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ЗВІТ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

за 2019 р. 

 

 

Звітно-виборні конференції, засідання правління, засідання президії 

(дата, рішення) 

 

Засідання правління ІФОО НСКУ 

29.05.2019 р.                                                                    м. Івано-Франківськ 

Рішення: 

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

популяризації історико-культурної спадщини Прикарпаття нагородити 

Дипломом Лавреата та грошовою винагородою премії  ім. Євгена Паранюка 

Івано-Франківської обласної організації НСКУ Паньківа Михайла Ілліча, 

Дземана Михайла Павловича, Федоришин Ольгу Семенівну. 

2. Висунути кандидатуру Срайчука Юрія Васильовича на здобуття премії 

ім. Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців 

України. Правлінню ІФОО НСКУ підготувати та подати відповідне 

клопотання до комісії з призначення премії. 
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3. Висунути кандидатури членів Спілки  Вуянко М.В., Киселюка Р.М., 

Лесюк О.Л., Райківського І.Я., Тиміва І.М., Тимківа В.М., Федорака В.В. на 

здобуття обласної премії ім. В. Полєка в галузі краєзнавства. Правлінню 

обласної організації НСКУ підготувати та подати відповідні клопотання до 

комісії з призначення даної премії.  

 

Урочисте засідання правління ІФОО НСКУ 

18.06.2019 р.                                                с. Хмелівка Богородчанського району 

З нагоди вручення премії імені Євгена Паранюка Івано-Франківської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України. 

Лавреатами стали: 

- Михайло Павлович Дземан, краєзнавець з Тлумача, педагог, 

відповідальний секретар Тлумацької районної організації Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури,  

- Паньків Михайло Ілліч, краєзнавець з Івано-Франківська, кандидат 

історичних наук, почесний голова Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України,  

- Федоришин Ольга Семенівна, краєзнавець з Долини, відповідальний 

секретар Долинської районної організації Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури, майстер народної творчості з писанкарства.  

 

Урочисте засідання правління ІФОО НСКУ 

27.09.2019 р.                                                                                м. Івано-Франківськ 

З нагоди вручення обласної премії імені Володимира Полєка в галузі 

краєзнавства. 

Лавреатами стали:  

- Вуянко Марія Василівна, краєзнавець, завідувач відділу археології 

обласного краєзнавчого музею.  
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- Райківський Ігор Ярославоввич, краєзнавець, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». 

- Тимків Василь Миколайович, краєзнавець, кандидат наук з державного 

управління, директор Івано-Франківської обласної філармонії ім. Іри 

Маланюк, голова Івано-Франківської обласної організації Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури.  

 

Засідання президії правління ІФ ОО НСКУ 

26  березня 2019 року                                                            м. Івано-Франківськ 

 Рішення: 

1. Висунути на здобуття премії імені академіка Петра Тронька  кандидатури 

Великочого Володимира Степановича та Карась Ганни Василівни. 

2. Увійти з даною пропозицією до комісії з призначення премії імені академіка 

Петра Тронька щодо нагородження Великочого Володимира Степановича та 

Карась Ганни Василівни. 

3. Звернутися до департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації з поданням про призначення довічної державної 

стипендії для видатних діячів освіти Гавриліву Богдану Михайловичу. 

4. Доручити президії ІФОО НСКУ підготувати необхідні документи. 

 

Засідання президії правління ІФОО НСКУ 

22.10.2019 р.                                                                    м. Івано-Франківськ 

Рішення: 

1. Звернутися до Івано-Франківської обласної державної адміністрації з 

поданням на нагородження відзнакою Президента України – орденом «За 

заслуги» ІІІ ступеня Кучірки Михайла Дмитровича. 

2. Доручити президії ІФОО НСКУ підготувати необхідні документи. 
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Проведені краєзнавчі заходи, в яких Івано-Франківська обласна 

організація НСКУ була організатором або співорганізатором 

 

Івано-Франківська обласна організація НСКУ є організатором: 

– Всеукраїнської наукової конференції «Родини в суспільному і 

національно-культурному просторі України і світу: історія та сучасність» 

(до 170-річчя від дня народження українського етнографа Володимира 

Шухевича) (с. Тишківці Городенківського району Івано-Франківської обл., 

29 червня 2019 р.). 

– Всеукраїнської науково-практичної конференції «Василь Баюрак (1722–

1754) – ватажок карпатських опришків» (м. Яремче Івано-Франківської обл., 

28 вересня 2019 р.). 

-  «Виставки краєзнавчих видань з історії населених пунктів 

Прикарпаття» яка відбулася 19 листопада 2019 р. в обласній книгозбірні де 

було представлено 358 видань з історії 215 міст, сіл, селищ області. Метою 

виставки було висвітлення наявних досліджень та привернення уваги до 

проблеми написання історії міст і сіл Прикарпаття й визначення географії 

населених пунктів які ще не мають написаної історії. 

- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Микола Євшан і 

розвиток літературно-критичної та естетичної думки в Галичині на початку 

ХХ ст.». Присвяченій 101 річниці Листопадового чину та 130-річчю від дня 

народження і 100-річчю від дня смерті Миколи Євшана  (м. Івано-Франківськ, 

1 листопада 2019 р.). 

- Всеукраїнської краєзнавчо-етнологічної конференції учнівської молоді  

«Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть…» (м. Косів, 15–

17 листопада 2019 р.). 
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2 травня 2019 року відбулася презентація книги «Почесні громадяни міста 

Івано-Франківська». Авторами-упорядниками видання стали краєзнавці, члени 

правління Івано-Франківської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України Богдан Гаврилів, кандидат історичних наук, почесний 

громадянин міста Івано-Франківська та Євген Баран, кандидат філологічних 

наук, літературознавець, есеїст. Книга вийшла друком у видавництві «Місто 

НВ». 

До 101-річниці листопадового чину ІФОО НСКУ спільно з факультетом 

туризму Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника провели 

презентацію колективної монографії «Були трактовані наскрізь гуманно…» 

Косачівський табір для інтернованих осіб в контексті українсько-польських 

взаємин у Галичині (1918–1919 рр.), авторами якої є члени Національної спілки 

краєзнавців України Володимир Великочий, доктор історичних наук, професор, 

декан факультету туризму, Іван Монолатій, доктор політичних наук, професор, 

Юрій Плекан, кандидат історичних наук.   

30–31 травня 2019 р.  члени Спілки краєзнавців разом із членами обласних 

Спілок письменників та журналістів були учасниками сьомого фестивалю 

«Письменницька ватра над Черемошем» який відбувався на Верховинщині. У 

фестивалі взяли участь відомі громадські діячі, літературознавці, письменники, 

журналісти, краєзнавці які  дарували верховинцям та гостям краю високу поезію, 

прозу, розповідали про письменницькі будні, літературний та краєзнавчий світ, 

працю над книгами. В рамках фестивалю відкрили анотаційну дошку 

краєзнавцю, відомому українському письменнику, літературознавцеві, 

громадсько-культурному і політичному діячеві, лауреату Національної премії 

України імені Тараса Шевченка Степану Пушику в селі Довгополе. 

24 серпня 2019 р. на честь Дня Незалежності України традиційно члени 

Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

http://nsku.org.ua/?page_id=5971
http://nsku.org.ua/?page_id=5971
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України та Івано-Франківської обласної організації Національної спілки 

письменників України здійснили сходження на Говерлу де читали свої твори. 

Разом із обласними Спілками письменників та журналістів у мальовничому 

селі Лолин Долинського району 26 серпня 2019 р. краєзнавці брали участь у 

літературно-мистецькому святі Франкової поезії. Щорічно Франкові читання 

збирають відомих письменників, поетів, прозаїків, журналістів та інших 

поціновувачів творчості Великого Каменяра. 

8 вересня 2019р. краєзнавці області були співорганізаторами та учасниками 

ХІІ обласного літературно-мистецького фестивалю імені Квітки Цісик в селі 

Ліски Коломийського району. 

Івано-Франківська обласна організація НСКУ тісно співпрацює з Івано-

Франківським обласним державним центром туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. Члени НСКУ спільно з представниками облдержцентру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді за час звітного періоду були суддями 

обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина 

– Україна», обласного етапу Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу», обласної історико-краєзнавчої 

експедиції «Історія міст і сіл України», обласної історико-краєзнавчої акції 

«Герої не вмирають».  

Обласна організація НСКУ також тісно співпрацює з Івано-

Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою 

ім. І. Франка, її краєзнавчим відділом у презентації краєзнавчих видань та 

інших заходах. За звітний рік краєзнавцями спільно з бібліотекою проведено 

26 масових заходів краєзнавчого спрямування. Зокрема: презентація книги 

члена ОО НСКУ, відомого вченого, історика і теоретика української літератури 

та етнокультури, академіка АН ВШ України Володимира Качкана «За престолом 

нації: Степан Пушик в орамленні доби», що побачила світ в серії «Шевченківські 

лауреати» до 75-річчя від дня народження видатного письменника, вченого, 
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громадсько-політичного діяча Степана Пушика; творча зустріч «Розмаїття 

творчості Василя Бабія» з нагоди 70-річчя від дня народження члена ОО НСКУ, 

письменника; у 2019 р. спільно з членом НСКУ, кандидатом історичних наук, 

доцентом кафедри історії України Прикарпатського національного університету 

ім. В. Стефаника Андрієм Корольком було організовано 4 засідання історико-

краєзнавчої лабораторії «Івано-Франківщина історична». 

Краєзнавчим відділом бібліотеки в 2019 р. було організовано 

49 книжкових виставок краєзнавчої тематики, з них 5 – у циклі 

«Краєзнавство Івано-Франківщини в іменах», 10 – у циклі «З літературної 

скарбниці Прикарпаття», 4 – в циклі «Вчені Прикарпаття». Зокрема, такі 

виставки із циклу «Краєзнавство Івано-Франківщини в іменах»: «На орбітах 

Слова Василя Бабія», «Петро Арсенич у спогадах і шанобливім слові», «Адріян-

Юрій Угорчак: музеєзнавець, педагог, дослідник рідного краю», «Іван Тимів: 

історик, краєзнавець, педагог» та «Краєзнавча палітра Петра Сіреджука». 

Краєзнавці Л. Бабій та Г. Горбань взяли участь у V Краєзнавчих 

читаннях пам’яті відомого громадського діяча, організатора краєзнавчого 

руху Петра Тимофійовича Тронька, які відбулися на базі Національної 

історичної бібліотеки України. 

Впродовж року до фондів ОУНБ ім. І. Франка надійшло 628 книжок 

краєзнавчого спрямування, з них 381 видання суспільно-історичного характеру, 

86  природничої та 23 мистецької тематики. 

За звітний період члени Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України, зокрема, викладачі Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника взяли участь в організації та 

проведенні таких всеукраїнських і регіональних конференцій та заходів: 

– Науково-практичній конференції «Прикарпаття на шляху до соборності 

українських земель доби національної революції 1917–1923 рр.: досвід та 
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уроки» (м. Яремче Івано-Франківської обл., 23 січня 2019 р.) – відп. 

І. Райківський, А. Королько; 

– Всеукраїнській науковій конференції «Український національно-

визвольний рух у ХХ столітті: проблеми, досвід, уроки». До 110-річчя від дня 

народження Степана Бандери (м. Івано-Франківськ, 30 січня 2019 р.) – відп. 

І. Райківський); 

– Тридцятій науковій сесії Наукового товариства ім. Шевченка (м. Івано-

Франківськ, 12 березня 2019 р.) – відп. І. Райківський; 

– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Василь Стефаник, Іван 

Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (м. Коломия Івано-Франківської обл., 16 травня 

2019 р.) – участь А. Королько, О. Єгрешій; 

– Науково-теоретичній конференції «Традиційна культура Прикарпаття 

в контексті культурної політики України: сучасний стан, проблеми, 

перспективи» (м. Івано-Франківськ, 20 травня 2019 р.) – відп. Івано-

Франківський краєзнавчий музей, А. Королько; 

– Всеукраїнській науковій конференції «Виселення українців з етнічних 

земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, 

Західної Бойківщини в 1944–1951 рр.: досвід та уроки» (м. Івано-Франківськ, 

6 листопада 2019 р.) – відп. І. Райківський, А. Королько;  

– Методичного семінару для вчителів історії ЗЗСО «Історико-краєзнавчі 

студії Прикарпаття» – (м. Івано-Франківськ, 6 грудня 2019 р.) – куратор заходу 

А. Королько. 

⁎⁎⁎ 

Участь членів ІФОО НСКУ в конференціях: 

– ХІІ Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції, 

присвяченій 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці 

http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/confedt?sid=aCiDvYIC;id=89272
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/confedt?sid=aCiDvYIC;id=89272
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/confedt?sid=aCiDvYIC;id=89272
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від дня народження Степана Смаль-Стоцького (м. Чернівці, 1–2 листопада 

2019 р) – керівник секції конференції А. Королько; 

– Міжнародній науковій конференції «Гуцульщина – слов’янська 

Атлантида: історія, етнокультура, персоналістика, туризм» (з нагоди 70-річчя 

члена Івано-Франківської обласної організації НСКУ Петра Сіреджука) 

(м. Івано-Франківськ – с. Космач Косівського району Івано-Франківської обл., 

22 листопада 2019 р.) – відп. А. Королько. 

 

Друковані видання, що побачили світ протягом року за рішенням, 

участю Івано-Франківської обласної організації НСКУ 

 

Під грифом Івано-Франківської обласної організації НСКУ вийшли книги: 

➢ 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.  

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ 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. 
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Івано-Франківською ОО НСКУ спільно з Івано-Франківським обласним 

державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді в 2019 р. видано 

два числа регіонального науково-методичного альманаху «Краєзнавець 

Прикарпаття» № 33 і № 34. Під грифом бібліотеки журналу «Краєзнавець 

Прикарпаття» видано книги: 

➢ Гаврилів Б., Косило М., Пам’ятки історії та культури Івано-Франківська. 

(Ілюстративне історико–краєзнавче видання). – Івано-Франківськ, 2019. – 

215 с. 

➢ Косило М. Русалка Дністровая. Перевидання десяте / Упорядник М. Косило. 

– Івано-Франківськ, 2019. – (14), ХХ, 133 с.  

Інші видання членів та за участі членів ІФОО НСКУ: 

➢ Бабій В. Воїн слова і чину [М. Євшан] / В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2019. 

– 47  с.  

➢ Бабій В. Євген Нагірний з родини Квітки Цісик: Богородч. церкві – 85 / 

В. Бабій.  – Івано-Франківськ, 2019.  – 19  с. : іл.  

➢ Бабій В. Довбуш Олекса : оповідання / В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2019. 

– 69 с.  

➢ Васильчук М. От собі книжка... : записки словникаря / М. Васильчук ; 

[редкол.: Є. Баран (голова), М. Васильчук, В. Бабій та ін. ; передм. 

Є. М. Барана]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – 299 с. 

➢ Великочий В. «Були трактовані наскрізь гуманно...». Косачівський табір 

для інтернованих осіб в контексті українсько-польських взаємин у 

Галичині (1918-1919 рр.) : кол. монографія / В.Великочий, І. Монолатій, 

Ю.Плекан ; ДВНЗ ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. 

М., 2019. – 181 с. : іл.  

➢ Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персоналії, 

туризм : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. на пошану проф. 

П. Сіреджука з нагоди 70-ліття, Івано-Франківськ, Космач, 22 листоп. 2019 
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р. / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін. ; відп. ред. П. С. Сіреджук]. – Краків ; 

Івано-Франківськ ; Космач : Wierchy, 2019. – 615 с. : іл.  

➢ Йосифів І. Нарис історії та культури села Комарова / І. Йосифів ; [передм. 

В. І. Гросевича]. –Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – 147  с. :іл., фот.  

➢ Качкан В. За престолом нації : Степан Пушик в орамленні доби : [присвяч. 

75-річчю видат. письменника, вчен., громад.-політ. діяча С. Пушика] / 

В. Качкан. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – 494 с. – (Серія 

«Шевченківські лауреати»).  

➢ Легіон Українських Січових Стрільців: за волю й славу України : до 105-

річчя створення Легіону УСС : анот. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. 

ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. В. Дволітка ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. 

Л. Бабій].–Івано-Франківськ, 2019. – 54 с.  

➢ Монолатій І. Від Донецька до Перемишля. Як сучасна література 

«пам'ятає» українські міста / І. Монолатій ; [за ред. Я. Довгана]. – Івано-

Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 256 с.   

➢ Монолатій І. Документи тожсамости / І. Монолатій. –Івано-Франківськ : 

Лілея-НВ, 2019. – 127 с. :іл. 

➢ Монолатій І. Коломиєзнавчий лекторій. Зшиток 1 : З найдавніших часів до 

початку ХІХ сторіччя / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ; 

Галиц.-Укр. Накладня ім. Я. Оренштайна, 2019. – 134 с.  

➢ Малярчук О. На ниві вагомих національних справ. – С. 6–7 // Мельник Д. 

Ярослав Дякон: тернова доля галицького інтелігента. – Івано-Франківськ: 

Фоліант, 2019. – 176 с. + 40 с. вкл. 

➢ Малярчук О. Калуська доісторична тварина – 0,7–25 мільйонів років / Історія 

музейництва на Калущині: локальний вимір: друге перевидання, доповнене // 

Наук. ред. І. Тимів, О. Малярчук. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019 р. – 

С. 84–88. 
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➢ Малярчук О. / Історія музейництва на Калущині: локальний вимір: друге 

перевидання, доповнене / Наук. ред. І. Тимів, О. Малярчук. – Івано-

Франківськ: Фоліант, 2019 р. – 92 с. 

➢ Малярчук О. Калуські історичні студії. – Т. 3. Збірник наукових статей, 

документів і матеріалів, присвячений 150-річчю створення товариства 

«Просвіта» / За заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. – Івано-Франківськ: 

Фоліант, 2019. – 308 с. 

➢ Малярчук О. Товариство «Просвіта» в національному поступі українців 

міжвоєнного періоду / О. Малярчук, О. Когут // Калуські історичні студії. – 

Т. 3. Збірник наукових статей, документів і матеріалів, присвячений 150-

річчю створення Товариства «Просвіта» / За заг. ред. О. Малярчука, 

І. Тиміва. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – С. 98–118.   

➢ Малярчук О. Калуське об’єднання Товариства української мови 

ім. Т. Шевченка «Відродження» в контексті національно-демократичних 

процесів / О. Малярчук // Калуські історичні студії. – Т. 3. Збірник 

наукових статей, документі і матеріалів, присвячений 150-річчю створення 

Товариства «Просвіта» / За заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. – Івано-

Франківськ: Фоліант, 2019. – С. 205– 237.   

➢ Малярчук О. З любов’ю до рідного краю, коли історія – покликання (до 55-

річчя від дня народження Івана Миколайовича Тиміва) / О. Малярчук // 

Калуські історичні студії. – Т. 3. Збірник наукових статей, документі і 

матеріалів, присвячений 150-річчю створення Товариства «Просвіта» / За 

заг. ред. О. Малярчука, І. Тиміва. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – 

С. 273–276.   

➢ Малярчук О. Індустріалізація західного регіону УРСР (на прикладі 

Львівської та Івано-Франківської областей) / О. Малярчук, І. Гнип, 

С. Давидович, О. Когут // Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 
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Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 160–

172.  

➢ Малярчук О. Топоніми Калуша на давніх мапах / О. Малярчук, І. Тимів, 

І. Бойкович // Краєзнавець Прикарпаття (реґіональний науково-

методичний альманах). – № 33 січень – червень 2019 р. – С. 11–15.   

➢ Нагірний В. Ті, хто міряють землю ногами / Василь Нагірний. – Коломия : 

Вік, 2019. – 79 с. : іл. 

➢ Олег Проців – дослідник історії публічного управління Галичини в частині 

використання тваринного світу : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ 

ім. І. Франка ; [уклад.: В. Дволітка, С. Джоголик ; ред. Г. Горбань ; відп. за 

вип. Л. Бабій]. – Івано-Франківськ, 2019. – 72 с.  

➢ Почесні громадяни міста Івано-Франківська / Авт.-упоряд. Б.М. Гаврилів, 

Є.М. Баран. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2019. – 116 с. : іл.   

➢ Савчук М. Найдавніша історія Спаса (Іспаса) : (друга половина 

ІV тисячоліття до Різдва Христового - 1772 р. ) / М. Савчук, М. Стовп’юк. 

– Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 111  с. + 4 окр. арк. рис., 2 окр. арк. 

фото. 

➢ Соловка Л. 150 із 150 000... Голокост євреїв Прикарпаття як складова 

етнодемографічної Катастрофи Східної Галичини / Л. Соловка, С. Оришко 

; [наук. ред. М. Гон]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 573 с. : іл. 

➢ УГКЦ. Історія. Відродження. І сповідники віри : до 30-річчя виходу з 

підпілля Укр. Греко-Католиц. Церкви : бібліогр.покажч. / Івано-Франків. 

ОУНБ ім. І. Франка; уклад.: О. Шаран, С. Джоголик ; ред. Г. Горбань ; 

відп. за вип. Л. Бабій. –Івано-Франківськ, 2019. – 73 с. 

➢ Футулуйчук В. Княждвір : іст.-краєзн. нарис : присвяч. 600-річчю села 

Княждвір / В. Футулуйчук, Г. Рогозіна-Марусяк ; [пер. з пол. В. Бурко]. – 

Вид. 2-е. – Коломия: Вік, 2019. – 450 с. :іл.  

 



14 

 

Члени Івано-Франківської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України, за звітний період були керівниками і членами редакційних 

колегій таких історико-краєзнавчих журналів і видань:  

- «Краєзнавство» науковий журнал (Київ, 2019, № 1, 2); 

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

журнал (Івано-Франківськ, 2019); 

- «Галичина» науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис 

(м. Івано-Франківськ, 2019); 

-  «Снятин» краєзнавчий і літературно-мистецький журнал. Присвячений 

145-річчю з дня народження письменника Марка Черемшини та 70-літтю 

відкриття музею у Снятині, де проживав та працював новеліст (м. Снятин, 

2019. – Ч. 19); 

- «Ямгорів»  літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Ювілейний 

випуск присвячений 160-річчю відомого краєзнавця Володимира 

Шухевича. (м. Городенка, 2019. – Ч. 30). 

 

Участь членів Спілки в громадських, наукових, експертних, 

видавничих та інших дорадчих радах при державних органах 

 

Голова Івано-Франківської обласної організації НСКУ Михайло Косило: 

- член комітету при Президентові України з державної премії в галузі освіти; 

- член колегії управління культури, національностей та релігій Івано-

Франківської облдержадміністрації; 

-  член експертної ради з питань книговидання Івано-Франківської 

облдержадміністрації; 

- член атестаційної комісії департаменту  освіти, науки та молодіжної 

політики облдержадміністрації; 
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- керівник Івано-Франківського відділення Міжнародної асоціації 

позашкільної освіти; 

- член робочої групи з розробки нормативних актів підтримки і розвитку 

позашкільної освіти при Міністерстві освіти і науки України.  

 

Ряд членів обласної організації Національної спілки краєзнавців України 

входять до інших громадських організацій та товариств, зокрема: 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка;  

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;  

Історико-краєзнавчого об’єднання «Моє місто»;  

Національних спілок України – журналістів, письменників,  

архітекторів, художників, кінематографів, майстрів народного мистецтва; 

Наукового товариства ім. Шевченка; 

Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць – ICOMOS;  

Товариства «Меморіал»; 

Пласту – Національної скаутської організації України; 

Суспільно-культурного товариства  «Гуцульщина»; 

Спілки дизайнерів України;  

Товариства винахідників і раціоналізаторів України;  

Спілки наукових та інженерних об’єднань України;  

Союзу Українок; 

Громадського об’єднання «Опілля»;  

Товариства польської культури «Пшиязнь»; 

Українського реєстрового козацтва; 

ГО «Яремчанське літературно-мистецьке об’єднання «Зґарда»; 

ГС «Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань»; 

Асоціації «Енергоефективні міста України»; 

Всеукраїнського братства воїнів ОУН-УПА; 
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Науково-просвітницького товариства «Просвіта-Світовид»; 

Всеукраїнського товариства «Гуцульщина»; 

Львівського земляцтва «Братів-Рогатинців»; 

Спілки офіцерів України; 

Асоціації представників туристичного бізнесу Прикарпаття; 

Асоціації представників туристичного бізнесу України; 

ГО «Український націоналістичний рух»; 

ГО «Еко-Галич»; 

Української бібліотечної асоціації; 

Коломийської станиці братства вояків ОУН-УПА; 

також в Спілці є один іноземний краєзнавець. 

 

 

Загальна кількість членів організації на кінець 2019 р. 

Загальна кількість членів Івано-Франківської обласної організації НСКУ на 

кінець 2019 р. – 174 особи. 

 

 

 

Голова Правління             Михайло Косило 


