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Національна спілка краєзнавців України 

 

ПРАВЛІННЯ 

Івано-Франківської обласної організації 

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Нечуя-Левицького, 19 

т.58-45-96, 58-21-56 

 

№01                                                                                                        від «19» лютого 2020 р. 

 

 

 

Президії Національної  

спілки краєзнавців України 

 

 

Звіт 

Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України 

за 2020 р. 

Аналізуючи діяльність Івано-Франківської обласної організації НСКУ за 2020 рік 

слід відзначити окремі тенденції щодо структурної розбудови організації, створення 

осередків Спілки та дистанційне проведення більшості наукових конференцій, пленумів, 

презентацій. Зважаючи на карантинні обмеження у зв’язку з пандемією гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, всі заходи обласної організації відбувалися з 

дотриманням протиепідемічних заходів.  

Впродовж звітного періоду проводилася певна робота щодо популяризації 

краєзнавчих досліджень і залучення громадськості до збереження історико-культурної 

спадщини України, на виконання рішень VI з’їзду НСКУ.  
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І. ЗВІТНО-ВИБОРНІ КОНФЕРЕНЦІЇ,  

ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ, ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ (ДАТА, РІШЕННЯ) 

 

Засідання Правління ІФОО НСКУ 

28.05.2020 р.                                                                                     Івано-Франківськ онлайн 

Рішення: 

1. За особливий внесок у розвиток краєзнавства, вивчення, збереження і популяризації 

історико-культурної спадщини Прикарпаття нагородити Дипломом Лауреата та 

грошовою винагородою премії імені Євгена Паранюка Івано-Франківської обласної 

організації НСКУ: академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора 

ІФНМУ Качкана В.А.; Заслуженого журналіста України, засновника Музею 

родинних професій «Від плуга до комп’ютера» Фабрику Р.М.; педагога-ветерана 

Янковського С.С.  

2. Представити кандидата історичних наук, начальника управління культури, 

національностей та релігій ІФОДА, члена Правління ІФОО НСКУ Федорака В.В. та 

історика-джерелознавицю Соловку Л.М. до нагородження Премією НСКУ імені 

академіка Петра Тронька НСКУ в номінації «за науково-організаційну та 

просвітницьку діяльність у краєзнавстві». 

3. Подати клопотання про присвоєння звання «Почесного краєзнавця України» 

Заслуженому працівникові культури України, Заслуженому діячеві мистецтв України 

Грицану А.В. за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху, збереження 

національної історико-культурної спадщини нашого регіону. 

4. Заснувати іменні медалі задля увічнення пам’яті видатних краєзнавців Петра 

Арсенича, Михайла Головатого, Богдана Гавриліва, Володимира Грабовецького. 

5. Висунути на здобуття обласної премії імені Володимира Полєка в галузі краєзнавства 

(Колектив краєзнавчого музею у складі: Беднарчик Г.М., Реган Н.Д., Смирнова В.В. 

та Штиркало Я.Є.); Савчука М.В., Киселюка Р.М., Лесюк О.Л., Тиміва І.М., 

Єгрешія О.І.. 
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Засідання Президії правління ОО НСКУ  

09.06.2020 р.                                                                                  Івано-Франківськ онлайн 

Розгляд матеріалів первинного осередку НСКУ факультету туризму ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Рішення: 

1. Підтримати звернення Голови осередку Великочого В.С. до Івано-Франківської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України щодо присвоєння 

Загальноукраїнської премії Національної спілки краєзнавців України імені Дмитра 

Яворницького ректору ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», професору, доктору політичних наук Цепенді І.Є. за вагомий внесок у 

справу вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і природних 

багатств рідного краю.  

2. Увійти з пропозицією до Комісії з призначення Премії імені Дмитра 

Яворницького НСКУ щодо нагородження Цепенди І.Є. 
 

Урочисте засідання Правління ІФОО НСКУ 

19.11.2020 р. «Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття» 

З нагоди вручення обласної премії імені Володимира Полєка в галузі краєзнавства. 

Лауреатам 2020 року: 

Киселюк Р.М., член НСКУ, поет, голова Яремчанської міської організації 

Товариства української мови імені Тараса Шевченка, член НСКУ, НСПУ; 

колектив Івано-Франківського краєзнавчого музею, у складі: Беднарчик Г.М., 

Рега Н.Д., Смирнов В.В., Штиркало Я.Є.;  

Савчук М.В., член НСКУ, журналіст, письменник-гуморист, фольклорист, 

видавець, член товариства «Просвіта», член Гуцульського товариства, голова 

редакційно-видавничих комітетів «Енциклопедія Коломийщини», краєзнавчої серії 

«Бібліотека Коломийщини», Почесний краєзнавець України. 

Були нагороджені Грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради за 

багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток галузі краєзнавства:  

 Тимів І.М., науковий співробітник Краєзнавчого музею Калущини,  
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 Єгрешій О.І., кандидат історичних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», член Правління обласної 

організації НСКУ,  

 Лесюк О.Л., методист відділу освіти Рожнятівської райдержадміністрації. 

 

Збори осередку НСКУ 

30.12.2020 р.                                                                                              м. Івано-Франківськ 

Засідання осередку НСКУ на факультеті туризму ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» та розширене засідання кафедри 

туризмознавства і краєзнавства провели: Великочий В.С., декан факультету туризму, 

доктор історичних наук, професор, академік Української історичної академії наук, член-

кореспондент Академії туризму України, член Правління ОО НСКУ та Косило М.Ю., 

голова ОО НСКУ, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді, кандидат педагогічних наук. 

Обговорювалися першочергові завдання розбудови діяльності ООНСКУ на 

2021 рік. Відбулося вручення квитків шістьом новоприйнятим спілчанам до лав 

обласної організації НСКУ. 

 

ІІ ПРОВЕДЕНІ КРАЄЗНАВЧІ ЗАХОДИ, В ЯКИХ ОО НСКУ 

БУЛА ОРГАНІЗАТОРОМ АБО СПІВОРГАНІЗАТОРОМ 

Спільно з Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою 

ім. І. Франка (далі − ІФОУНБ ім. І. Франка) у 2020 році були організовані цикли 

книжково-ілюстративних виставок:  

«Краєзнавство Івано-Франківщини в іменах» (особливої увагу заслуговують теми: 

«Михайло Клапчук: археолог, краєзнавець, діяч ОУН», «Роман Коритко – майстер 

історично-краєзнавчої прози», «Світлана Флис: дослідниця минувшини гуцульського 

краю»),  

«З літературної скарбниці Прикарпаття», 

«Вчені Прикарпаття» та ін.  
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Відкриття пам'ятної дошки діячам «Просвіти» 

22.01.2020 р.                                                                                                            м. Надвірна 

З ініціативи ООНСКУ відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки 

науковцям, громадським діячам, уродженцям міста Надвірна Федору, Миколі та Юрію 

Срібним на приміщенні «Просвіти»  

 

Презентація книжкової серії «Звитяжці» 

22.01.2020 р.                                                                                                                   м. Київ 

До Дня Соборності України на історичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відбувся науково-освітній захід, приурочений до 

відзначення 101-ої річниці проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР, на якому члени 

Правління ОО НСКУ Монолатій І.С., професор ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» та Іваночко В.С., директор видавництва «Лілея-

НВ» ознайомили студентів, викладачів і співробітників престижного українського вузу з 

успішним видавничим проєктом (2018-2019 рр.). А саме − книжковою серією спогадів 

представників проводу українського вояцтва, що складається з 20 книг, накладом 

1000 примірників кожної з них. 

 

31.01.2020 р.                                                                                          ІФОУНБ ім. І. Франка 

Курсова підготовка з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітніх 

закладів області на тему «Інформаційно-краєзнавча діяльність бібліотеки як складова 

національного виховання учнів». 

 

лютий 2020 р.                                                                                      ІФОУНБ ім. І. Франка 

Працювала  історико-краєзнавча лабораторія «Івано-Франківщина історична». 

Студенти-гуртківці під керівництвом кандидата історичних наук, доцента кафедри 

історії України, члена Президії ОО НСКУ Королька А.З. ознайомилися із роботою 

відділу краєзнавчої літератури, книгами та періодикою із бібліотечних фондів, отримали 

інформацію про структуру краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату, вчилися 

самостійно працювати з топографічною картотекою зведеного краєзнавчого каталогу, 
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яка є джерелом відомостей про населені пункти Івано-Франківської області. 

 

Курси підвищення кваліфікації методистів та керівників гуртків (туристсько-

краєзнавчого, національного, військова-патріотичного напрямі) закладів 

позашкільної освіти 

17-26.02.2020 р.                                                                                                 ІФОДЦТКУМ 

В даному заході, організованому спільно з Івано-Франківським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти для керівників гуртків позашкільної 

освіти туристсько-краєзнавчого, національного та військово-патріотичного напрямів, 

взяли участь члени ОО НСКУ: Косило М.Ю., Королько А.З., Турчин Т.Р., Срайчук Ю.В. 

 

Пленарне засідання та урочиста Академія 

20.02.2020 р.                                                                                        ІФОУНБ ім. І. Франка 

З нагоди 20-річчя заснування Івано-Франківського осередку НТШ з доповідями 

виступили науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Прикарпатський університет імені 

Василя Стефаника», члени Правління ОО НСКУ кандидат філологічних наук Баран 

Є.М. та доктор політичних наук Монолатій І.С.  

Презентовано нові видання до 100-річчя Української революції (1917-1921): 

«Енциклопедія ЗУНР», т.1,2 член НСКУ (професор Кугутяк М.В.) серія «Звитяжці», 

книги 1-20 (директор видавництва «Лілея-НВ» Іваночко В.С., упорядник професор 

Монолатій І.С.). 

 

Семінар підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

06.03.2020 р.                                                                                          ІФОУНБ ім. І. Франка 

Співпраця ІФОУНБ ім. І. Франка, ОО НСКУ та факультету історії, політології і 

міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» . 

 

Обласний семінар керівників пошуково-експедиційних загонів 

12.03.2020 р.                                                                                                    ІФОДЦТКУМ 
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В роботі семінару на тему: «Роль і місце краєзнавчо-пошукової діяльності в 

формуванні національно-патріотичних почуттів у молоді» взяли участь 20 педагогів від 

навчальних та позашкільних закладів освіти з 10 районів, 4 міст та 5 об'єднаних 

територіальних громад області. Із темою доповіді «Актуальні питання краєзнавчих 

досліджень у контексті нової української школи» виступив доктор філософії, 

Заслужений працівник освіти України, директор облдержцентру Косило М.Ю., а 

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Королько А.З. розповів про 

напрями історико-краєзнавчої, пошуково-дослідницької роботи в закладах вищої освіти 

та перенесення досвіду праці у заклади позашкільної та загальної середньої освіти. 

Серед доповідачів семінару були також інші члени ОО НСКУ: Гуменюк Г.М., 

Вуянко М.В., Руско Н. М.  

 

Участь краєзнавців у прямому ефірі                  

10.05.2020 р.                                                                 Івано-Франківське ОТБ «Галичина» 

Історико-краєзнавча бесіда «Станіславів – Франківськ: минуле і сьогодення» за 

участі член НСКУ  Єгрешія О.І. та Бондарєва І.С.  

 

Презентація друкованого видання  

28.05.2020 р.                                                                                    Івано-Франківськ онлайн 

З нагоди Всеукраїнського дня краєзнавства відбулася онлайн-презентація книги 

«Історія поступу Івано-Франківського обласного державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді: до 80-річчя заснування», виданої у співпраці з Івано-

Франківською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України за 

підтримки Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

облдержадміністрації. Головним редактором, упорядником та автором цього 

унікального видання виступив Косило М.Ю. 

 

Обласний етап історико-краєзнавчих акцій                                              

червень-липень 2020 р.                                                                                       ІФОДЦТКУМ 
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Своє логічне представлення на обласних етапах історико-краєзнавчих акцій «Герої 

не вмирають», «Історія освіти Івано-Франківщини» та на обласній історико-

географічній експедиції «Історія міст і сіл України» знайшли змістовні роботи 

талановитих юних пошуковців, які систематизували матеріали з вивчення і дослідження 

життєвого та бойового шляху героїв Небесної сотні та учасників антитерористичної 

операції на Сході України (військових, добровольців, працівників медичної служби, 

волонтерів), історії закладів освіти та історичних подій рідного краю, туристсько-

рекреаційних та екскурсійних можливостей сіл і міст і показали шанобливе ставлення 

до видатних педагогів свого краю (учасники атестаційної комісії, члени ОО НСКУ: 

Бакала В.М., Лапчук Л.В.).  

 

Дискусійна розмова в програмі «Про головне в деталях»  

06.07.2020 р.                                                                  Івано-Франківське ОТБ «Галичина» 

Участь члена ОО НСКУ, кандидата історичних наук, доцента ДВНЗ 

«Прикрпатський національний університет імені Василя Стефаника» Єгрешія О.І. в 

дискусії на тему «Російські інструменти впливу на Україну». 

 

Пізнавальна бесіда в програмі «Про головне в деталях»  

29.09.2020 р.                                                                Івано-Франківське ОТБ «Галичина» 

Учасниками прямого ефіру були члени ОО НСКУ − доцент кафедри історії 

України і методики викладання історії Королько А.З. спільно з викладачем кафедри 

міжнародних відносин, директором Наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» Гаврилишиним П.М. Тема розмови: 

«Краєзнавство та локальна історія як базис для формування самоідентичності 

українців».  

Під час передачі були розкриті такі питання: визначено зміст поняття 

«краєзнавство», а також історичні дисципліни, пов’язані з історичним краєзнавством; 

види краєзнавства за змістом і формами; краєзнавчі об’єкти, на які спрямовується 

наукова діяльність дослідників вивчення рідного краю. 
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Інтерв’ю-презентація 

30.09.2020 р.                                                                Івано-Франківське ОТБ «Галичина» 

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек директор ІФОУНБ ім. І. Франка, член 

Правління ОО НСКУ Бабій Л.В. взяла участь у розважально-пізнавальній телевізійній 

програмі «7-ий поверх» із розповіддю про діяльність відділу краєзнавчої літератури. 

Крім цього, впродовж року бібліотекарі підготували ряд матеріалів для радіо-рубрики 

«Скарбниця» на ТРК «Карпати», присвячених відомим постатям Прикарпаття, 

важливим історичним подіям краю та новим книгам у фонді відділу краєзнавчої 

літератури.  

Івано-Франківське ОТБ «Галичина» 

Створено 7 історико-краєзнавчих програм «Вулиця» (автори-члени НСКУ Кукуруза 

В.І.                 Нікітін І.В.), зокрема, про вулиці Військових ветеранів, Княгинин, м. Івано-

Франківська, вулиці м. Долини, Рогатина, Богородчан, с. Мізунь. А також побачили світ 

нові випуски програи «Храми Прикарпаття» (автор член НСКУ Кукуруза В.І.) 

Спільно з Івано-Франківським ОДЦТКУМ відзнято нові випуски програми «Музей 

на нашій вулиці» присвячені музеям закладів освіти Калуського №5 та Задністрянського 

ліцеїв. 

 

Ювілейна презентація книжкових краєзнавчих видань  

16.10.2020 р.                               Івано-Франківський історичний музей Олекси Довбуша 

Присутні краєзнавці, члени Президії ОО НСКУ: педагог, письменник Бабій В.І. та 

кандидат філологічних наук, доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» Баран Є.М., а також члени ОО НСКУ: Бакала В.М., 

Главацький В.М., Лапчук Л.В., Смирнов В.В., Срайчук Ю.М. Присутні вшанували 

пам'ять відомого українського науковця, історика-краєзнавця, громадського діяча 

Володимира Васильовича Грабовецького (1928–2015), який в умовах панування 

партійно-тоталітарного режиму в Україні середини і другої половини ХХ ст. був одним 

із нечисленних дослідників, які продовжили лінію української традиційної історіографії. 
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Обласний семінар  

27.10.2020 р.                                                                                     Івано-Франківськ онлайн 

Спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти було 

проведено обласний семінар керівників гуртків та туристських організаторів шкіл 

«Організація та проведення походів, екскурсій та експедицій з учнівською молоддю – 

важливий засіб вивчення рідного краю, національно-патріотичного виховання та 

фізичного загартування», в якому взяли участь 95 педагогів з міст, районів, об’єднаних 

територіальних громад області. У вступному слові питання позашкільної освіти чітко 

окреслив директор ОДЦТКУМ, Заслужений працівник освіти України, доктор філософії 

Михайло Косило. Про важливість майстерності екскурсовода та музейної педагогіки у 

навчанні та вихованні дітей наголосив у своєму виступі Срайчук Ю.В., директор 

історико-краєзнавчого музею Олекси Довбуша.  

 

Науково-методичний семінар 

06.11.2020 р.                                                                                     Івано-Франківськ онлайн 

   Відбувся спільно з Івано-Франківським ОДЦТКУМ захід на тему «Структура та 

план написання історії населеного пункту». Студенти ДВНЗ «Прикарпатський 

університет імені Василя Стефаника» та працівники ІФОДЦТКУМ підготували цікаві 

презентаційні матеріали, присвячені питанням структури та плану написання історії 

населеного пункту (методика збору інформації з вивчення родоводу, встановлення дати 

заснування населеного пункту, походження його назви, підготовка списку літератури та 

джерел, ілюстративних матеріалів, вимоги до оформлення).  

 

Презентація нового видання 

26.11.2020 р.                                                                                       ІФОУНБ ім. І. Франка 

Відбулася презентація монографії співробітника Навчально-наукового інституту 

історії, етнології і археології Карпат, члена ОО НСКУ Сіреджука П.С. «Галицька 

Гуцульщина доби Західноукраїнської Народної Республіки» за участі голови ОО НСКУ 

Косила М.Ю. Видання досліджує питання державного і військового будівництва та 

участь гуцулів у польсько-українській війні 1918–1919 рр.  
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Започаткування об’єднання  

01.11.2020 р.                                                                                              м. Івано-Франківськ 

Розпочала свою діяльність відновлена у Івано-Франківську творча спілка із 95-

літньою історією «Товариство письменників і журналістів імені Івана Франка», 

співзасновниками якої виступили члени Президії ОО НСКУ Баран Є.М. та Бабій В.І. 

 

Презентація нового видання 

01.12.2020 р.                                                                                          ІФОУНБ ім. І. Франка 

Презентація щоденникових записів «Повернути на правий бік» Вереса М.Й., 

відомого управлінця, викладача ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України», члена 

ОО НСКУ. 

Працюючи заступником міського голови Івано-Франківська з гуманітарних 

питань, автор ретельно фіксує впродовж 2011-2015 рр. епоху утвердження українства 

періоду Революції Гідності і подальшого московсько-українського протистояння.  

Організатором події виступив краєзнавчий відділ ІФОУНБ ім. І. Франка, 

модератором – член Правління ОО НСКУ Баран Є.М. Виступали: Косило М.Ю., 

Бабій В. І., Бабій Л. В., Смирнов В.В., Шаран О.І., Главацький В.М. 

 

Всеукраїнська наукова конференція    

04.12.2020 р.                                        Івано-Франківськ онлайн 

Проведено Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу конференцію «Треті 

Грабовецькі історичні читання» (до 90-річчя від дня народження українського історика 

Володимира Грабовецього) Взяли участь та виступили: голова НСКУ, член-

кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Реєнт О.П., ректор 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Цепенда І.Є., доктор політичних наук, професор та голова ООНСКУ Косило М.Ю. 

 

Участь у телепередачі на ОТБ «Галичина» 

04.12.2020 р.                                                                                             м. Івано-Франківськ 
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   Виступ кандидата історичних наук, асистента кафедри історії України і методики 

викладання, члена ОО НСКУ Паски Б.В. у телепередачі «Про головне в деталях» на 

тему «Опанас Заливаха: митець на тлі епохи», приуроченій вшануванню 95-річчя від 

дня народження відомого українського художника, дисидента, політв’язня радянського 

режиму Опанаса Заливахи. 

 

ІІ Всеукраїнська краєзнавчо-етнологічна конференція            

10-11.12.2020 р.                                                                                Івано-Франківськ онлайн 

На початку пленарного засідання конференції учнівської та студентської молоді 

«Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть…» відбулася урочиста 

історична подія – колектив Івано-Франківського обласного державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (далі – ІФОДЦТКУМ), з нагоди відзначення 80-річчя з 

часу заснування нагороджений Грамотою Верховної Ради України. Нагороду колективу 

центру вручив начальник управління освіти і науки Департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики ОДА Ігор Гаврилюк, відзначивши високий професіоналізм у 

забезпеченні реалізації державної політики в галузі освіти. Цінним подарунком голови 

обласної ради також був нагороджений керівник закладу й водночас голова ОО НСКУ 

Косило М.Ю. 

 

14.12.2020 р.    

Участь у телепередачі ОТБ «Галичина»                                         м. Івано-Франківськ 

  Члени Правління ОО НСКУ: завідувач кафедри історії України і методики 

викладання історії Райківський І.Я., доценти кафедри Королько А.З., Єгрешій О.І. та 

голова ОО НСКУ Косило М.Ю. взяли участь у телепередачі «Про головне в деталях». 

Тема розмови – «Академік Володимир Грабовецький – засновник Прикарпатської 

історичної школи» та Грабовецьких читань як  увічнення його пам’яті.  

Пошуково-краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» 

21-24.12.2020 р.                                                                                                 ІФОДЦТКУМ 

У ІІ турі «Моя Батьківщина − Україна» взяли участь 42 науково-дослідницькі 

роботи експедиційних і пошукових загонів, різнопрофільних гуртків та окремих юних 
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краєзнавців обласних закладів позашкільної освіти. Переможцями були визнані 5 робіт 

дитячих творчих об’єднань туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного 

напрямів, серед яких вихованці Калуської філії ОДЦТКУМ (керівник член ОО НСКУ 

Руско Н.).  

 

 

 

ІІІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ, ЩО ПОБАЧИЛИ СВІТ ПРОТЯГОМ РОКУ ЗА 

РІШЕННЯМ, УЧАСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ 

Інтерес громадськості до краєзнавства спонукає до видання краєзнавчих 

бібліографічних посібників. Спільно з ІФОУНБ ім. І. Франка видано «Календар 

знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківської області на 2021 рік», каталог книжкових 

видань «Літопис історії населених пунктів Івано-Франківщини» та біобібліографічний 

покажчик «Світлана Флис: невтомна дослідниця Гуцульщини» (до 60-річчя від дня 

народження), «Життя у творчому горінні» (вступ. слово Бабій Л., наук. ред. Горбань Г.), 

а також дайджест до 80-річчя з часу заснування книгозбірні «Івано-Франківська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: краєзнавчі орієнтири» (упоряд. Шаран О., 

Горбань Г., відп. за вип.. Бабій Л.), де представлена різноаспектна краєзнавча діяльність 

обласної книгозбірні впродовж 2016-2020 рр.  

Опублікована минулого року в журналі «Бібліотечна планета» (2020, № 4) стаття 

члена ОО НСКУ Шаран О.І. «Популяризуємо українську книгу: ІФОУНБ ім. І.Франка на 

книжковому фестивалі «Сторінками української книги»» висвітлює п’ятиріччя 

співдіяльності відділу краєзнавчої літератури у презентації друкованої книжкової 

продукції. 

Видання, які стали лауреатами премії «Краща краєзнавча книжка року»-2020: 

1. Гаврилів Б. Відзначення ювілею 1100-річчя Давнього Галича : іст.-краєзн. зб. / 

Б. Гаврилів, Ю. Крайчук ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – 

Івано-Франківськ, 2019. – 186 с. : іл.  
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2. Микола Євшан у контексті доби: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Івано-

Франківськ, 1 листоп. 2019 р.) / Івано-Франків. обл. орг. спілки краєзнавців України 

[та ін.] – Івано-Франківськ, 2019. – 223 с. 

 

3. Мочульський М. Вибране: твори / М. Мочульський ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. 

спілки письменників України, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців 

України [та ін.].– Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – 767 с. + 12 окр. арк. фот. 

 

4. Паска Г. Лев Бачинський: творець соборності України / Г. Паска ; [за наук. ред. 

А. Королька] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. 

спілки краєзнавців України. – Торонто ; Львів : Фундація Енцикл. України, 2019. – 

244 с. : іл. 

 

Вийшли друком видання членів НСКУ: 

1. Бабій В. Свині не читають: збірник гумору / В. Бабій ; ІФОО НСКУ [та ін.]. − 

Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2020. – 99 с. 

2. Бібліотеки Івано-Франківська і Ополє. Вектори міжнародної співпраці: інформ.-

бібліограф. вид.: до 80-ліття з часу заснування ІФОУНБ ім. І. Франка / уклад. 

Л.В. Бабій, Г.В. Горбань, О.А. Войтичук. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. – 89 

с. : фото. 

3. Бондарев І. Легенди міжвоєнного Станиславова / І.Бондарев. – Івано-Франківськ: 

Лілея-НВ, 2020. – 64 с. : іл. 

4. Гаврилишин П. Станиславів: віднайдені історії / П. Гаврилишин, Р. Чорненький. – 

Брустурів: Дискурсус, 2020. – 256 с. : іл. – (Цікава історія ; №1). 

5. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. − 2020. − Ч. 33. 

6. Драбчук І. Відомі уродженці Галича / І. Драбчук. – Івано-Франківськ: Ярина, 2020. 

– 115 с. : іл. 

7. Духовна скарбниця Івано-Франківщини: до 80-ліття з часу заснування ІФОУНБ 

ім. І. Франка: зб. матеріалів / авт. вступ. ст. Л. Бабій. – Івано-Франківськ, 2020. – 

114 с. : фото. 
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8. Засіяно рясно − колоситься щедро: наук. зб. на пошану В. Качкана : (до 80-річчя з 

дня народж. та 60-ліття творч. діяльності) / ред.-упоряд. О. Качкан ; ІФНМУ ; 

НСКУ [та ін.]. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2020. – 387 с. : іл. 

9. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: до 100-річчя 

утворення Західно-Української Народної Республіки. − Т.3: П–С. − Івано-

Франківськ: Манускрипт-Львів, 2020. − 576 с. 

10. Збірник матеріалів «Український національно-визвольний рух у ХХ столітті: 

проблеми, досвід, уроки» (присвячений 110-річчю Провідника ОУН Степана 

Бандери та 110-річчю Головного Командира УПА Романа Шухевича) / упоряд. 

Я. Коретчук. − Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2019. − 100 с. 

11. Євшан М. Вибране. Літературна критика. Публіцистика. Листи / М. Євшан ; 

[упоряд.: Є. Баран, О. Баган, М. Комариця] ; ІФОО НСКУ [та ін.]. – Івано-

Франківськ: Місто-НВ, 2020. – 904 с. − (Бібліотека Галицька ; вип. 10). 

12. Єгрешій О. Сірецькі–Яримовичі / О.І. Єгрешій. – Івано-Франківсь: КП фірма 

«Лік», 2020. – 332 с. 

13. Історія поступу Івано-Франківського обласного державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді: до 80-річчя заснування / голов. ред. М. Косило ; 

відп. за вип. І.В. Косило ; ІФОО НСКУ [та ін.]. – Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2020. – 376 с. : іл. 

14. Калуські історичні студії. Том 5. Збірник наукових статей, документів і матеріалів. 

Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. 

15. Краєзнавець Прикарпаття: реґіональний науково-методичний альманах.− 2020.− 

№ 35 (січень-червень); № 36 (липень-грудень). 

16. Літопис історії населених пунктів Івано-Франківщини: кат. краєзнав. книжк. вид. / 

ІФОУНБ ім. І. Франка, ІФОО НСКУ ; [уклад. Г. Горбань, В. Дволітка ; відп. за 

вип. Л. Бабій ; переднє слово : М. Косило, В. Бабій]. – Івано-Франківськ, 2020. – 

44 с. : іл. 
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17. Ляцьке-Шляхетське (Липівка) у світлинах: фотоальбом / авт. ідеї та наук. ред. 

І.Д. Любчик ; техн. ред. та дизайн − І.З. Угриновський; НСКУ. – Івано-

Франківськ:Місто-НВ, 2020. – 147 с. 

18. Любчик І. Лемківські долі: трагізм і пам'ять поколінь: монографія / І. Любчик. – 

Івано-Франківськ: Ярина, 2020. – 191 с. : іл. 

19. Матеріали науково-методичного семінару «Позашкільна освіта в умовах 

становлення Нової української школи». Напрями: туристсько-краєзнавчий, 

військово-патріотичний, пластовий (скаутський), гуманітарний / голов. ред. 

М. Косило ; відп. за вип. І.В. Косило. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. – 

230 с. 

20. Монолатій І. Сила Західноукраїнської Народної Республіки: вибрані питання 

потенціалу, безпеки і дипломатії держави / І. Монолатій. – Івано-Франківськ: 

Лілея-НВ, 2020. – 87 с. 

21. Паньків М. Програма-запитальник для збирачів спогадів про історичні події на 

території Івано-Франківської області з 1950 по 2020 роки: метод. посіб. / 

М.І. Паньків; відпов. за вип. Г.М. Беднарчик, Ю.В. Срайчук. – Івано-Франківськ, 

2020.− 60 с. 

22. Паралелі та меридіани ІФНМУ. Івано-Франківський національний медичний 

університет – у постатях: кн. наук.-докум. есеїв: 75-річчю з дня заснування 

присвяч. / авт.-упоряд., ред. В.А. Качкан. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2020. – 

614 с. : іл. 

23.  Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого, військово-

патріотичного та гуманітарного напрямів: зб. програм / заг. ред. М.Ю. Косило, 

В.С. Великочий ; Ю.В. Срайчук, Є.М. Луців, В.І. Бабій ; відп. за вип. 

Г.М. Маловічко, І.В. Косило. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. – 264 с. 

24. Савчук М. Історія Великого Ключева. Т.2: Період Автро-Угорщини. ЗУНР 

(1772 рік – 1919 рік) / М. Савчук. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. – 199 с. : іл. 
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25. Скригунець В. На чатах оберегів предковічних: іст.-публіцист. нариси про 

минувшину Стопчатова / В. Скригунець. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. – 

400 с. : іл. 

26. Снятин. Краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. 200. Ч. 20 (34). 

27. Соловка Л. Крихівці / Крехівці: коріння, що воскрешає, оживляє, творить / 

Л. Соловка, О. Жерноклеєв ; Крихів. сільрада Івано-Франків. міськради, ІФОО 

НСКУ. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2020. – 784 с. : іл., карти. 

28. Тимів І. Археологічні пам’ятки Калущини: довідник / І. Тимів ; наук. ред. 

О. Малярчук, Б. Томенчук, Т. Ткачук ; ПНУ ім. В. Стефаника [та ін.] – Івано-

Франківськ: Фоліант, 2020. – 144 с. 

29. Федунків З. Оборонна архітектура Галича над Дністром / З. Федунків. – Івано-

Франківськ: Лілея-НВ, 2020. – 376 с. : іл. + 2 окр. арк. іл. 

 

IV УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ В ГРОМАДСЬКИХ, НАУКОВИХ, ЕКСПЕРТНИХ, 

ВИДАВНИЧИХ ЗАХОДАХ ТА ДОРАДЧИХ РАДАХ ПРИ ОРГАНАХ ВЛАДИ 

Члени ОО НСКУ (Баран Є.М., Косило М.Ю., Федорак В.В., Бабій В.І., Бабій Л.В., 

Смирнов В.В.), увійшли до складу комісії та журі Конкурсу «Краща книга Прикарпаття-

2020», співзасновниками стали: Управління культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки 

краєзнавців України, Товариство письменників і журналістів імені Івана Франка (далі − 

ТОПІЖ), відзначили Дипломами такі видання: 

1. У номінації «СПАДЩИНА»: Василь Стефаник: зібр. тв.: у 3 т. у 4 кн. / ред. 

С.І.Хороб. − Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. 

30. У номінації «ГУМОР і САТИРА»: Бабій В. Насолода абсурдом: гуморески, жарти 

/ В. Бабій ; ІФОО НСКУ [та ін.]. − Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2020. – 107 с. 

2. У номінації «ПІСЕННИЙ ЗБІРНИК»: Главацький В. Криниця роду. − Івано-

Франківськ: Ярина, 2020. 

3. У номінації «ПУБЛІЦИСТИКА»: Костюк І. Записи на полях. − Івано-Франківськ: 

Місто НВ, 2020. 
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4. У номінації «ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ЛІТЕРАТУРА»: Монолатій І. Зоосад 

революції. Західноукраїнська державність 1918-1923 років і теорії випадковостей 

ХХ – початку ХХІ сторіч / І. Монолатій ; передм. В. Великочого. − Івано-

Франківськ: Лілея-НВ, 2020. – 352 с. 

Членами ТОПІЖ спільно з Івано-Франківськю ООНСКУ було проведено 19 заходів 

у співпраці з Івано-Франківською обласною організацією Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Тараса Шевченка (кімната-музей народної шани Тараса Шевченка, 

розташованому в Центрі культури «Просвіта Прикарпаття»), кімнаті-музеї Івана 

Франка, Івано-Франківському музеї Олекси Довбуша, Літературному музеї Прикарпаття 

та приміщенні ІФОУНБ ім. І. Франка, на яких проводилися презентації видань, були 

відзначені нагородами ряд творчих особистостей Прикарпаття.  

Членів ОО НСКУ публікувалися в таких історико-краєзнавчих журналах і 

виданнях:  

- «Краєзнавство» науковий журнал (Київ, 2020, № 1, 2); 

- «Перевал» всеукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал 

(Івано-Франківськ, 2020); 

Продовжувалася співпраця ООНСКУ з Івано-Франківською обласною державною 

адміністрацією, Івано-Франківською обласною радою, Івано-Франківським краєзнавчим 

музеєм, Івано-Франківським обласним музеєм національно-визвольних змагань 

прикарпатського краю імені С. Бандери, Снятинською районною радою, 

Городенківською районною радою, Тисменицькою районною радою в організації 

проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, круглих столів та ін. 

Члени ООНСКУ викладачі кафедри історії України і методики викладання історії, 

члени ІФОО НСКУ у 2020 р. продовжували реалізувати спільний проєкт 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Івано-

Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради й 

інших державних, академічних наукових і університетських установ у рамках видання 

енциклопедії «Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923». У 2020 р. вийшов 
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третій том цієї унікальної колективної праці, де викладачі кафедри підготували 

80 статей. 

2020 рік Івано-Франківська обласна рада оголосила «Роком пам’яті депортованих 

українців у ХХ столітті». Протягом 2020 р. викладачі кафедри історії України і 

методики викладання історії долучалися до низки заходів, організованих Івано-

Франківською обласною державною адміністрацією з нагоди відзначення 75-х роковин 

депортації українців з етнічних українських земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 

Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Вийшла 

та презентована за участі ООНСКУ монографія Ігоря Любчика «Лемківські долі: 

трагізм і пам’ять поколінь» (Івано-Франківськ, 2020) та були на презентації цієї книги 

18 грудня 2020 р. 

 

 

Співробітництво членів ІФОО НСКУ з установами НАН України 

Викладачі кафедри історії України і методики викладання історії, члени Івано-

Франківської обласної організації НСКУ за ініціативи працівників відділу нової історії 

України Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України взяли участь у 

проєкті з вивчення діяльності товариства «Просвіта», результатом якого стало видання 

львівською академічною установою у 2020 р. наукового збірника «Просвіта»: в обороні 

української ідентичності, духовності та культури (до 150-літнього ювілею) / наук. ред. 

Орлевич І. Львів: Логос, 2019. 228 с.», де міститься публікація завідувача кафедри 

історії України і методики викладання історії проф. Райківського І.Я. 

Викладачі кафедри історії України і методики викладання історії спільно з 

науковцями Інституту історії України НАН України та Інституту українознавства імені 

І. Крип’якевича НАН України у 2020 р. реалізували два проєкти. Зокрема, у цьому році 

вийшли два академічні видання: «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. 

Енциклопедія: до 100-річчя Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П–С. Івано-

Франківськ : Манускрипт-Львів, 2020» та «Енциклопедія історії України. Том: Україна 

– українці. Кн. 2 / голова редколегії В. Смолій. К.: Наукова думка, 2019». У ці два 
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енциклопедичні видання викладачі кафедри історії України і методики викладання 

історії помістили 90 словникових (гаслових) статей. 

 За сприяння обласної організації НСКУвідбулися: 

− відзначення районною премією імені Романа Федоріва автора краєзнавчого видання 

«Ляцьке-Шляхетське (Липівка) у світлинах» Любчика І.Д., доцента кафедри 

українознавства і філософії ІФНМУ.  

− довічна державна стипендія облдержадміністрації призначена почесному краєзнавцю 

України, члену Правління ОО НСКУ Паньківу. 

 

 

V МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Міжнародний форум українців                          

08.02.2020 р.                                                                                               Бухарест (Румунія) 

На запрошення Бухарестської філії Союзу українців Румунії літературний критик, 

член НСПУ, ОО НСКУ, доцент кафедри української літератури, заслужений працівник 

культури України Баран Є. М. взяв участь у заходах, присвячених 115-річниці від дня 

народження Уласа Самчука. 

 

Міжнародний науковий форум з організації роботи закладів позашкільної освіти 

25-26.09.2020 р.                                                                               Івано-Франківськ онлайн 

У ході VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еліта у 

розвитку держав» взяли участь представники 10 країн. ІФОО НСКУ представили ряд 

провідних науковців і вчених: Цепенда І.Є., Великочий В.С., Королько А.З., Косило 

М.Ю., Глаголюк В.П. та ін.). 

 

Міжнародна науково-практична конференція                                                Київ онлайн 

21.11.2020 р. 

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Місця / місце пам’яті в 

польсько-українському діалозі порозуміння (до 80-х роковин Катинського злочину)» за 

участі члена Правління ОО НСКУ Королька А. З. 
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Міжнародна наукова конференція «Петро Могила: погляд з сьогодення» 

27.11.2020 р.             Ботошани (Румунія) онлайн 

Королько А.З. виступив із доповіддю «Антоній Петрушевич – дослідник 

буковинських та молдавських релігійно-церковних старожитностей» в якій 

охарактеризував творчий доробок українського галицького історика другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. з вивчення рукописних документів молдавських і румунських 

монастирів ХVІ – ХVІІІ ст.,  

 

Участь членів ІФОО НСКУ в міжнародних проєктах (публікації монографій, книг, 

брошур, науково-популярних розвідок, статей, виступів в засобах масової 

інформації): 

за версією PEN Ukraine, до списку 175 кращих україномовних книжок в категорії 

«Гуманітаристика» було відзначене видання доктора політичних наук, професора, 

краєзнавця Монолатія І.С. та видавця, краєзнавця Іваночка В.С.:  

Монолатій І. Переможене горе. Мнемонічні фігури (без)державної літератури / 

І.С. Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2020. – 256 с. 

 публікація Великочого В.С. у випуску 17 наукового збірника 

«Східноєвропейський історичний вісник» = East European Historical Bulletin, який 

включено до міжнародної бази даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), 

Index Copernicus (ICV 2016 50.70; 2017 71.75) 

  метою щорічного міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки» (Wiki 

Loves Monuments), що проходить протягом вересня, є висвітлення культурно-історичної 

спадщини країн-учасниць. Цьогоріч наприкінці року у третьому раунді із 165-ти 

фоторобіт вибирали 10 найкращих. Серед членів журі з усієї України було п’ятеро 

прикарпатців, зокрема члени ОО НСКУ архітектор Микола Капак і краєзнавець Ігор 

Андруняк.  
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VI ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НА КІНЕЦЬ 2020 Р., 

ПРІЗВИЩА ТА НОМЕРИ ЧЛЕНСЬКИХ КВИТКІВ НОВИХ І ВИБУЛИХ ЧЛЕНІВ  

ОО НСКУ ВПРОДОВЖ 2020 РОКУ (ПРІЗВИЩА ТА НОМЕРИ КВИТКІВ) 

Загальна кількість членів НСКУ в Івано-Франківській обласній організації на кінець 

2020 р. – 178 осіб. 

Нові члени:  

1. Беднарчик Галина Михайлівна − № 3194. 

2. Верес Михайло Йосипович − № 3195; 

3. Карпів Йосип Дмитрович − № 3196; 

4. Лесів Василь Петрович − № 3197; 

5. Скригунець Василь Петрович − № 3198; 

6. Ступарик Богдан Андрійович - №3193 

7. Тарновецька Наталія Василівна - №3192 

8. Струк Богдан Андрійович − № 3193; 

9. Тарновецька Наталія Василівна − № 3192; 

 

Вибули (померли): 

1. Гаврилів Богдан Михайлович – помер, № 0621 

2. Парадовський Іван Степанович – помер, № 3155 

 

 

З повагою, 

Голова Правління                                                                                       Михайло Косило  


