
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ ОБЛАСНІ Й МІСЬКІ ПРЕМІЇ ТА КОНКУРСИ ДЛЯ НАУКОВО ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ  

 

Назва Дата подачі 
Детальна 

інформація 
За що присуджується Кому присуджується 

Івано-

Франківська 

обласна премія 

імені 

Володимира 

Полєка в 

галузі 

краєзнавства 

 

Щороку, 

після 

оголошення 

про 

проведення 

конкурсу 

Положення: 

http://ifoonsku.u

coz.ua/index/ust

anovche/0-18  

- За вагомий внесок у справу вивчення, 

збереження і популяризації історико-

культурної спадщини рідного краю 

Прикарпаття, особливий вклад у 

розвиток різних напрямків 

краєзнавчих досліджень. 

Кандидатури на здобуття премії 

мають право висувати правління 

Івано-Франківської обласної, 

міських та районних організацій 

НСКУ, наукові установи, навчальні 

заклади, музеї, архіви, бібліотеки, 

громадські об'єднання, в яких діють 

осередки Спілки 

Обласна 

премія імені 

Герасима 

Терсенова 

Щороку, 

після 

оголошення 

про 

проведення 

конкурсу 

Сайт: 

http://www.if.go

v.ua/news/12391  

- За розробку та впровадження 

високоефективних винаходів, 

корисних моделей, промислових 

зразків, раціоналізаторських 

пропозицій, а також значний внесок у 

поширення громадських форм впливу 

на розвиток 

 

Щорічно присуджується 3 премії 

ім. Герасима Терсенова, розміри 

яких, відповідно до Положення, 

визначає конкурсна комісія 

диференційовано для кожної 

розробки, але не менше 117 

неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян кожна. При 

цьому кількість авторів до уваги не 

береться. 

Івано-

Франківська 

міська премія 

імені Івана 

до 31 березня 

поточного 

року 

Положення: 

https://www.mv

k.if.ua/uploads/f

iles/edu-

-  За твори літератури і журналістики, 

що збагачують духовний світ нашого 

сучасника, будять історичну пам'ять 

народу, його національну свідомість 

Кандидатами на здобуття премії 

можуть бути особи, які живуть і 

працюють в м. Івано-Франківську 
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Франка в 

галузі 

літератури та 

журналістики 

regulations-

franko.pdf  

та самобутність, спрямовані на 

державотворення і демократизацію 

суспільства 

Встановлюється 3 щорічні премії імені 

Івана Франка з таких номінацій: 

• література — 2 премії; 

• журналістика — 1 премія. 

Премія імені 

Василя 

Стефаника в 

галузі 

літератури, 

мистецтва, 

архітектури 

та 

журналістики 

 Сайт: 

http://lib.if.ua/lit

prem/12186206

11.html  

На здобуття премії висуваються твори 

літератури, журналістики, праці з 

українознавства, музики, 

образотворчого та народного 

мистецтва, кіно і телефільми, 

театральні вистави, концертні 

програми, що опубліковані 

(оприлюднені) в завершеному вигляді 

протягом останніх двох років. 

Премія імені Василя Стефаника 

щорічно встановлюється з таких 

номінацій: 

• література (поезія, проза, 

драматургія, гумор і сатира, 

художній переклад, літературна 

критика, літературознавство); 

• публіцистика і журналістика 

(книги, теле та радіопрограми, 

публікації у періодиці); 

Премія присуджується авторові чи 

виконавцеві один раз. Премія може 

присуджуватись посмертно. 

Особі, удостоєній премії, 

вручається Диплом «Лауреат 

премії імені Василя Стефаника», 

Почесний знак лауреата та грошова 

винагорода. 
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• музична творчість; 

• архітектура і дизайн; 

• образотворче та декоративно — 

прикладне, народне мистецтво; 

• українознавство — (праці з 

народознавства, краєзнавства, 

історії, мистецтвознавства, 

фольклористики та етнографії); 

• театральне мистецтво, концертно-

виконавська діяльність. 

Одна премія в номінації література 

(новела) встановлюється і для осіб, які 

проживають за межами області і 

України. 

Стипендій 

міського 

голови 

 

Подання 

оформляється 

до 1 грудня 

поточного 

року. 

Стипендія 

призначаєтьс

я з 1 січня 

наступного 

року 

Положення: 

https://mvk.if.ua

/prorish/43134  

Призначається учням загальноосвітніх 

навчальних закладів, студентам 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, професійно-технічних 

навчальних закладів, вихованцям 

позашкільних навчальних закладів. 

Учням та вихованцям закладів 

культури, які розташовані на 

території Івано-Франківської 

міської ради 

Конкурс 

студентських 

туристичних 

стартапів 

Конкурс 

триватиме 

з 01 березня 

Сайт: 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1I

FdlPvaZ0GjZ2J

- За подання проєктів, підготовлені на 

основі наукових, кваліфікаційних 

(бакалаврських/магістерських) робіт, 

Учасниками Конкурсу можуть бути 

виключно вищі навчальні заклади 

(далі – ВНЗ) у партнерстві з 
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до 01 квітня 

2021 року. 

YxQV3VM-

tv9dlr0cn6/view  

які виконуються студентами ВНЗ у 

поточному навчальному році. 

територіальними громадами Івано-

Франківської області. 
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