
НАЙГОЛОВНІШІ МИСТЕЦЬКІ ПОДІЇ МІСТА: 

 

Всеукраїнський конкурс хорової музики ім. Д. Січинського 
 

Конкурс започатковано у 1999 році. Проводиться один раз у два роки восени. 

Для провідних хормейстерів України, як професійних так і аматорських, конкурс 

хорової музики є своєрідною лабораторією з пошуку і відкриття нових оригінальних 

творчих форм безмежного обширу мистецтва хорового співу. Він є академією музичного 

спілкування, обміну досвідом та середовищем нових творчих знайомств. 

Основне завдання конкурсу - максимально сприяти поширенню та пропаганді 

хорової спадщини Дениса Січинського, розвитку українського хорового  мистецтва на 

основі кращих зразків української та зарубіжної хорової музики із залученням молодого 

покоління. 

 

Міжнародний фестиваль хорової музики «Передзвін» 
 

Започаткований у  1999 році. Проводиться один раз у два роки навесні. 
На фестивалі мають можливість презентувати своє мистецтво високопрофесійні 

хорові колективи та переможці міжнародних конкурсів і фестивалів з різних куточків 

України та з-за кордону. 

Мета проведення фестивалю – популяризація хорової та музичної культури  

України, проведення  міжнародних  заходів і  налагодження   зв’язків  із  різними  

хоровими колективами та солістами-вокалістами в Україні та за кордоном.  

 

Фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» 

 
Фестиваль започатковано у 2001 році. Проводиться щороку в рамках святкування  

Дня міста та триває декілька днів. 

В дні проведення свята ковалів центральні вулиці Івано-Франківська (площа 

Шептицького та фортечна галерея «Бастіон») перетворюються на одну велику кузню. Тут 

можна на власні очі побачити , як залізо перетворюється у витвори мистецтва, окрім того, 

можна придбати сувеніри і просто гарно провести час. Сьогодні свято ковалів можна 

сміло назвати головною туристичною принадою Івано-Франківська. З кожним роком 

кількість учасників збільшується, приїжджає все більше іноземців. Місто, в свою чергу, 

щороку отримує в подарунок нову ковальську роботу. 

Основним завданням фестивалю є збереження ковальського мистецтва як ремесла.  

 

Національний конкурс ім. С.Назаренка «Фотопортрет» 

 
Вперше конкурс був проведений у 2007 році, з нагоди відзначення 75-річчя від дня 

народження Степана Назаренка.   

Фотопортрет – національний конкурс в жанрі фотопортретистики, що проходить  

раз на два роки  навесні. Найперше це конкурс академічного портрету, що передбачає 

відображення внутрішнього світу людини, її сутності, характеру і психології. Однак це не 

означає, що конкурс має лише  певне консервативне  спрямування, а тому поза увагою не 

залишаються портретні роботи, виконані репортажним  способом, різноманітні 

експерименти, творчі та технічні пошуки авторів. 

Мета конкурсу – продовження та розвиток найкращих традицій української 

портретної фотографії.  

 



Обласний конкурс юних піаністів імені Василя Барвінського 
  

Започаткований у 1998 році. Проводиться один раз у два роки у лютому. Учасники 

конкурсу – учні дитячих музичних та шкіл мистецтв області.  

Мета конкурсу – виявлення обдарованих дітей, зростання виконавської 

майстерності юних музикантів, пропагування фортепіанної творчості Василя 

Барвінського, композиторів світової класики та піднесення фортепіанного мистецтва 

України на високий рівень.  

 

Конкурс юних виконавців ім. Миколи Лисенка 
 

Конкурс  започатковано у 2002 році. Проводиться один раз у два роки в березні. 

Учасники конкурсу – учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

(шкіл естетичного виховання) України. Конкурс має статус відкритого, регіонального. 

Мета конкурсу: збагачення культурних здобутків народу України, популяризація творчої 

спадщини М.В.Лисенка серед молоді, розвиток культурних зв’язків, духовного збагачення 

та творчого росту молодих талантів, обмін педагогічним та виконавським досвідом, 

стимулювання діяльності та підвищення рівня виконавців, проводиться у трьох 

номінаціях: фортепіано, струнно-смичкові інструменти (скрипка, альт, віолончель, 

контрабас), сольний спів (академічний).  

 

Конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах 

 
Започаткований в 2009 році. Проводиться один раз у два роки в березні. 

Учасники конкурсу – учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

(шкіл естетичного виховання). Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях: сопілка, 

блок-флейта, ударні інструменти, дерев’яні духові інструменти та мідні духові 

інструменти.  Конкурс має статус відкритого, регіонального. 

Мета конкурсу – виявлення музично обдарованої молоді та сприяння розкриттю її творчої 

індивідуальності, розвиток української національної школи гри на духових та ударних 

інструментах, обмін науково-методичним досвідом з питань розвитку початкової освіти 

на духових та ударних інструментах. 

 

Всеукраїнський конкурс вокалістів ім. І. Маланюк 

 
Конкурс започатковано у 2007 році  на честь оперної та камерної співачки Ірини 

Маланюк. Проводиться один раз на два роки.  

Метою даного конкурсу є виховання виконавської культури студентів музичних 

відділень вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, продовження традицій 

національної вокально-виконавської школи, популяризація та впровадження в активну 

навчально-виконавську практику вокальних творів західноукраїнських композиторів, 

виявлення і підтримка вокально обдарованих молодих виконавців. 

Конкурс проводиться у наступних номінаціях: молоді виконавці навчальних 

закладів І і ІІ рівнів акредитації, молоді виконавці навчальних закладів ІІІ і IV рівнів 

акредитації та відбувається в два тури.  

 

Міжнародний дитячий фестиваль мистецтв «Вогні Ратуші» 

 
Започаткований у  2012 році. Проводиться щороку навесні. 



Спочатку в місті щороку під такою назвою проходила мистецька акція, яку згодом 

вирішили проводити як фестиваль. Метою фестивалю є залучення дітей до участі в 

сценічному мистецтві. 

 

Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Таланти землі Галицької» 
 

Започаткований у  2002 році. Проводиться щороку навесні. 

Фестиваль має на меті пропаганду серед дітей та юнацтва кращих зразків 

мистецьких творів української та світової культури. Фестиваль популяризує українську 

пісню, танець, поезію, традиційні народні ремесла.  

Фестиваль «Таланти землі Галицької» проводиться у 2 тури. 

1 тур (шкільний, відбірковий) проводиться в навчальних закладах освіти. 

2 тур (міський, конкурсний) проводиться у формі свят та конкурсів: 

 свято танцю «Травневий дощ»; 

 свято художнього слова і шкільного театру «Окрилені словом»; 

 конкурси шкільних хорів, шкільних вокальних ансамблів і солістів-вокалістів. 

Заключним туром фестивалю є Гала-концерт, під час якого відбувається 

нагородження переможців. 

 

Фестиваль християнського міста «Вгору серця» 

 
Фестиваль  проводиться щороку навесні. 

Фестиваль має на меті глибше пізнання та популяризацію сучасних християнських 

традицій з усіх куточків України. Фестиваль "Вгору Серця" – це творчі зустрічі і 

співпраця митців, відкриття нових імен, спільне возвеличення Творця. Довкола фестивалю 

"Вгору Серця" об’єднуються композитори, дорослі та дитячі хорові колективи, ансамблі, 

естрадні виконавці та всі хто бажає прославляти Бога. 

 

Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» 
 

Започаткований у  2010 році. Проводиться щороку в січні у церкві Христа Царя 

монастиря отців Василіян. 

Щовечора у храмі  монастиря оо. Василія та церкві Христа Царя колядують та 

щедрують колективи з різних куточків Прикарпаття, та традиційно запрошені колективи 

з-поза меж області. Мета фестивалю – збереження українських християнських традицій 

святкування Різдва Христового. 

  

Фестини духовної музики «Від Різдва до Великодня» 

 
Започатковані у 2000 р. Проводяться щороку з січня по квітень (травень). 

Фестини духовної музики «Від Різдва до Великодня» мають характерну 

особливість – вони чи не найтриваліші з усіх відомих хорових фестивалів. 

Щонеділі та у релігійні свята іванофранківці та гості Прикарпаття мають змогу 

ознайомитися з кращими зразками церковного хоровогу співу. Заключний гала-концерт 

фестин духовної музики відбувається у дні Великодніх свят. 

 

Фестиваль естрадно-спортивного танцю «Фест» 
 

Започаткований 1991 року. Проводиться щороку. Упродовж тижня близько 150 

хореографічних постановок презентують майже півсотні танцювальних колективів зі всіх 

куточків України. Також традиційно у «ФЕСТі» беруть участь юні танцюристи з Росії, 



Молдови та Білорусі. Автор ідеї та директор – Леонілла Жодік. Фестиваль «ФЕСТ» дав 

поштовх у проведенні аналогічних фестивалів в Києві, Одесі, Маріуполі, Чернівцях та 

інших містах України.  

 

Фестиваль декоративно-прикладного мистецтва "Прикарпатський 

Вернісаж" 

 

Щороку, навесні в рамках святкування Дня міста та восени разом з ярмаркою-

виставкою «Свято хліба» на майдані Шептицького проходить фестиваль декоративно-

прикладного мистецтва «Прикарпатський вернісаж». Учасники фестивалю пропонують 

найрізноманітніші вироби зі скла та дерева, соломи, бісероплетіння та вишивки, 

гончарства та кераміки, писанкарства, лозоплетіння  та інші.  

Мешканці та гості нашого краю мають чудову нагоду побачити багато 

надзвичайних, чарівних і витончених речей, виготовлених з теплом та любов’ю  в 

українських традиціях. 

У фестивалі беруть участь близько 200 майстрів з майже усіх областей України: 

Івано-Франківської, Київської, Львівської, Донецької, Сумської, Рівненської, 

Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької, Черкаської. 

 

Ярмарок-виставка «Свято хліба» 
 

Щороку, в кінці серпня або на початку вересня виконавчий комітет Івано-

Франківської міської ради спільно з Гільдією приватних пекарів та кондитерів міста 

проводять ярмарок-виставку «Свято хліба». 

 Учасниками фестивалю є: хлібопекарські підприємства області та народні умільці. 

Програма фестивалю передбачає різноманітні конкурси та майстер-класи. Зокрема, 

працює етнографічна майстерня, де навіть найменші можуть виготовити іграшку чи 

сувенір з борошна. Присутнім демонструють основні технологічні процеси випікання 

хліба, приготування козацького кулішу і традиційних українських страв. А також 

проводяться  конкурси на кращий коровай та станіславівський пляцок.  

 

Фестиваль «Карпатська кулінарна спадщина» 

 
Кулінарний фестиваль в Івано-Франківську – це частина міжнародного проекту 

«Карпатська мережа кулінарної спадщини». В ньому прикордонні райони Угорщини, 

Словаччини, Румунії та України об’єдналися з метою збереження та популяризації 

місцевих гастрономічних традицій. Організатори проекту прагнуть створити нові 

можливості для розвитку бізнесу в секторах виробництва традиційної їжі та гастрономії, 

поєднати ресурси виробників та надавачів послуг в сфері туризму та налагодити нові 

партнерські зв’язки. Прикарпаття та сусідні регіони представляють домашню 

консервацію, мед, трави, повидла та інші смаколики традиційної карпатської кухні. 

Кулінарія – не єдина складова фестивалю. Учасники також представляють свій 

фольклор. В програмі організація  уроків  співу, танців, народних ремесел. Тож мешканці 

та гості міста мають можливість познайомитися з культурою кількох сусідніх народів. 

Провідні шеф-кухарі з Угорщини, Словаччини, Румунії та України проводять 

майстер-класи на базі популярних ресторанів Івано-Франківська, всі бажаючі можуть 

скуштувати традиційні страви національних  кухонь на  кулінарному шоу під відкритим 

небом.  


