоднє місто» - виставка дитячих художніх композицій 

(ДХШ); 

 святковий концерт «Я люблю моє місто привітне» (МНД); 

 зона релаксу для людей «золотого віку». 

З нагоди святкування 359 річниці заснування  міста Івано-Франківська 

на території Палацу Потоцьких відбувся творчий онлайн-проєкт «Музичний 

Франківськ» за участю муніципального естрадно-симфонічного оркестру. 

Концерт наживо транслювався на ОТБ «Галичина», а також на сторінці 

Департаменту культури у мережі Фейсбук:  

 



Також у Палаці Потоцьких відбулася вистава Івано-Франківського 

Нового Театру за мотивами однойменної п'єси Олени Ісаєвої  «Абрикосовий 

рай».  Актори Івано-Франківського Нового театру захопили глядачів своєю 

щирістю і відвертістю.  

Багато приємних вражень та світлих емоцій з нагоди святкування Дня 

міста отримали учасники «золотого віку». У святковий день літні люди 

насолоджувалися українською піснею і танцем, які дарували гості з Києва та 

Борщагівки на літній естраді міського парку культури і відпочинку ім.Т. 

Шевченка в рамках проєкту «Молодь за Україну».  

В день народження нашого міста у міському парку культури і 

відпочинку ім. Т. Шевченка в рамках VIII міського фестивалю мистецтв 

«Мелодії парку» відбувся творчий звіт мистецьких колективів Центру 

культури і мистецтв, які подарували мешканцям неповторне мистецтво 

карпатського краю. Святкування Дня міста Івано-Франківська завершилось 

феєричним, яскравим концертом гурту «Пенсія» (кер. Я. Стецик). 

У другу неділю травня все людство світу вшановувало День матері. До 

цього свята творчі працівники закладів культури клубного типу в рамках 

фестивалю  «Мамина пісня» теж готували різнопланові заходи, а саме:  

 літературно-музична композиція «З матері й родини починається 

життя» (БК с.Радча); 

 літературно-музичне свято «Я мамині цілую руки, її невтомні два крила» 

(НД с.Микитинці); 

 свято вшанування творчих матерів та матерів учасників АТО «Серце 

мами завжди з нами» (методичний кабінет): 

 
 літературно-музичне свято «Тепло материнського серця» (БК с.Черніїв); 

 літературно-музична композиція  «Найкраще в світі слово – Мама!» (БК 

с.Узин);  

 тематичний вечір «Шануймо матір» (БК с.Тисменичани); 

 поетично-пісенне свято «Для тебе, матусю, найкращі пісні» (НД 

с.Угорники); 

 відеоконцерт «Мати – берегиня роду» (БК с.Вовчинець); 

 святковий захід «Спасибі, матусю, за ласку й тепло!» (НД с.Хриплин).  

9 травня  в парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка відбулося свято 

вшанування творчих матерів м.Івано-Франківська «Серце мами завжди з 

нами». У святі взяли участь творчі матері, різні за професією і однаково 



обдаровані Богом творчими талантами. На святковому заході звучали також 

слова щирої вдячності та побажань всім матерям воїнів АТО: 

 
Яскраво та колоритно пройшов День вишиванки. Творчі працівники 

підготували цікаві заходи як наживо, так і в соціальній мережі: 

 фото-виставка «Вишиванка – поема життя, закодована вічність в 

узорах» до відзначення Дня вишиванки (ЦКМ); 

 свято вишиванки  «Вишиванка – одяг вільних» (МЦД); 

 флешмоб «Кольори та візерунки вишиванки» (БК с.Вовчинець): 

 
 музично-поетичне свято «Вишиваночко моя, файна, красна, як весна» 

(НД с.Угорники). 

1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у міському парку 

відпочинку та культури ім.Т.Шевченка відбулося феєричне свято для дітей – 

фестиваль «Барви дитинства». Тут були і пісні, і танці, і неперевершена 

музика, і багато чудових забав, де кожна дитина могла зачерпнути відчуття 

справжнього свята. Участь у фестивалі взяли кращі дитячі колективи закладів 

культури Івано-Франківської МТГ: 



 
2021 рік був відзначений визначними ювілейними подіями 

письменників: 130-річчя від дня народження українського поета П.Тичини, 

150-річчя від дня народження української поетеси Лесі Українки, 207 річниця 

від дня народження видатного українського поета Т.Г.Шевченка, 140-річчя від 

дня народження української поетеси Марійки Підгірянки, 150-річчя від дня 

народження українського письменника-новеліста В.Стефаника. 

До відзначення цих визначних ювілеїв творчими працівниками закладів 

культури клубного типу  були проведені наступні заходи:        

 година поезії «Ви знаєте, як липа шелестить…» до відзначення 130-річчя 

від дня народження українського поета П.Тичини (НД с.Микитинці); 

 онлайн-читання поезії Лесі Українки з нагоди 150-річчя від дня 

народження поетеси (БК с.Братківці); 

 літературно-поетична година «Славетна дочка України»  до 150-річчя 

від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки (БК 

с.Черніїв); 

 літературна година «Я жива! Я буду вічно жити» з нагоди 150-річчя від 

дня народження української поетеси Лесі Українки (МЦД); 

 літературні читання «Довго щирими словами до людей промовляю я!» 

до відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (БК 

с.Підлужжя, БК с.Колодіївка); 

 літературні читання «Лесині читання на Княгинині» до 150-річчя від дня 

народження української поетеси Лесі Українки (НД «Княгинин»); 

 відеолітературний вечір «Пізнавати світ через красу рідного слова», 

присвячений 140 річниці від дня народження української поетеси 

Марійки Підгірянки (БК с.Чукалівка, БК с.Камінне); 

 відеолітературно-музична  композиція за дитячими творами Марійки 

Підгірянки «Для Вкраїни вірно жиймо»  до відзначення 140-річчя від дня 

її народження (НД «Княгинин»); 

 театральна вітальня «Коріння нації!» до 150-річчя від дня народження 

українського письменника-новеліста В.Стефаника (БК с.Вовчинець); 

 літературні відеочитання за творами В.Стефаника «…Я свою душу 

пустив у душу народу» до відзначення 150-річчя від дня народження 

В.Стефаника (НД «Княгинин»); 

 музична вулиця «Величний поет легкого слова» до 150-річчя 

В.Стефаника (Муніципальний Центр дозвілля): 



 

 
Також не залишились поза увагою заходи іншої тематики: 

 тематичний вечір «Мова моя солов’їна» до відзначення Міжнародного 

дня рідної мови (БК с.Березівка); 

 літературний вечір «А мова у нас солов’їна» (НД с.Угорники); 

 тематичний вечір «Життя, немов обірвана струна…», присвячений 72 

річниці від дня народження українського композитора Володимира 

Івасюка (МНД); 

 літературний відеовечір «Поезії чарівний дивосвіт», присвячений 

Всесвітньому дню поезії (БК с.Підпечери); 

 відеопривітання до Міжнародного дня театру (уривки з вистав за участю 

народного аматорського драматичного колективу (НД с.Крихівці). 

Також, у І півріччі 2021 р. гідно відзначили ювілеї творчих колективів: 

 концерт з нагоди 30-річчя муніципального камерного хору «Галицькі 

передзвони» (ККЗК): 

 
 концерт з нагоди відзначення 55 річниці з Дня створення народного 

аматорського ансамблю танцю «Карпати» (МЦД). 

Новою інноваційною формою роботи у І півріччі 2021 році стали кіно-

покази «Кіно під відкритим небом», що проводяться з червня (з урахуванням 

усіх санітарних норм) на літній естраді парку культури та відпочинку ім.Т. Г. 

Шевченка. У вихідні та святкові дні жителям міста демонструються 

повнометражні художні фільми: 



 
 

Стали традиційними родинні заходи, а також свята вулиці: 

 
Впродовж 1 півріччя поточного року в закладах культури клубного типу 

налічувалось 180 мистецьких колективів, в яких брали участь 2454 аматори, з 

них 75 колективів – дитячих, в яких займались 1008 дітей різної вікової 

категорії. 

Серед всіх творчих колективів 36 присвоєно звання «народний 

аматорський», а 5 дитячих колективів носять звання «зразковий аматорський». 

Статус «муніципальний» мають 7 мистецьких колективів. 

 За звітний період народним та зразковим аматорським колективам було 

підтверджено їхнє звання, а саме: 

 зразковому аматорському фольклорному колективу «Вишиванка» 

Народного дому «Княгинин»; 

 народному аматорському духовому оркестру «Дивертисмент» Центру 

культури і мистецтв Івано-Франківської міської територіальної громади; 

 народному аматорському камерному оркестру Центру культури і 

мистецтв Івано-Франківської міської територіальної громади; 

 народному аматорському хору «Каменяр» Центру культури і мистецтв 

Івано-Франківської міської територіальної громади: 



 
Протягом І півріччя мистецькими колективами  клубних установ було 

організовано та проведено 243 музичних виступи як наживо, так і в соцмережі, 

які переглянули 128940 осіб, з них наживо було проведено 99 концертних 

програм, на яких було присутніх 12905 глядачів, в соцмережі транслювалось 

66 музичних програм, які переглянули 80475 осіб. Дитячих загальних 

концертних програм було підготовлено – 63, з них наживо – 25, на яких було 

присутніх 3400 глядачів, онлайн – 38 музичних програм, які переглянули 

14375 осіб. 

 Силами народних та зразкових аматорських колективів впродовж 

звітного періоду було проведено 234 заходи концертного плану як наживо, так 

і в соцмережі, які переглянули 127060 осіб. Варто відзначити, що впродовж І 

півріччя 2021 року всі мистецькі колективи активно включились в роботу, 

враховуючи карантинні вимоги щодо концертної діяльності. Всі вони постійно 

брали участь в тих чи інших культурно-мистецьких заходах, а саме: новорічно-

різдвяні свята та інші заходи релігійного спрямування, визначні державні 

свята, знаменні календарні дати, молодіжні та дитячі заходи виховного 

спрямування і розважального.  

Вищевказані статистичні дані про діяльність мистецьких колективів 

засвідчують те, що робота була насиченою, стабільною та 

високопрофесійною. 

Здорове молодіжне середовище є необхідною умовою успішного 

розвитку міста та метою основних молодіжних заходів, що проводились 

міськими закладами культури. 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. Робота з дітьми та молоддю в клубних установах міста є 

різна за своєю формою – проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, дитячих 

ранків, літературних годин, лекцій, духовних годин, вечорів відпочинку, 

концертів, міських культурно-масових заходів. Молоді як соціальній групі 

найбільш схильній до інновацій здійснити перехід до нових форм значно 

легше, ніж старшому поколінню. Молоде покоління є найбільш мобільним, 

енергійним та перспективним прошарком населення, що завжди йде у складі 

суспільно-політичних змін у країні. Тож саме для означеної верстви глядачів 

закладами були проведена інноваційні розважальні заходи: 



 відеопривітання  «Серця двох» до Дня Св.Валентина (ЦКМ); 

 літературно-музична композиція «До тебе, Україно, струна моя перша 

озветься» з нагоди 150 річчя від дня народження Лесі Українки, видатної 

української поетеси, громадської діячки (ЦКМ); 

 шевченківські читання «Сторінками вічно живої творчості», присвячені 

160-річчю з Дня смерті  Т.Г. Шевченка  (ЦКМ);  

 виховна година  «Духовність і здоров’я – найбільший скарб в житті»; 

 тренінг  «Бути  успішним легко» в коледжі  університету Короля Данила, 

організований ЦКМ (лектор Олег Андрухів, клуб «Цікаві зустрічі»); 

 великодні гаївки «Була собі царівна» в храмі «Пресвятої Трійці»; 

 літературно-музичне свято  «Жменька тепла для мами»; 

 відео-акція «Миттєвості сімейного щастя» до Міжнародного дня сім’ї 

(соцмережа, ЦКМ);     

 великоднє дійство «Узинська гаївка» (БК с.Узин); 

 музичний вечір любителів українського романсу «Я заспіваю тобі про 

кохання» (НД с.Вовчинець); 

 музичне привітання від учасників концертної діяльності до 

Міжнародного дня захисту дітей (БК с.Березівка); 

 відеопривітання до Міжнародного дня щастя «Щастя у кожного в серці» 

(МНД); 

 відеочитання авторських дитячих віршів «Моя поезія» у рамках 

відзначення Міжнародного дня дитячої книги (МНД); 

 привітання за участі творчих колективів НД с.Крихівці в рамках VIІI 

міського фестивалю мистецтв «Мелодії парку» (НД с.Крихівці); 

 конкурсно-розважальна програма «Острів дитинства» (МЦД); 

 свято для дітей «Літні розваги» (МНД); 

 конкурсно-розважальна програма «Світ очима дітей» (БК с.Чукалівка); 

 
 розважальна програма «Моє дитинство» до Міжнародного дня захисту 

дітей» (БК с.Камінне); 

 розважальна програма «Веселковий дивосвіт» (НД с.Хриплин): 



 
В клубних закладах у роботі з дітьми та молоддю багато уваги 

приділяється патріотичному,  морально-естетичному та правовому вихованню 

молоді. Зокрема, проводились наступні заходи:  

 історична година про пам’ятки архітектури с.Камінне;  

 вечір пам’яті, присвячений Дню Героїв Небесної Сотні (БК с.Братківці); 

 тематичний вечір «За рідну Україну» до Дня вшанування подвигу 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні (МНД); 

 фільм «Вояку УПА – Дяківу Івану Миколайовичу (05.09.1926 –

28.02.2021) присвячується...»,  присвячений пам’яті стрільця із псевдо 

Білас сотні Гамалії куреня легендарного полковника УПА Василя 

Андрусяка, якого в перший день весни 2021-го крихівчани провели в 

останню путь (НД с.Крихівці); 

 лекція до Міжнародного дня неспішного мистецтва (НД.с.Крихівці); 

 зустріч поціновувачів старовини «Різдво у Сибіру» (НД с.Вовчинець); 

 відеопривітання «Я вдячна Богові за маму» (БК с. Драгомирчани); 

 виставка дитячих малюнків «Ми любимо нашу Планету» до 

Всесвітнього дня Землі; 

 експозиція дитячих малюнків «Світле свято Великдень»; 

 вечір поезії «Слово вічне» до Всесвітнього дня поезії (БК с.Колодіївка); 

 народознавча година «Трійця святками іде» до Зелених свят (БК 

с.Колодіївка). 

Дорадним є те, що працівниками клубних установ для підростаючого 

покоління проводяться заходи, спрямовані на профілактику шкідливих звичок, 

також організовуються зустрічі з цікавими людьми, перегляди художніх 

історичних фільмів, майстер-класи та лекції. Проводяться різнотематичні 

бесіди:  

 «Як впливають погані звички на здоров’я людини» (БК с.Камінне); 

 «Що потрібно знати про туберкульоз?» (НД с.Хриплин); 

 майстер-клас з розпису писанок (НД с.Чукалівка); 

 бесіда «За хмарами тютюнового диму» (БК с. Вовчинець): 



 
 інформаційна хвилина до святкування Конституції України (НД 

с.Черніїв); 

 лекція «Обрядовий фольклор українців» (Університет 

«Народознавство» НД с.Микитинці); 

 шахово-шашковий турнір (НД с.Крихівці); 

 перегляд документального фільму «Діти вулиці» (БК с.Братківці); 

 перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила» (БК 

с.Братківці); 

 літературні читання «Велич Шевченкового слова» (БК с.Березівка); 

 флешмоб «Шевченкові читання-2021» (НДс.Хриплин). 

Цікавим у роботі з дітьми, підлітками та молоддю є розважальна 

фізкультурно-оздоровча форма роботи. Профілюючою вона є у МЦД, НД 

с.Крихівці, БК с.Чукалівка. 

У сфері молодіжної любительської діяльності спостерігається процес 

створення рухів і угрупувань, що, в першу чергу, пов’язані з захопленнями 

сучасною музикою (поп, рок, реп, хіп-хоп та ін.). Така робота яскраво 

проводиться у Муніципальному Центрі дозвілля, де створено чимало сучасних 

гуртів: музична формація «Брацарі», гурт «ЛАКІДЕЙ» (рок-група), вокальний 

ансамбль «Переспіви», дитяча вокальна студія «Гармонія», гурт художнього 

читання «Скарбниця Слова», дитячий ансамбль бального танцю, дитячий 

ансамбль танцю «Кармен», танцювальний колектив з брейк-дансу «Кофі-

брейк», гурток з брейк-дансу «Фоундейшен рокерс». 

В закладах культури клубного типу для дітей та молоді вели свою роботу 

42 клуби за інтересами, які мають 1104 постійних слухачів: 

 клуб «Цікаві зустрічі» – ЦКМ; 

 клуб «Милосердя» – МНД; 

 клуб вихідного дня «SOFT» – МНД;  

 клуб «Духовного розвитку» –  МНД; 

 клуб «Цікавих зустрічей»  – МНД; 

 клуб «Авторської пісні та поезії»  – МНД;  

 клуб цікавих зустрічей «Давайте знайомитись» – МЦД; 

 клуб «За покликом душі» – МЦД; 

 волейбольний клуб «Будівельник» – МЦД; 

 клуб «Цікаві зустрічі» – НД «Княгинин»; 

 клуб «Юних знавців історії та етнографії» – НД «Княгинин»;  

 клуб «Лемківської культури» – НД «Княгинин»; 



 літературний клуб «Кришталеві джерела» – НД с.Микитинці; 

 клуб образотворчого мистецтва «Чарівний олівець» – НД с.Микитинці; 

 клуб цікавих зустрічей «Посиденьки у пані Анни» – НД с.Микитинці;  

 клуб «Любителів народної пісні» – БК с.Черніїв;  

 клуб «Цікавих зустрічей» – БК Підпечери; 

 клуб любителів народної пісні «Сини і дочки України» – БК 

с.Підпечери; 

 клуб «Кольорові фарби» – НД с.Крихівці;  

 любительське об’єднання вишивальниць «Українська вишиванка»  – НД  

с.Чукалівка;     

 любительське спортивне об’єднання «Фітнес-аеробіка»  –  НД 

с.Чукалівка;   

 любительське об’єднання «Діалог» – БК  с.Радча; 

 літературний  клуб  «Поетична світлина» – БК с.Радча; 

 любительське об’єднання «Відродження» – БК с.Радча; 

 клуб за інтересами людей золотого віку «За покликом душі» – БК 

с.Камінне; 

 клуб художнього мистецтва «Натхнення»  – БК с.Колодіївка; 

 українознавчий клуб «Берегиня»  – БК с.Колодіївка; 

 клуб за інтересами «За філіжанкою кави» – БК с.Узин; 

 любительський клуб «Старовинний оберіг» – НД с.Вовчинець;  

 клуб зустрічей з цікавими людьми «За горнятком чаю» – НД 

с.Вовчинець;  

 любительський клуб музики «Ліра» – НД с.Вовчинець; 

 клуб любителів поезії «Магія пера» – НД с.Хриплин; 

 любительське об’єднання «Золоті руки» – НД с.Хриплин; 

 клуб «Любителів фортепіанної музики» – БК с.Березівка;   

 клуб духовного розвитку – НД с.Братківці;   

 клуб народознавства «Роляда» – БК с.Драгомирчани;  

 клуб декоративно-прикладного мистецтва «Мотанка» – БК с.Камінне; 

 українознавчий клуб «Угорницька світлиця» – НД с.Угорники; 

 пізнавальний клуб «КММ. Клуб молодих мам» – НД с.Угорники; 

 клуб народної пісні «Горлиця» – БК с.Тисменичани;  

 клуб краєзнавців та народознавців «Кріх Крес» – НД с.Крихівці;  

 спортивний клуб «Сокіл» – НД с.Микитинці. 

За звітний період цими клубами було проведено 127 засідань, в яких 

взяли участь 5735  осіб. 

В закладах культури важливе значення в роботі з дітьми та молоддю 

займають університети культури. У І півріччі 2021 р. у закладах культури міста 

вели свою роботу 8 університетів культури, в яких налічується 430 постійних 

слухачів: університет музичної культури, університет духовного відродження, 

університет правового виховання (Центр культури і мистецтв); 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). Ними за даний період було 

проведено 28 заходів, на яких було присутніх 1140 глядачів. 

Слід відзначити і роботу Івано-Франківського Центру сучасного 

мистецтва. ЦСМ є комунальною культурно-просвітницькою установою 

клубного типу, головна мета якої – провадження діяльності з метою розвитку 

сучасного мистецтва у м.Івано-Франківську. У звітному періоді ЦСМ 

організовував та проводив виставки сучасного мистецтва,  виставки живопису, 

інсталяції,  відеопривітання, онлайн-виставки, інтернет-виставки, виставки-

конкурси, а саме: 

 виставка-конкурс дитячого малюнку до відзначення Дня матері; 

 онлайн-виставка Михайла Гладюка «Графіка»; 

 виставка «Далеко та близько» Катерини Єгорової, графіка (м.Одеса) 

(в соц.мережі); 

 виставка-конкурс «Портрет мами» до відзначення Дня матері; 

 виставка «Іван Франко. Мова нумізматики» до відзначення 359 річниці 

від дня заснування м.Івано-Франківська; 

 виставка живопису Курилюка (м. Львів); 

 Міжнародна виставка художнього мікротекстилю «Скіфія»: 

 
Під час експонування кожної виставки проводилися кураторські 

екскурсії для  дорослих та для дітей. Також створювались відеоекскурсії 

виставками. Щочетверга, окрім літнього періоду та карантинного періоду, в 

ЦСМ працювала студія вечірнього рисунку «Коло» для професійних 

художників, які бажають підтримувати та вдосконалювати свої вміння та 

навички.  Студією рисунку «Коло» організовано 16 занять із загальною 

кількістю відвідувачів 178 учасників.  

Крім того, ЦСМ проводив акції та створював проєкти за межами Центру. 

За період першого півріччя Центром сучасного мистецтва було проведено 

всього 8 виставок наживо, яку відвідали 820 глядачів та 25956 переглядів, з 

них відбулась одна виставка дитяча із загальною кількістю присутніх 105 

учасників, отримано 85 переглядів. В соціальній мережі «Фейсбук» здійснено 

8 виставок, отримано 5956 переглядів. Всього впродовж першого півріччя 

2021 р. наживо відбулось 24 події із загальною кількістю присутніх  998 

глядачів, з них 1 подія дитяча, присутніх 105 глядачів. 

 

 

 

 



КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 В Івано-Франківську постійно веде свою роботу Комунальний 

концертний заклад культури «Об’єднання муніципальних мистецьких 

колективів Івано-Франківська». Основним завданням ККЗК є здійснення 

концертної діяльності. До складу об’єднання входять сім муніципальних 

мистецьких колективів. Впродовж першого півріччя 2021 р. мистецькі 

колективи брали участь у 60-ти загальноміських та обласних заходах, 

концертах, фестивалях та  загальноміських вічах з нагоди відзначення 112 

річниці від дня народження голови проводу ОУН С.Бандери, Дня пам’яті 

Героїв Крут, Дня Героїв та поминальній ході пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

За звітний період муніципальними колективами було проведено 10 

сольних концертів, з них – 6 відеоконцертів. А також  були підготовлені 

відеопривітання, відеоролики,  відеозаписи та пряма трянсляція концертів в 

ефірі обласного телебачення «Галичина»: 

 відеоролик з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

 відеоролик з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження  

української поетеси Лесі Українки; 

 відеоконцерт, присвячений 207 річниці від дня народження Т.Шевченка; 

 творчий проєкт «Музичний Франківськ» за участю муніципального 

естрадно-симфонічного оркестру (ККЗК); 

 сольний концерт за участю муніципального оркестру духової музики, 

присвячений 359 річниці від дня заснування м.Івано-Франківська; 

 відеоконцерт, присвячений Дню матері; 

 участь муніципального концертного оркестру духової музики у святі 

духової музики, присвяченому Дню Героїв: 

 
За І півріччя 2021 року акторами Івано-Франківського Нового театру 

здійснено  16   постановок  вистав, на яких було присутніх 380 глядачів, з них 

– 4  вистави дитячих, на яких було присутніх 95 дітей. 

Актори Івано-Франківського Нового театру  проводили  покази вистав у 

Народному домі «Княгинин», парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка, на 

Вічевому майдані, у Палаці Потоцьких, а також готували відеоролики та 

відеопривітання  в соціальній мережі «Фейсбук»:  

 коляда та театралізоване дійство (Вічевий майдан); 



 відеопривітання «З Новим роком» (соцмережі); 

 відеоролик «Різдво Христове»; 

 Андрій Курейчик «Обережно, жінки!» – прем’єра вистави: 

 

 
 Валентин Красногоров «Собака»; 

 Мартін Мак Донах «Людина подушка»; 

 дитяча вистава «Велосипед з червоними колесами» та інші. 

Впродовж січня-червня актори театру брали участь у загальноміських 

заходах, працювали як ведучі різнопланових заходів та загальноміських віч. 

 

 

  



МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 

 

Із розвитком суспільства змінюється і образ бібліотеки, її місія і 

завдання, адже сучасною бібліотека є тільки тоді, коли вона постійно 

еволюціонує, розвивається, цілеспрямовано працює над поліпшенням якості 

бібліотечних послуг для забезпечення потреб користувачів.  

Початок 2021 року у житті Івано-Франківської МЦБС позначився її 

значним розширенням, адже з 1 січня у зв’язку з долученням до Івано-

Франківської МТГ ряду сіл в її структуру увійшло сім нових філій, зокрема 

бібліотеки наступних сіл: Тисменичани, Чукалівка, Камінне, Радча, 

Драгомирчани, Братківці та Узин. На даний час бібліотечна система об’єднує 

центральну міську бібліотеку, 27 бібліотек-філій та дві бібліотеки для дітей.  

І півріччя 2021 року продовжило ставити перед усіма, зокрема і перед 

бібліотекою, складні вимоги щодо адаптації її роботи до непростих умов 

карантинного життя у зв’язку з пандемією Ковід-19. Бібліотекарі 

продовжували працювати над вдосконаленням своєї професійної діяльності та 

шукати нових форм і методів робити, щоб і в умовах карантинну могти якісно 

надавати бібліотечні послуги та задовольняти потреби населення у читанні. 

Так, активно впроваджувалось в життя обслуговування читачів на дому, 

замовлення книг по інтернету чи по телефону, а також бібліотекарі освоїли 

нові методи проведення масових заходів із залученням новітніх інтернет-

платформ, зокрема таких як: Google meet, messenger, Zoom та інші. 

Крім того, щоб була можливість вчасно і якісно доносити інформацію 

щодо проведення масових заходів, отримання нових періодичних та 

книжкових надходжень та інформування жителів міста про бібліотечне життя 

в цілому майже всіма бібліотеками-філіями було створено власні сторінки та 

групи у мережі Фейсбук. Таким чином тісніше налагодилась комунікація з 

наявними користувачами бібліотеки та проводилася промоційна робота щодо 

залучення нових читачів.  

В перших числах січня бібліотеки-філії прозвітували про свою роботу за 

2020 р. в методичний відділ ЦБ згідно форм 6-НК, 80-Арік (загальна, по 

міських, сільських, дитячих), а також підготували міжвідомчий звіт по міських 

та шкільних бібліотеках. Результати подано в три обласні бібліотеки та 

обласне управління культури згідно графіку. Також всі ці показники занесено 

в електронний варіант згідно системи ЕСМАП.  

Одним із важливих напрямків роботи є видавнича діяльність 

методичного та інформаційно-бібліографічного відділів бібліотеки. 

Методичним відділом було підготовлено бліц-інформацію до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи «Чорнобильський пил на роки опадає», 

бібліографічну мозаїку до 60-річчя Євгена Барана «Великий трудівник на 

літературній ниві», інформаційну довідку до 70-річчя Василя Шкляра «Батько 

українського бестселера», методичні рекомендації до відзначення 25-ї річниці 

Конституції України «Конституція України: від Орлика до сучасності»:  



    
Особливою подією у житті Івано-Франківської МЦБС у І півріччі 2021 

року стало отримання від Інституту української книги 827 примірників нових 

книг. Книги охоплюють найрізноманітнішу тематику від енциклопедичного 

характеру і до віршованих книжечок для дітей. Відділом комплектування нові 

книжкові надходження були розділені між усіма бібліотеками-філіями: 

   
За січень-травень 2021 року обслужено користувачів – 14074, 

відвідування становить – 28619, книговидача – 89308, періодика – 25846, 

масові заходи – 735 (з них 221 – відеозаходи, 4 – онлайн-заходи), анонсів – 479, 

подано інформацій на сайт – 682.  

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 за І 

півріччя 2021 року становить:  

Соц. мережі Facebook, Instagram, Telegram: 53 735 переглядів.  

Відеохостинг YouTube: 9 702 переглядів. 

Офіційний сайт МЦБС: 19 214 переглядів. 

Сайт центральної дитячої бібліотеки: 135 851 переглядів. 

Разом: 218 502 переглядів. 

Впродовж І півріччя 2021 року бібліотеки звернули належну увагу на 

відзначення багатьох свят, які є в українському національному та церковному 

календарі. Також було проведено ряд заходів на вшанування ювілейних дат та 

ювілеїв визначних особистостей Прикарпаття та України в галузі літератури, 

мистецтва, науки тощо. 

Національно-патріотичне виховання, краєзнавство, духовне 

відродження – основні бібліотечні пріоритети. Тож розпочали бібліотечний 

рік з вшанування пам’яті провідника української нації С. Бандери. Були 

проведені наступні заходи: книжкова виставка «Народжений бути вільним» 

(філія №4), книжкова палітра «Незабутній Провідник Нації» (краєзнавчий 

відділ ЦБ), патріотична виставка «Степан Бандера – борець за волю Україн» 



(філія №10), виставка-портрет «Степан Бандера – символ нації» (філія №16), 

нарис героїчного життя «Степан Бандера – лицар великої ідеї» (філія №3), 

виставка-персоналія «Наш герой Степан Бандера» (філія №17):  

 
Традиційно активно відзначили у бібліотеках і Різдвяні свята. Серед 

заходів, проведених у цьому напрямку: виставка-інсталяція «Хай рік Новий, 

Різдво Христове, вам подарують дні казкові» (філія №13, 9), біблійний 

калейдоскоп «Невловима таємниця Різдва» (філія №3), репортаж з книжкової 

полиці «Різдвяною стежкою до щастя і добра» (ДФ№1), народознавча 

виставка «Христос народився! Весь люд звеселився!» (філія №1), літературна 

вітрина «Святе Різдво і Новий рік нехай дарують довгий вік» (філія №19), 

краєзнавчий онлайн-етюд «Як святкують Різдво в різних країнах» (ЦДБ), 

хвилинка духовності «Нині день ясний, блискучий – День Народження 

Христа!» (філія №11), виставка-календар «Зоря Різдвяна сонцем засіяла» 

(краєзнавчий відділ), передзвін зимових свят «За світлом Різдвяної зорі» (філія 

№16), дайджест колядок «Україна колядує, колядує вся земля» (філія №8):  

 
Традиційно не оминули увагою і День Соборності України, який 

відзначають 22 січня. В рамках відзначення подій далекого 1919 року 

бібліотеки міста провели ряд заходів: історична мініатюра «Соборність 

України: під прапором волі» (філія №18), історичний буклет «День єдності» 

(філія №14), історична панорама «Соборність України – віків і волі вічні 

дзвони» (абонемент ЦБ), тематичний буклет «Єднання заради незалежності: 

правовий вимір» (читальний зал ЦБ), патріотичний вітраж «Моя соборна 

Україна, знов зустрічає день новий» (філія №15), спогад минулого «Злука: 

віків і волі вічні дзвони» (філія №2), пізнавальна рубрика «Вовік преславна 

будеш Україно» (філія №20), відеорепортаж «Соборність – означає 

могутність» (краєзнавчий відділ ЦБ):  



 
Так само в історичний календар України золотими літерами вписаний 

бій під Крутами. До Дня пам'яті Героїв Крут проведено: патріотичний зріз 

«Під Крутами пішли в безсмертя» (філія №4), історико-патріотична розкладка 

«Стогнали Крути і молився вітер, цілуючи скривавлені сліди» (ДФ№1), 

історична розвідка «Герої Крут – для нащадків взірець» (філія №18), хвилинка 

пам'яті «Трагізм і героїзм Крут» (філія №7), тематична поличка «Незабутні тії 

Крути» (філія №10), історичне досьє «Згадаймо юність, що горіла в Крутах» 

(філія №15), відеоподорож «Юних сміливців ми жменька була – із серцем зі 

сталі і духом з граніту» (філія №9), перехрестя правди «Під Крутами стояла 

Україна» (філія №8):  

 
Яскраво відзначили у бібліотеках Міжнародний день дарування книг, 

започаткований у 2012 році американкою Еммі Бродмур. Свято відзначають 

14 лютого і це чудова нагода подарувати книгу – бібліотеці чи один одному. 

Щоб популяризувати цей день, а також практику дарування книг у міських 

бібліотеках провели: літературні посиденьки «Хай ваші книги тішать всіх» 

(філія №2), виставку-автографу «Книга в подарунок – автограф на пам'ять» 

(абонемент ЦБ), бібліолокацію «Книга – дар безцінний» (філія №14), акцію 

«Зроби добру справу – подаруй книгу» (філія №15):  



 
Щорічно 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав. Ця пам’ятна дата приурочена до 

виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році. З нагоди дати 

проведено наступні заходи: виставка-реквієм «Подвиг. Біль. Пам'ять» (філія 

№8), інформаційний бібліоспалах «Афганістан: осколки пам'яті» (абонемент 

ЦБ).  

20 лютого ми відзначаємо День Героїв пам’яті Небесної Сотні. Цього 

дня вшановуємо пам’ять тих громадян, завдяки яким було змінено перебіг 

історії нашої держави під час подій Революції Гідності, тих, хто ціною 

власного життя захищав ідеали демократії, відстоював права та свободи 

людини, європейське майбутнє України. На відзначення Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні в бібліотеках МЦБС пройшов ряд масових заходів, зокрема: 

виставка-інсталяція «Небесна Сотня ангелами у вирій полетіла» (абонемент 

ЦБ), книжковий екскурс «Горять свічки на серці України» (краєзнавчий 

відділ), патріотичний калейдоскоп «Небесна Сотня у вирій полетіла» (філія 

№18), свічка пам'яті «Найкраща Сотня в небо йде» (філія №27), патріотичний 

інформер «Героїв пам'ятаєм імена» (ЦДБ), виставка-вшанування «Вічна слава 

героям Небесної Сотні» (філія №12), патріотична виставка «Небесна Сотня! 

То найвищий гарт. Символ правди, совісті, свободи» (філія №6), прегляд 

відеоролика «Небесна Сотня у наших серцях» (філія №9):  

 
Також щороку 21 лютого всі народи святкують Міжнародний день 

рідної мови. Звісно, таке свято не залишилось поза увагою бібліотекарів: бліц-



інформ «Спитай себе, людино, хто ти є і в серці обізветься рідна мова» 

(ДФ№1), мовні забавлянки «Барвінкове розмаїття, мови рідної суцвіття» (філія 

№13), мовний колаж «Слова у рідній мові – квіти калинові» (філія №6), онлайн 

читання «Мова єднає всіх» (філія №25), бібліо-експрес «Мова  – душа народу» 

(філія №16), експрес-виставка «У слові рідному велика сила» (філія №11), 

мовні ігри «Ріднограй» (філія №14), мовний лікбез «Діалекти – мова 

загадкова» (філія №5), мовно-поетична акварель «Мови рідної краса» (філія 

№7):  

 
Особливо яскраво у лютому бібліотеки відзначили 150 річницю від дня 

народження видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з 

центральних постатей національної культури Лесі Українки. До дня 

народження поетеси у бібліотеках було проведено цілий ряд заходів – 

виставки, лекції, читання, флешмоби: поетичні акорди «Довго щирими сими 

словами до людей промовлятиму я» (філія №4, 24), Лесині відео- читання 

«Леся Українка – письменниця, що стала символом» (абонемент ЦБ), ювілейна 

посвята «Славна дочка України» (філія №18), поетичний вернісаж «Поетична 

квітка України» (філія №21), літературний портрет «Синьоока мавка України» 

(філія №22), засідання клубу краєзнавців «Іван Франко і Леся Українка в 

літературних і громадських взаєминах» (краєзнавчий відділ ЦБ), літературний 

прес-репортаж «Я піду за тим світлом ясним» (філія №5), миті яскравого життя 

«Хотіла б я піснею стати» (філія №3):  

 
Щороку чільне місце серед масових заходів бібліотеки відведено 

заходам, присвяченим визначному письменнику,  художнику, мислителю, 

генію українського народу – Тарасу Григоровичу Шевченку. Вшановуючи 207 

річницю від дня народження та 150 років з дня смерті Кобзаря, бібліотеки 

провели ряд заходів: поетичний ланцюжок «Вінок Шевченкові сплітаємо з 

віршів» (філія №3), книжковий вернісаж «Шевченко не поет, а голос душі 

українського народу» (філія №13), літературна хвилинка «Зі сторони Кобзаря 



сходить правди зоря» (філія №24), літературний портрет «Безсмертне слово 

Кобзаря» (філія №20), Шевченківські відео - читання «Шевченко вічний, як 

народ» (філія №25), Шевченківське вшанування «Тарасове слово звучатиме 

вічно» (філія №7), поетичний онлайн-марафон «За всіх сказав, за всіх 

переболів» (філія №5), літературний круїз «Пізнавальна Шевченкіана» (філія 

№15), виставка-присвята «І завжди будеш ти світить над цілим Всесвітом, 

Тарасе» (філія №2):  

 
21 березня по всьому світу відзначають День поезії. На бібліотечних 

полицях знаходиться  ряд поетичних книг та збірок, а поети є справжніми 

друзями і частими гостями бібліотеки. Тож, аби гідно вшанувати цей день 

бібліотеками було організовано ряд заходів: поетичний зорепад «Поезія єднає 

серця» (філія №2),  онлайн-презентація сучасної української поезії «Поезія – 

це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» (читальний зал 

ЦБ):  

 
Не оминули своєю увагою бібліотеки і Всесвітній день водних ресурсів 

та Всесвітній день здоров’я, День довкілля та Всесвітній день Землі. З нагоди 

перерахованих дат було проведено наступні заходи: еко-барометр «Вода – 

чудовий дар природи» (філія №16), екологічна подорож «Вода – основа 

життя» (філія №14), екологічна інформація «Збережемо джерело, щоб на Землі 

життя було» (філія №1), калейдоскоп цікавих повідомлень «Жива вода дає 

життя всьому живому в світі» (філія №6), екологічний круїз «У краплині води 

відбивається Всесвіт» (філія №8), виставка-застереження «Екологія води – 

екологія душі» (філія №21), день інформування «Стиль життя – здоров'я» 

(філія №22), день здоров'я «Природні скарби – джерело здоров'я» (читальний 

зал ЦБ), медична хвилинка «Здоров'я без ліку – довголіття без хвороб» (філія 

№21), виставка-порада «Здоров'я і природа» (абонемент ЦБ), колаж онлайн 



порад «Хай не здолають вас ніколи мікроби, віруси й хвороби» (ЦДБ), 

екологічна парасолька «Тримаємо в руках майбутнє» (філія №12), відкритий 

мікрофон «Що тобі заважає бути здоровим»  (філія №8), виставка-заклик 

«Збережемо дивосвіт землі» (філія №17), еко-хвилинка «Давай повернемо 

Землі всі веселкові кольори» (ДФ№1):  

  
26 квітня в Україні вшановують пам’ять жертв Чорнобильської 

катастрофи. У квітні 2021 року минуло 35 років з моменту аварії.  Під час 

вшанування трагічних роковин Чорнобиля в бібліотеках відбулися такі заходи: 

виставка-пам'ять «Чорний біль над білим світом» (філія №13), історична 

хвилинка «Чорнобиля гіркий полин» (філія №16), година скорботи «Лихо 

Чорнобиля – наш спільний біль» (філія №18), еко-блискавка «Чорнобиль: 

чорний спомин, вічний біль...» (філія №15), виставка-пам'ять «Поражена зона 

– край мовчання» (філія №25), платформа фактів «Чорнобиля гіркий полин» 

(філія №3): 

  
Яскраво відзначили у бібліотеках і Великдень, який припав на 2 травня. 

Бібліотеками МЦБС було проведено ряд заходів: стильна майстерка 

«Намалюй ми писаночку» (філія №23), презентація Великодньої виставки «З 

Воскресінням Христовим!» (філія №7), виставка-календар «Радійте всі: 

дорослі й діти – Христос Воскрес» (краєзнавчий відділ ЦБ), бібліококтейль 

«Сяйво Великодньої писанки» (філія №2), книжкова експозиція «Великдень 

всіх нас на гостину кличе» (філія №19), флешмоб «Пісенно-поетичний 

Великдень» (філія №22):  



 
7 травня для кожного франківця є особливим днем, адже тоді святкують 

День міста Івано-Франківська. Цього року Івано-Франківськ святкував 359 

річницю від дня заснування. Міські бібліотеки завжди активно долучаються 

до святкувань, тож ними було організовано такі масові заходи: онлайн-колаж 

«Місто моєї мрії» (філія №5), краєзнавчий вернісаж «Плинуть століття над 

містом Франковим» (філія №6), відеокомплімент рідному місту «Івано-

Франківськ – місто для життя, любові, свободи» (читальний зал ЦБ), виставка 

творчих робіт «Яскраві барви нашого міста» (філія №24), калейдоскоп 

незабутніх вражень «Івано-Франківськ: місто одягнене в славу століть» 

(абонемент ЦБ), слайд-вікторина «Івано-Франківські хроніки» (філія №14):  

 
Одним із важливих травневих свят є День матері, яке в Україні 

відзначають у кожну другу неділю травня. У бібліотеках завжди відзначенню 

цього дня надається особлива увага, зокрема було організовано наступні 

заходи: майстер-клас «Подарунок матусі» (філія №10), фотовиставка 

«Матерям різних поколінь присвячується» (філія №21), поетичний скарб 

«Свята посада на землі» (філія №8), літературна година «І доброта, і теплота 

поєднані у серці мами» (філія №11), музична композиція «Я вдячна Богові за 

маму» (філія №24), день вшанування матерів «Вона – любов, вона – печаль і 

втіха» (філія №15):  



 
Також у кожну третю суботу в Україні відзначають День Європи. З 

нагоди Дня Європи бібліотекарі провели такі заходи: travel-тур «Сучасна 

Європа: яка вона?» (читальний зал ЦБ), інформаційна хвилинка «День 

Європи» (філія №16), пізнавальний експрес «Вивчай Європу – змінюй 

Україну» (філія №2), інформаційний дайджест «Європа без кордонів» (філія 

№3), бібліоглобус «Подорожуючи країнами Європи» (філія №25).  

23 травня відзначається День героїв. Це день пам'яті всіх українців, що 

присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Щоб 

гідно вшанувати пам’ять героїв працівники бібліотек підготували такі заходи: 

виставка-реквієм «Пам'яті великих синів України» (філія №16), виставка-

хронолог «Слава не поляже, а про себе розкаже» (філія №8), пізнавальна 

рубрика «Не вмре героїв вічна слава із болем змішана гірким» (філія №15), 

героїчний експрес «Хто вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки» (філія №3).  

Також окрему увагу у бібліотеках було приділено Всесвітньому дню 

боротьби з тютюнопалінням, який відзначається щорічно 31 травня. Щоб 

убезпечити від цієї шкідливої звички своїх юних користувачів та нагадати про 

небезпеку наслідків від куріння дорослим у бібліотеках відбулися наступні 

заходи: інформаційна хвилинка «Хто друг поганим звичкам, той ворог собі» 

(ДФ№1), хвилинка здоров'я «Життя прекрасне – не згуби його» (філія №17), 

бібліомікс «Не струшуй здоров'я в попільничку» (філія №8), інформ-досьє 

«Димні світи. Що треба знати про куріння» (філія №22), інформаційна акція 

«Я не курю» (філія №6), хвилинка на роздуми «Пачка цигарок – на той світ 

квиток» (філія №10).  

Щороку літо у бібліотеках розпочинається з яскравого проєкту для дітей 

– «Літо+». В рамках даного проєкту відбувається цілий ряд цікавих для малечі 

заходів, що проводяться як на вулиці, так і в приміщенні бібліотек. Як правило, 

розпочинається проєкт з відзначення Міжнародного дня захисту дітей: 

виставка-позитив «Літня фішка – модна книжка!» (філія №11), день веселих 

розваг «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» (ЦДБ), гра-тренінг «Право на 

дитинство» (філія №14), бібліофуршет «Подорож до країни дитинства» (філія 

№18), ігротека в бібліотеці «Веселковий світ дитинства» (філія №4), 

інформдайджест «Великі права маленьких українців» (філія №5), 

літературний пікнік «У літо з книгою» (філія №19), мистецький колаж «Світ 

щасливого дитинства» (філія №24), літня акція «Я обираю книгу» (філія №3):  



 
 

Продовжили втілення в життя проєкту «Літо+» заходи до відзначення 5 

червня Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища: інформаційна 

хвилинка «Не руйнуй гармонії земної» (філія №17), еко-репортаж «Які чарівні 

звуки природи» (філія №27), еко-виставка «Довкілля моє неповторне» (філія 

№9), екологічні рейди «Станьмо на захист природи» (філія №10), екологічна 

мандрівка «Люби природу не для себе, люби для неї...» (читальний зал ЦБ), 

екологічний бумеранг «Стань природі другом, будь природі сином» (філія 

№2).  

27 червня в Україні відзначають День молоді. У цей день усі заходи 

присвячені висвітленню проблематики молоді, захисту їх прав та свобод. В 

бібліотеках міста пройшов ряд заходів: виставка-рекомендація «Молодий 

струмінь в літературі» (філія №11), літературна вітрина «Почніть з простого і 

змінюйте світ» (філія №19), фотоколаж «Українська молодь читає» 

(абонемент ЦБ); слайд презентація «Квітуй у пісні й добрих справах, чарівна 

молодість моя» (філія №24).  

26 червня – Міжнародний день боротьби проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу. Проведено такі заходи: правовий формат 

«Наркоманія: міфи і дійсність» (абонемент ЦБ), застережлива акція «Не будь 

собі ворогом» (філія №23), хвилинка застереження «За все приходить час 

розплати» (філія №22), читацький діалог «Вбивче досьє: причина – 

наркотики» (філія №6), виставка-застереження «Куди ведуть шляхи спокуси» 

(філія №8).  

28 червня вся Україна святкувала 25-у річницю прийняття  Конституції 

незалежної України. Це – одне із головних державних свят. Бібліотеки взяли 

участь у святкуванні, провівши такі заходи: виставка-календар «Конституція 

– основний закон Незалежної України» (філія №7), читацький діалог «Основа 

життя – мій закон основний» (філія №26), правова абетка «Дітям про 

Конституцію» (філія №13), інформаційно-правова бесіда «Жити за законами 

держави!» (філія №12), ювілейна виставка «Конституція України – офіційний 

імідж» (філія №2), правовий моніторинг «Українська Конституція: 

задекларовані права і сучасні реалії» (читальний зал ЦБ), календарний 

інформер «Конституція країни – офіційний імідж держави» (філія №1), 

історичний хронограф «Шлях України до Конституції» (філія №6), виставка-

досьє «Вимріяна поколіннями» (філія №24).  

У І півріччі в бібліотеках МЦБС відзначено ювілеї видатних осіб в галузі 

літератури та мистецтва: до 130-річчя від дня народження Павла Тичини – 



ювілейна виставка «Співець єдиної родини» (філія №11), літературна візитка 

«Слово поета на терезах вічності» (філія №6), літературний анонс 

«Незгасаючий промінь творчості» (філія №7), репортаж з книжкової полиці  

 

«Його талант безмежний і простий» (ЦДБ):  

 
До 120-річчя від дня народження Валер'яна Підмогильного – виставка-

портрет «У світі прози Валер'яна Підмогильного» (філія №16), літературний 

компас «Валер'ян Підмогильний: Доля. Людина. Стиль» (абонемент ЦБ), 

літературний портрет трагічної долі «На варті страждання» (читальний зал 

ЦБ):  

 
90 років від дня народження Олександра Білаша – мистецька подорож 

«Музика серця О. Білаша» (читальний зал ЦБ); 175 років від дня народження 

Г. Сенкевича – літературний портрет «Історичний роман – його спадок» (філія 

№11); 165 років від дня народження А. Чайковського – ювілейна виставка 

«Історичне минуле України в творах Андрія Чайковського» (філія №16), 

книжковий фест «Співець козацької вольниці» (філія №4); 60 років Івану 

Малковичу – літературний портрет «Творчий шлях видавця і поета» (філія 

№21); 70 років Василю Шкляру – літературна вітрина «В. Шкляр: з красою 

правди по життю» (філія №18), книжковий стрій одного автора «Батько 

українського бестселера» (філія №4), літературна сторінка «Письменник з 

мужнім і чутливим серцем» (філія №3), відеознайомство «Василь Шкляр – 

гордість України» (філія №9); 80 років від дня народження Івана Миколайчука 

– 5 хвилин з мистецтвом «Білий птах Буковини» (філія №11), мистецька 

хвилинка «Сумна струна Іванової скрипки» (філія №15); 135 років від дня 

народження Івана Крип'якевича – історичний портрет «Іван Крип'якевич як 

особистість і науковець» (читальний зал ЦБ).  



Бібліотеки-філії також популяризують літературу краєзнавчого 

характеру, яка присвячена видатним особистостям нашого краю: до 150-річчя 

від дня народження Леся Мартовича – ювілейна виставка «Його душа співала 

і творила» (філія №15, 19), бібліоекспрес «Не для слави, а для людей» (філія 

№16); 80 років Мирославу Аронцю – книжкова палітра «Зорецвіт його душі» 

(краєзнавчий відділ ЦБ); 65 років Марії Вайно – літературна візитівка та відео-

презентація творчості «Нотатки її життя...» (філія №14, краєзнавчий відділ 

ЦБ), виставка-посвята «З лункого потоку душі» (абонемент ЦБ), літературна 

хвилинка «Багатовимірний світ Марії Вайно» (філія №13): 

 
  

80 років Ігорю Гаврилюку – хвилинка гумору «Життєрадісний сміх І. 

Гаврилюка» (філія №7); 140 років від дня народження Марійки Підгірянки – 

літературна скарбничка «Учись, маленький» (філія №3), Флешмоб» Співачка 

смерекового краю»(філія № 15),  150 років від дня народження В. Стефаника 

– ювілейний портрет «Василь Стефаник: велетень духу і лицар свободи» 

(абонемент ЦБ), прес-експрес «Володар дум селянських» (філія №22), 

літературний портрет «Писав він коротко і страшно» (філія №14), літературна 

хвилинка «Стефаник – український письменник і громадський діяч» (філія 

№27), відеопрезентація «Хронологія творчості Василя Стефаника» (філія 

№21); 95 років від дня народження Ірини Сеник – година з книгою «Одержима 

свободою. Шлях героїні світу Ірини Сеник» (абонемент ЦБ); 130 років від дня 

народження Євгена Коновальця – виставка-портрет «Євген Коновалець – 

символ української нації» (філія №27), посвята історичної постаті «Євген 

Коновалець – з когорти незламних борців» (абонемент ЦБ), бібліографічний 

архів «Євген Коновалець та його доба» (філія №4). 

Щороку бібліотеки системи беруть активну участь у Всеукраїнському 

тижні дитячого та юнацького читання. Спеціально для цієї події складалися 

окремі заходи, згідно з якими і проведено робота. Перебуваючи в цей час на 

весняних канікулах, діти та юнацтво відвідали масові заходи, які відбувалися 

в рамках тижня: екскурсія в бібліомісто «У світі казок» (філія №18), 

бібліоекскурс «Мандрівка книжковим містом» (філія №15), літературний 

дивограй «На хвилі читацьких захоплень» (філія №6), виставка-сюрприз 

«Побачення з книгою наосліп» (філія №10), читанка для найменших «Книжки, 

що оживають» (філія №14), книжкова виставка «Добрий день, книжковий 



тижню» (філія №1), караван професій «Коли я виросту, я стану...» (філія №4), 

бліц-інфо» Бібліотека-територія читайликів» (ДФ №1).  

Варто також відзначити творчі зустрічі з письменниками, митцями, 

науковцями та видатними людьми міста та Прикарпаття, які відбувалися у 

бібліотеках у І півріччі 2021 року. Їх у зв’язку з карантинними обмеженнями 

було небагато, однак на окрему увагу заслуговують наступні творчі зустрічі: 

зустріч з колекціонером П. Корпанюком, письменником В. Бабієм, 

літературним критиком Є. Бараном, письменницею М. Бензою, поетесою Л. 

Геник та інші.  

7 травня в читальному залі міської центральної бібліотеки  в рамках 

святкування Дня міста відбулася творча зустріч з відомим прикарпатським 

колекціонером, лавреатом премії ім. М. Гнатюка Петром Корпанюком, 

виставка поштових листівок на гуцульську тематику «Вшановуючи минуле, 

творимо майбутнє» з його колекції та презентація мистецького альбому «Мій 

рідний край»:  

 
Петро Корпанюк є нащадком кількох поколінь відомих майстрів 

гуцульського різьбярства Шкрібляків і Корпанюків, знаний колекціонер та 

меценат, нагороджений премією ім. В. М. Гнатюка за збереження та охорону 

нематеріальної культурної спадщини. Він упорядкував та видав власним 

коштом альбом-каталог листівок «Мій рідний край» (перше видання – 2007 

р.). Свою колекцію збирав понад 25 років. Такої кількості поштових листівок 

на гуцульську тематику не зустрічається в інших колекціонерів, що дає 

підставу вважати її унікальною:  

 



Захід викликав справжній резонанс, тим паче, що вперше бібліотекарі 

практикували онлайн-трансляцію заходу на своїй офіційній сторінці у мережі 

«Фейсбук». Щодо виставки, то її у читальному залі можна було оглянути до 

кінця травня. Тож користувачі бібліотеки мали чудову нагоду ближче 

познайомитися з культурою Гуцульщини.  

3 березня до Всесвітнього дня письменника працівники центральної 

дитячої бібліотеки організували онлайн-зустріч з івано-франківською 

дитячою письменницею Віталією Савченко: 

 
29 березня у бібліотеці-філії №1 по роботі з дітьми відбулася зустріч з 

В. Бабієм та презентація його книги «Марійка, яка стала Підгірянкою». Зустріч 

була приурочена 140-й річниці від дня народження Марійки Підгірянки. 

Василь Бабій розповів присутнім про життєвий шлях відомої дитячої поетеси, 

а також презентував увазі присутніх свою книгу «Марійка, яка стала 

Підгірянкою». 

13 травня у краєзнавчому відділі ЦБ відбулася зустріч з видавцем, 

істориком, краєзнавцем, директором видавництва «Лілея-НВ» Василем 

Іваночком. Під час заходу Василь Іваночко розповів про діяльність та 

досягнення видавництва «Лілея-НВ», яке у 2020 році відзначило своє 25-ліття. 

А також презентував увазі присутніх ряд книг про Івано-Франківськ із серії 

«Моє місто»:  

 



20 травня у читальному залі ЦБ відбулася презентація книги Марії Бензи 

«Назустріч собі». Під час зустрічі присутні мали змогу познайомитися ближче 

з авторкою та її творчістю, а також обговорити непросте питання булінгу у 

сучасних школах. Саме цю тему молода талановита авторка розкриває у своїй 

книзі:  

 
23 травня у Львівській майстерні шоколаду стараннями працівників 

краєзнавчого відділу ЦБ відбулася презентація книги Тетяни Зарецької та 

Ірини Садули «Тязів. Пам’ять серця». Це було перше представлення книги в 

рамках нового проєкту краєзнавчого відділу ЦБ «Книги наших читачів». Під 

час зустрічі авторки розповіли цікаві моменти з історії с. Тязів, а також 

заглибилися в тему визвольної боротьби за Україну: 

 
27 травня 2021 р. працівники краєзнавчого відділу ЦБ та кімнати-музею 

І. Франка організували ювілейну зустріч з літературним критиком, 

літературознавцем, есеїстом, доцентом кафедри української мови і літератури 

ПНУ ім. В. Стефаника, заслуженим працівником культури України, головою 

ТОПІЖ ім. І. Франка Євгеном Бараном:  



 
Лавреат численних премій та почесних відзнак, цьогоріч нагороджений 

міжнародною медаллю О. Довженка за значний внесок в українську 

літературу. У творчому спілкуванні взяли участь письменники, журналісти та 

користувачі бібліотеки. Темою для спілкування була сучасна література і її 

завдання в теперішній час. Під час зустрічі Євген Михайлович презентував дві 

своїх нових книги «З «Книги живих» та «25 монологів про літературу»: 

 
29 травня у бібліотеці-філії №1 відбулася зустріч з прикарпатськими 

письменниками, учасниками літературної платформи «Об’єднані словом». Під 

час зустрічі була можливість познайомитись з більш, ніж 10-ма 

письменниками та налагодити з ними цікаву творчу співпрацю: 

 



30 травня стараннями працівників краєзнавчого відділу ЦБ в рамках 

проєкту «Книги наших читачів» у Львівській майстерні шоколаду відбулася 

презентація поетичної збірки «Коронована весна» прикарпатської поетеси 

Лесі Геник:  

 
Ще одна презентація цієї ж книги відбулася 6 червня у читальному залі 

ЦБ. Під час зустрічей Леся Геник розповіла присутнім про свою нову книгу, 

яку написала під емоційним збуренням під час особистої боротьби з Ковідом: 

 
Також окремо варто відзначити нові проєкти, які започаткувала Івано-

Франківська МЦБС у І півріччі 2021 року. Серед них – різдвяна акція 

«Бібліотека і громада – спільна коляда», мистецько-просвітницький проєкт 

«Голоси читачів», проєкт читального залу ЦБ «Парость молодая», проєкт 

дитячої бібліотеки спільно з івано-франківською казкаркою В. Савченко під 

назвою «Віталія Савченко – дітям», проєкт бібліотеки-філії №4 «Недільна 

казка» та літературний проєкт краєзнавчого відділу ЦБ «Книги наших 

читачів».  

Різдвяна акція «Бібілотека і громада – спільна коляда» передбачала 

ціленаправлену роботу бібліотек на популяризацію українських колядок, в 

тому числі і стародавніх. В рамках акції бібліотекарі підготували цілий ряд 

буклетів з колядками і популяризували їх серед користувачів бібліотек, а 

також вийшли до жителів своїх мікрорайонів, знайомлячи їх з українськими 

традиціями та запрошуючи стати читачами бібліотеки: 



 
Літературно-мистецький проєкт «Голоси читачів» започаткований у 

січні 2021 року Департаментом культури спільно з працівниками 

інформаційно-аналітичного відділу «АБІС». Він передбачає репрезентацію 

думок читачів бібліотеки з того чи іншого питання. У І півріччі було 

підготовлено 11 відеовипусків проєкту, приурочених Дню Соборності 

України, Дню пам’яті Героїв Крут, Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні, 150-й 

річниці від дня народження Лесі Українки, Всесвітнього дня поезії, 140-й 

річниці від дня народження М. Підгірянки, Міжнародного дня дитячої книги, 

35 річниці Чорнобильської трагедії, Дню міста та Дню Конституції України.  

У випусках взяли участь читачі бібліотеки, серед яких немало відомих 

людей, зокрема: літературний критик, есеїст, заслужений працівник культури 

Є. Баран, письменник Тарас Прохасько, письменник, член НСПУ Я. 

Ткачівський, письменник, краєзнавець, член НСПУ В. Бабій, головиня ІФОО 

НСПУ С. Бреславська, науковець, доктор політичних наук І. Монолатій, 

видавець, краєзнавець В. Іваночко, дитяча письменниця В. Савченко, івано-

франківська поетеса О. Бойчук, краєзнавець, науковий співробітник обласного 

музею ім. О. Довбуша В. Бакала, краєзнавець, журналіст І. Бондарєв, голова 

правління Івано-Франківської обласної організації «Чорнобиль-86» та 

обласної організації «Спілка Чорнобиль» Нестор Мартинець, учасник 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, кандидат фізико-математичних наук, 

письменник Микола Симчич та інші.  

Проєкт вдався напрочуд динамічним і цікавим, викликав резонанс серед 

користувачів бібліотеки та громадськості. Відповідальний за проєкт 

бібліотекар інформаційно-аналітичного відділу АБІС ЦБ Б. Зрайко. У період 

жорстких карантинних обмежень проєкт став чудовою можливістю за 

допомогою відеоформату проводити просвітницьку діяльність та 

комунікувати з користувачами бібліотеки. Всі відео проєкту можна 

переглянути на ютуб-сторінці МЦБС за посиланням:  

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

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


 
Проєкт дитячої бібліотеки «Віталія Савченко – дітям» започаткований у 

лютому 2021 року і має на меті привернути увагу наймолодших  франківців до 

читання через казку. Івано-Франківська дитяча письменниця, казкарка В. 

Савченко радо долучилася до реалізації проєкту і за І півріччя 2021 р. 

Центральна дитяча бібліотека презентувала увазі громадськості 12 зустрічей з 

письменницею, на яких Віталія Савченко спілкувалася з юними читачами 

наживо (коли була така можливість) та читала для них свої казки у 

відеоформаті. Проєкт так само викликав резонанс, особливо серед найменших 

читачів бібліотеки, багато діток стали новими читачами книгозбірні. 

Бібліотекарі Центральної дитячої бібліотеки планують і надалі впроваджувати 

в життя даний проєкт: 

 
Проєкт «Парость молодая» започаткований працівниками читального 

залу ЦБ і передбачає відкриття юних поетичних та прозових талантів. 

Презентація проєкту відбулася 21 березня, де було представлено творчість 

молодих авторів-працівників МЦБС Юлії Каюди, Зоряни Петрик, Оксани 

Дубовської, Насті Іванишин. З огляду на карантинні обмеження, проєкт на 

даний час презентовано у формі відеозапису, який відбувся на платформі 

Google meet: 



 
Проєкт «Недільна казка» започаткований працівниками дитячого 

відділу бібліотеки-філії №4 з січня 2021 року. В умовах карантину даний 

проєкт був покликаний заохочувати найменших читачів бібілотеки до читання 

через презентацію казок. В рамках проєкту завідувачка дитячим відділом даної 

філії Марія Магас щонеділі у відеоформаті знайомила малят з новими 

повчальними казочками та розігрувала для них цілу відеовиставу: 

   
Літературний проєкт «Книги наших читачів» започаткований у травні 

2021 року працівниками краєзнавчого відділу ЦБ і має на меті знайомство з 

творчістю та науковими розвідками читачів краєзнавчого відділу ЦБ. 

Презентація першої книги авторства читачів відділу Т. Зарецької та І. Садули 

«Тязів. Пам’ять серця» відбулася 23 травня у Львівській майстерні шоколаду, 

а 30 травня тут же відбулася презентація книги іванофранківської поетеси Лесі 

Геник «Коронована весна». Зустрічі пройшли насичено і цікаво, присутні мали 

можливість обговорити презентовані книги та записатися до бібліотеки: 

 
Слід також викоремити роботу любительських клубів, які працюють при 

бібліотеках-філіях. Особливо активно у І півріччі 2021 року проводили свою 



діяльність 3 любительські клуби – клуб людей «золотого віку» і дискусійно-

правовий клуб «Діалог», які діють при читальному залі ЦБ, та клуб краєзнавців 

ім. І. Франка, який діє при кімнаті музеї І. Франка (краєзнавчий відділ ЦБ). 

Клуб «Діалог» провів два відеозасідання до Дня Соборності України та 

Всесвітнього дня книги та авторського права, а також відеопрезентацію 

правового вісника «Книга і автор володіють правом»:  

 
Клуб людей «золотого» віку активно проводив відеозустрічі на 

платформі Google meet, а також відвідували концерти, виставки, презентації, 

флеш-моби та екскурсії.  

 
На окрему увагу заслуговують організовані бібліотекарями флешмоби. 

В умовах карантину подібна форма роботи стала можливістю акумулювати і 

активізувати читачів бібліотеки. Було проведено флеш-моби до 150 річниці від 

дня народження Л. Українки, 207 річниці від днянародження Т. Шевченка, до 

тижня дитячого читання тощо. Загалом у флешмобах участь узяло близько 500 

учасників, при чому, не тільки з України: 

 
Активно проводила свою роботу і Кімната-музей І. Франка. Працівники 

кімнати-музею провели ряд заходів, приурочений Дню Соборності України, 

150-річчю від дня народження Л. Мартовича, 60-літтю есеїста, літературного 



критика, літературознавця Є. Барана, 100-річчю від дня виходу збірки поезій 

«Минають дні» Василя  Вишиваного та ряд інших: 

 
З огляду на карантинні обмеження, було проведено тільки 20 екскурсій, 

на яких було присутніх близько 100 відвідувачів:  

Щороку відділом інформаційного забезпечення та обслуговування АБІС 

проводяться тренінги та навчання для працівників бібліотеки з метою 

підвищення їхньої професійності, зокрема і у напрямку медіаграмостності. 18 

січня було розпочато навчання для працівників бібліотек зі створення у 

соціальній мережі Facebook бібліотечної сторінки та її керування, створення 

відео на сайті CANVA.COM, безпечного завантаження відео та музики з You 

Tube, розміщення зображення/відео/аудіо на файлообміннику FEX.NET, 

особливості передачі та отримання розміщених файлів. Також працівники 

бібліотек Івано-Франківської МЦБС Департаменту культури міської ради 

брали участь у навчальних тренінгах як молодіжна ініціативна група в 

конкурсі молодіжних ініціатив «Долучайся, взаємодій, створюй: молодь за 

розвиток згуртованих і сталих громад» від Представництва Міжнародної 

організації з міграції (МОМ) в Україні.  

Крім того, бібліотекарі взяли участь в онлайновій конференції «Роль 

бібліотек у цифровій інклюзії» на тему «Як цифрові технології роблять світ 

доступним для людей з порушенням зору»: 

 
Працівники відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та 

обслуговування АБІС у I півріччі 2021 року активно займалися 

популяризацією бібліотеки в соціальних мережах Facebook, Instagram та 

месенджері Telegram, поширенням інформації про освітні онлайн-можливості 

на період карантину: курси, вебінари, освітні серіали, розміщенням у 

соціальній мережі інформації про проведені онлайн-заходи в бібліотеках, 

віртуальні виставки літератури, презентації, онлайн-вікторини. Також 



щоденно консультували працівників МЦБС щодо роботи в ІРБІС, хмарних 

сервісах, платформах для створення відео та презентацій, програм для обробки 

фото та створення колажів, робота із офісним програмним забезпеченням, 

написання прес-релізів, створення та ведення сторінок бібліотек в соціальних 

мережах, відправлення листів з допомогою електронної пошти та ін. 

Окрему ділянку роботи займала діяльність працівників відділу АБІС 

щодо підготовки проєктних заявок. Подано заявку на програму «Інноваційний 

культурний продукт» від Українського культурного фонду. ЛОТ 7. 

Урбаністика та публічні простори, що покликаний підтримувати 

переосмислення та осучаснення креативних просторів (передусім бібліотек та 

будинків культури в усіх регіонах України) для проведення культурного 

дозвілля різних аудиторій, в т. ч. дітей та молоді. Разом з благодійним фондом 

«Благодійна організація «Ліга Толерантності» та студентським простором 

подали заявку на участь в конкурсі «Долучайся, взаємодій, створюй: молодь 

за розвиток згуртованих і сталих громад». Проєкт передбачає ряд тренінгів 

щодо молодіжних ініціатив спрямованих на охорону довкілля. Після 

проходження тренінгів Школи Малих Грантів, ініціативною групою 

«ЕкоФранківськ» (Каюда Ю., Гашевський Т., Магас М., Фомічов О., Кобута 

Л.) підготовлено та подано заявку на платформу Тепле Місто. Проєкт 

передбачає проведення 5-ти тематичних фестивалів на відкритому повітрі. 

Подано проєктну заявку «Цифрова освіта для дідуся та бабусі» на конкурс 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського 

суспільства. Працівниками читального залу та адміністрацією МЦБС 

підготовлено та подано проєктну заявку «Сучасні ІТ-технології в бібліотеці - 

успішна громада» на конкурс «Інфраструктурні гранти #3» від House of 

Europe.  

Працівники відділу АБІС Гашевський Тарас та Каюда Юлія, разом з 

працівниками абонементу ЦБ, читального залу ЦБ, бібліотеки-філії №2, 

бібліотеки-філії №3, бібліотеки-філії №4 взяли участь в тренінгах від 

Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) з тем: «Демократія 

участі», «Комунікація в сфері охорони навколишнього середовища», 

«Охорона навколишнього середовища», «Права людини», «Гендер», 

«Комунікації та переговори», «Фандрейзинг», «Розробка проєктів», 

«Проєктний менеджмент». 

Гашевський Тарас взяв участь в навчанні з пілотування дронів в рамках 

екопроєкту «Долучайся, взаємодій, створюй» від Представництва 

Міжнародної організації з міграції. Результатом тренінгу є отримання 

Гашевським Тарасом сертифікату оператора дроном, а також створено 

відеоролик «Засніжений Франківськ з висоти». 

Гашевський Тарас та Каюда Юлія взяли участь у Школі Малих Грантів, 

отримали теоретичні та практичні знання з написання та ведення проєктів 

соціальної дії. За результатом навчання було написано та подано заявку від 

ініціативної групи: Кобута Леся, Каюда Юлія, Магас Марія, Гашевський 

Тарас, Фомічов Олександр.  

За січень-травень 2021 року бібліографом ЦМБ виконано 63 усних 

бібліографічних довідки та зареєстровано їх у «Зошиті виконаних 

бібліографічних довідок». Підготовлено та видано 1 випуск інформаційного 



бюлетеня «Нові книги, які надійшли у фонди ЦБС»  та запропоновано увазі 

користувачів та бібліотечних працівників.  

Абонентам групової інформації підготовлено та надіслано 

бібліографічні списки до таких тем: 

 Молодь: проблеми і судження; 

 Педагогіка. Педагогічні науки; 

 Дошкільна освіта: індивідуальна освітня траєкторія; 

 Психологічний супровід особистісно орієнтованого виховання.  

Поповнено тематичні виставки бібліотеки новими матеріалами з 

періодичних видань. Поповнено новими матеріалами із періодичних видань 

виставку «Дзвони Чорнобиля» та постійно діючу тематичну виставку «Центр 

правової інформації». 

Поповнено новими матеріалами інформаційно-тематичний кейс до тем: 

 Україна – ЄС; 

 Україна – НАТО; 

 Україна – ООН; 

 Соціальний захист населення; 

 Пільги ветеранам, інвалідам, чорнобильцям; 

 Пенсійне забезпечення громадян; 

 Волонтерство: всесвітній рух небайдужих; 

 Соціальний захист переселенців зі Сходу України; 

 Житлово-комунальні субсидії; 

 Об’єднані територіальні громади. 

Підготовлено ювілейний буклет «Я в серці маю те, що не вмирає…», 

приурочений до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, та тематичний 

буклет «ПрофіСтарт: дізнайся про професію більше», призначений увазі 

старшокласників. 

Складена попереджувальна довідка «Педагогіка, перевірена часом» (до 

165-річчя від дня народження Софії Русової) та бібліографічна довідка до 35-

річчя аварії на ЧАЕС «Дзвони Чорнобиля не змовкають», які надіслано 

бібліотекам-філіям. Складена письмова бібліографічна довідка «Всесвітньому 

Дню вишиванки – 15 років». До 150-річного ювілею від дня народження 

Василя Стефаника підготовлено рекомендаційний бібліографічний список 

«Покутський велет». 

У систематичній картотеці статей виділено актуальні рубрики: 

 30-річчя проголошення Верховною Радою Акту Незалежності 

України; 

 25 років від дня прийняття Конституції України; 

 150 років від дня народження Лесі Українки; 

 165 років від дня народження  І. Франка; 

 150 років від дня народження  В. Стефаника. 

Новостворені рубрики наповнювались відповідним бібліографічним 

матеріалом. Щодня розписувались та вливались нові картки з описом статей 

до СКС. Крім цього,  протягом звітного періоду вводилася інформація до 

електронного каталогу за допомогою системи «ІРБІС». 



Протягом звітного періоду надавалися консультації користувачам 

бібліотеки стосовно роботи із систематичною картотекою статей, пошуку 

необхідної літератури за допомогою довідкових  посібників. Читачів  

ознайомлено із довідково-бібліографічними покажчиками до запитуваних тем, 

бібліографічними посібниками, що надходять до фондів ЦБС з Івано-

Франківської ДОУНБ ім. І. Франка. Бібліограф ЦМБ постійно працює з 

картотекою реєстрації періодичних видань, картотекою «Письменники – 

лауреати літературних премій», картотекою віршів. На допомогу роботі 

«Центру правової інформації» систематично поповнювалася новими 

матеріалами картотека  «Влада інформує».  

У січні-травні 2021 р. бібліограф надавала методичну допомогу у 

веденні СКС бібліотекам-філіям № 1, 2, 4, 9, 11, 13 . В міру надходження 

запитів була надана допомога у виконанні бібліографічних довідок 

працівникам бібліотек міської ЦБС, зокрема добирала матеріал із періодичних 

видань до теми  «Молодь на ринку праці» для краєзнавчого відділу. 

Бібліограф брала участь у написанні мотиваційної частини проєкту 

«Сучасні ІТ-технології у бібліотеці – успішна громада». Брала участь у 

відеозйомках до перформансу «Книга має право» та святкування Дня міста. 

Загалом у І півріччі 2021 року, незважаючи на карантинні обмеження, 

бібліотечна робота велася дуже активно. Пандемія дещо змінила вектори 

діяльності, зосередивши роботу бібліотекарів на використанні онлайнових 

форм роботи, але моменти послаблення карантину використовувалися для 

активізації офлайнової роботи, проведення зустрічей, обслуговування читачів 

тощо. Крім того, було активізовано роботу щодо штрих-кодування 

книжкового фонду та занесення бібліографічних даних в онлайн-каталог. У 

звітному періоді відбувся ряд навчань для бібліотекарів, зокрема, з 

медіаграмотності, що суттєво підвищило їх фаховий рівень, адже час не стоїть 

на місці, новітні технології набирають обертів у своєму застосуванні чи не в 

кожній сфері. Тож бібліотека так само намагається іти в ногу з часом, 

розвиватися і відповідати вимогам часу. 

 

 

  



МИСТЕЦЬКІ ШКОЛИ МІСТА 

 

На сьогоднішній день на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади успішно функціонує 7 мистецьких шкіл, у яких 

навчається 2718 учнів. 

Другий семестр 2020/2021 навчального року школи розпочали освітній 

процес з допомогою дистанційних технологій, оскільки Кабінет Міністрів 

України змінами до Постанови №1236 від 08 грудня 2020 р. продовжив 

карантин до 28 лютого 2021 року. Посиленням карантинних обмежень з 8 по 

24 січня продовжувався навчальний рік для старших класів майже до травня.  

Але, незважаючи 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 40 творчих заходів, у яких безпосередньо брали 

участь учні та їх викладачі – це відкриті концерти, мистецькі фестивалі, 

оглядові виставки, відкриті уроки, відкриті академконцерти, творчі вечори, 

кращі з яких: 

 

 участь колективів у загальноміській коляді: 

 

 
 

 

 

 

 участь у ХІІ Міжнародному Різдвяному онлайн-фестивалі «Коляда на 

Майзлях»: 

 



 
 

 участь у параді Маланок: 

 

 
 

 участь у Різдвяному концерті НД «Княгинин»: 

 



 
 

 

 участь у святковому дійстві «Розколяда»: 

 

 
 

 

 

 відеоконцерти до відзначення 207-ї річниці від дня народження 

Т.Г.Шевченка: 

 



 
 

 

 участь у Великодній інсталяції «Великоднє диво»: 

 

 
 

 

 

 онлайн виставка композицій учнів дитячої художньої школи «Світ Божий 

– як Великдень»: 

 



 
 

 проведення великодніх гаївок біля церков МТГ: 

 

 
 

 

 

 

 звітні онлайн-концерти відділів мистецьких шкіл: 

 



 
 

 концерти, присвячені Дню матері: 

 

 
 

 

 

 

 

 концерт камерного оркестру викладачів ДМШ№2 ім.В.Барвінського до Дня 

міста: 

 



 
 

 виставка композицій учнів дитячої художньої школи «Я люблю тебе, місто 

Франкове»: 

 

 
 

 

 

 участь викладачів у святкових заходах до Дня міста: 

 



 
 

 виставка робіт учнів дитячої художньої школи до Дня міста: 

 

 
 

 

 

 

 участь учнів та викладачів ДМШ№3 ім.А.Кос-Анатольського в концерті 

НД «Княгинин» до Дня міста: 

 



 
 

 участь у фестивалі «Мелодії парку»: 

 

 
 

 

 

 

 творчий звіт мистецьких шкіл МТГ, присвячений Міжнародному дню 

захисту дітей: 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 участь у концерті «Юні віртуози» під супровід академічного камерного 

оркестру «HARMONIA NOBILE» обласної філармонії: 

 



 
 

 участь у відкритті оновленої вулиці М. Коперника: 

 

 
 

 

 

 воркшоп за участю учнів дитячої художньої школи на Вовчинецькому 

пагорбі: 

 



 
 

На базі шкіл естетичного виховання успішно діють учнівські та 

викладацькі художні колективи, яким присвоєно звання «народний» – 1 

(камерний оркестр викладачів ДМШ №2 ім. В. Барвінського) та «зразковий» – 

4 (дитячий хоровий колектив дитячої музичної школи №1, фольклорний 

ансамбль «Вишиванка» дитячої музичної школи №3,  дитячий духовий 

оркестр ДМШ №1 та ансамбль домристів «Музолька» ДМШ №3). Учні 

мистецьких шкіл постійно виборюють на найпрестижніших міжнародних та 

всеукраїнських мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках нагороди 

найвищого ґатунку, щоразу доводячи високий рівень і значний потенціал 

мистецьких шкіл Івано-Франківської МТГ, щороку розширюючи географію 

конкурсів. Тільки за І півріччя 2021 року 120 учнів та 35 колективів стали 

переможцями міжнародних конкурсів, 173 учні та 27 колективів – 

переможцями всеукраїнських конкурсів, і 83 учні – переможцями обласних 

творчих конкурсів, а 2 учні стали стипендіатами Івано-Франківської міської 

ради. Також на постійному контролі адміністрацій шкіл знаходиться питання 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників шкіл та їх атестація.  

Цьогоріч всі директори мистецьких шкіл відзвітувати за свою роботу у 

2020 році на засіданнях виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради. 

А 11 травня на базі Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 

ім.М.Лисенка за участю директорів мистецьких шкіл Івано-Франківської МТГ 

відбувся круглий стіл з питання впровадження нових освітніх програм в 

навчально-виховний процес, за результатами якого було обговорено і 

вирішено всі питання переходу освітнього процесу мистецьких шкіл з вересня 

2021р. на нові освітні програми. Система організації мистецької освіти в Івано-

Франківській міській територіальній громаді дозволяє дотримуватися єдиних 

критеріїв щодо її якості, оскільки вона забезпечує цілісний підхід до 

підготовки учнів. 

 

 

 


