
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 

ПРО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ 

ОБЛАСТЬ 



Область розміщена на південному 

заході України і межує з Львівською, 

Тернопільською, Чернівецькою та 

Закарпатською областями. На 

крайньому півдні Івано-Франківщини 

впродовж 50 км.межа області є 

державним кордоном України з 

Румунією. 



герб області 

прапор області 

Найбільшим містом області є її 

обласний центр — Івано-Франківськ.  



ПРОМИСЛОВІСТЬ ОБЛАСТІ 

 

Івано-Франківськ є значним центром машинобудівної, металообробки, деревообробної, хімічної, 

харчової, легкої промисловості та будівельних матеріалів.  

Вдале географічне розташування наближає Івано-Франківську область не тільки до держав-членів ЄС, 

але й створює сприятливі умови для багатостороннього розвитку.  



Обласний центр — місто Івано-Франківськ 

 Найбільше місто на Прикарпатті - назване на честь 

відомого митця та громадського й політичного діяча 

Івана Яковича Франка.  



Місто отримало назву Івано-Франківськ 9 листопада 1962 року, коли відзначало своє 300-річчя. До цього 

часу місто носило назву Станіслав. Мешканці міста навіть зараз його так називають. 

Протягом нетривалого часу місто було столицею Західно-Української Народної Республіки. 

Унікальною є франківська Ратуша: вона єдина в Європі має шоломоподібний купол, який до того ж 

позолочений. Кілька століть тому Станислав був відомий більше як військова фортеця. Її основу 

складали  6 бастіонів, які були з’єднані не тільки наземними коридорами й прибудовами, а й підземними 

тунелями. 

За легендами, ці ходи вели аж до Галицького та Пнівського замків. Кілька років тому при будівництві 

робітники натрапили на один з таких підземних тунелів.  



Івано-Франківськ – місто фестивалів. Традиційно щороку в обласному центрі відбувається близько 15 

фестивалів, серед яких: різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях", міжнародні фестивалі "Карпатський 

простір" та "Свято ковалів", фестивалі-ярмарки "Свято меду", "Свято винограду та вина", "Свято хліба 

та сиру", виставка-ярмарок "Прикарпатський вернісаж", етнофестиваль "Край.ка". 



Найбільші міста області - Калуш та 

Коломия. 



Калуш 

Одне з найбільших міст Прикарпаття, значний промисловий центр. Воно лежить на перетині важливих 

міжнародних шляхів до Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. 

Калуський район – живописний куточок Прикарпаття, розташований в зоні Передкарпатського передгір’я.  

Головна водна артерія регіону – річка Лімниця, що визнана найчистішою в Європі. Надра району багаті на 

калійні руди, газ, торф, глини, суглинки, гіпс, пісок. Багатством та окрасою Калущини є ліси, які простягнулися 

через всю територію району.  

З Калущиною пов’язана боротьба славних синів та доньок України за її незалежність. Вона є батьківщиною 

символу національно-визвольної боротьби українського народу під керівництвом Степана Бандери. 

Велику культурну спадщину залишили митці, науковці, літератори, які народилися або пов’язали свою творчу 

діяльність з Калущиною. Найвідоміший з них Іван Франко. 



На лівому березі швидкого Пруту розкинулось писанкове місто Коломия. Оспіване в піснях і легендах. У 

далекому 1241 році в одному з літописів вперше згадується поселення Коломия. Вона належить до 

найдавніших галицьких міст. Місто приємно вражає як гостей, так і місцевих мешканців колоритними 

музеями, яскравими пам’ятками історії, культури та архітектури. 

Коломия – батьківщина співу й танців. Саме тут винили вид танцю та жанр української народної пісні, відомі 

всім “коломийки”. Свою назву вони взяли, очевидно, від міста або від племені коломийців — групи, що жила 

на берегах річки Коломиї. Деякі вчені виводять це поняття від слова “коло”, бо під час танцю люди 

рухаються по колу, а танок зветься “коломийка”.  

https://www.youtube.com/watch?v=8qj1JAx80Y8 

  Коломия - туристична родзинка Прикарпаття  



Коломия – це неформальна столиця Гуцульщини.  

У мальовничих українських Карпатах, що потопають у зелені гірських лісів і блакиті озер, живе самобутній і 

неповторний народ. Це гуцули. Національним одягом гуцулів є капелюх і жилетка, що доповнюють 

основний одяг. Взимку їх замінюють шапка і куртка з овечого хутра. Всі елементи одягу щедро прикрашені 

вишивкою.  

Перше, що помітить той, хто побував на Гуцульщині - це їхні пісні. З раннього дитинства гірські простори 

надихають гуцулів на пісні і інтерес до музики. Навіть в літературі часто зустрічається згадка про 

гуцульський пастуха з очеретяною сопілкою, який у пісні визнається в любові. З верби гуцули роблять 

тилинку - трубки без отворів, на яких часто грають під час свят. 

https://www.youtube.com/watch?v=F40RiZ5UzDk 



Легендарним музичним інструментом гуцулів вважається трембіта - величезна труба з дерева, 

загорнута покриттям з берести. Трембіти нерідко можуть бути завдовжки від 3 до 4 метрів, а звук її не 

можна сплутати ні з яким інструментом. У давні часи вона служила своєрідним горном, який сповіщав на 

всю округу про те, що сталася важлива подія - як про весілля, так  і про народження дитини. 

В Івано-Франківську встановили рекорд України із наймасовішого одночасного трембітання. 

Представник Книги Рекордів України зафіксував 146 трембіт і рогів. А також на Прикарпатті 

презентували трембіту завдовжки 9 метрів 22 сантиметра. Ця трембіта не лише найдовша в Україні, а й 

у світі.  

Термін виготовлення трембіти складає близько 2-х років. Вік дерева з якої роблять трембіту повинен 

бути 120—150 років. Гуцули кажуть, для виготовлення трембіти треба обрати хорошу смереку, бажано 

громовицю. Тобто дерево, в яке влучила блискавка. Вага триметрової трембіти не перевищує 1,5 кг.  

https://www.youtube.com/watch?v=liDgLIgLfFY&list=RDliDgLIgLfFY&start_radio=1&rv=liDgLIgLfFY&t=0 



Музей "Писанка" в Коломиї 

Пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва  її походить від слова 

"писати", тобто прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, тваринним, 

пейзажним орнаментами, християнськими символами. Писанка - одна із стародавніх форм українського 

народного розпису. Традиція розпису яєць на Гуцульщині нараховує багатовікову історію і саме тут, 

мистецтво писанкарства сягає високого рівня. Колекція писанок у Коломийському музеї народного Мистецтва 

Гуцульщини формувалась багато десятиліть. Зараз музей писанки – єдиний у світі! На нашій планеті більше 

ніде немає офіційного зібрання овальних експонатів. 

https://www.youtube.com/watch?v=WuLwPT-MHPg 



Галич 

Галич — колишній центр Галицько-

Волинського князівства — наймогутнішої 

твердині на південно-західних 

давньоруських землях, перша згадка про 

який відноситься до 898 року.  

У 1994 р. на основі комплексу історичних 

та культурних пам’яток ХІ-ХVІІ століть 

було створено державний історико-

культурний заповідник, який згідно з 

Указом Президента України одержав 

статус національного і офіційну сучасну 

назву "Давній Галич". На території 

заповідника знаходиться понад 200 

археологічних пам’яток, які 

документально засвідчують етапи 

зародження та подальшого розвитку 

історичного міста. 



Яремче 

Яремче — низькогірний курорт, розташований в 

надзвичайно мальовничій улоговині між горами на 

березі річки Прут. Найвідоміший туристичний 

центр Прикарпаття, має понад 40 туристично-

рекреаційних закладів і санаторіїв, більше 100 

об'єктів зеленого туризму. Для курортної терапії 

використовуються кліматичне лікування, 

мінеральні ванни тощо. Майже половину території 

Яремчанської міськради займає Національний 

природний парк "Карпатський", утворений в 1980 

р. (перший в Україні). 

Населення міста зберегло народні звичаї та 

обряди, найбільш цікаві з них — гуцульська 

"Розколяда", Андріївські вечорниці, Водохреще, 

купальське свято "Гуцульська берегиня". 



Ворохта 

Посеред величних гір та столітніх карпатських лісів заховалось невелике, але дуже колоритне та мальовниче 

містечко Ворохта. Це давнє гуцульське місто із старими дерев'яними будинками та річкою Прут, яка протікає 

просто посеред цього мальовничого кутка Карпат. Всі охочі відвідати найвищу точку України вершину Говерлу 

приїжджають саме у Ворохту. З поселення найбільш зручний підйом, яким пройшло не одне покоління 

туристів. Перша нога гостя ступила на стежку ще у 1880 році. 

У Ворохті розташовані два з шести віадуків України. Їх раніше використовували для залізничного сполучення. 

Сьогодні це цікаві туристичні об'єкти. Обидва були споруджені більше сотні років тому, за часів Австро-

Угорщини. Вони досягають понад сто метрів у довжину, що робить місцеві віадуки одними з найбільш 

протяжних подібних споруд у Європі. 



Буковель 

Гірськолижний курорт № 1 в Україні  

Курорт знаходиться неподалік від села Поляниця,  в горах – на висоті 920 метрів, а найвища точка – 1372 м. 

Це гора Довга на Горганському масиві. Відпочинок в Буковелі взимку сподобається кожному туристу. Окрім 

катання на лижах, в Буковелі є файна ковзанка і санна траса. Також можна спробувати сноутюбінг, веселий 

та простий спуск на “надувних пончиках ”. Також у Буковелі ви зможете добре оздоровитися. Завдяки 

наявності джерел мінеральних вод тут допомагають людям з порушеннями опорно-рухового апарату, а 

також лікують шлунково-кишкові захворювання. У теплу пору року тут теж досить розваг на будь-який смак. 

Активно розвивається еко-туризм, є багато туристичних маршрутів. Тут же знаходиться найбільше штучне 

озеро в Україні – його площа 6,8 га. Облаштований пляж, підігрів, зони для риболовлі. Можна покататися на 

конях або відправитися в джип-тур. 



Дністровський каньон 

 
Природа Дністровського каньйону своєрідна та неповторна. 

На його території близько 100 пам’яток живої і неживої 

природи світового значення. 

Мальовничий ландшафт гірського типу, чарівні ліси, річка, 

водоспади, печери, химерні скелі, пташине різноголосся 

роблять Дністровський каньйон райським куточком природи. 

На Дністровських схилах є велика кількість рідкісних рослин, 

тварин, птахів. Теплий клімат у каньйоні відрізняє цю 

місцевість від інших територій Західної України. Стіни 

каньйону затримують сонячне тепло, через що влітку дощів 

тут майже не буває, а навесні зелень розцвітає на 2-3 тижні 

швидше, ніж в інших частинах області. 

Дністер – одна з найкрасивіших річок у Європі і друга за 

величиною в Україні протяжністю 1365 км. Протікає 

територією Вінницької, Івано-Франківської, Тернопільської, 

Хмельницької та Чернівецької областей. 



                  "Дорога смаку Прикарпаття" 

На території Прикарпаття сформована власна мережа гастрономічних маршрутів. Гастрономічний туризм - це 

подорож по країнах для знайомства з особливостями місцевої кухні, кулінарними традиціями, з метою 

покуштувати унікальні для приїжджої людини страви або продукти.  

Гуцульська кухня вирізняється простотою страв і водночас їх оригінальністю. Найуживаніші продукти: 

кукурудзяне борошно й крупа, картопля, квасоля, гриби і, звичайно ж, бринза. Ось декілька автентичних страв 

Прикарпаття, які неодмінно треба скуштувати: банош, гуцульський білий борщ, мініатюрні гуцульські голубці, 

гуслянка, бігус, гопка. Докладніше про ці страви ви можете дізнатися за посиланням.  

https://versii.if.ua/novunu/z-lozhkoyu-po-ivano-frankivshhini-top-10-avtentichnih-strav-yaki-neodminno-treba-

skushtuvati/ 

 



Рослинний і тваринний світ Івано-Франківської області 

Завдяки різноманіттю рельєфу і клімату, Івано-Франківщина зберегла чи не найбільшу різноманітність 

рослинного і тваринного світу. Області нараховує понад 1500 видів рослин, що складає більше половини 

списку флори України, з них — 120 лікарських, з яких 60 є загальнопоширеними. Багато рослин мають 

особливий охоронний статус і занесені до червоної книги. Особлива окраса регіону – ендеміки (рослини які 

ростуть лише у цьому регіоні). Найбільш відомі серед них такі: смородина карпатська, ломикамінь 

карпатський, первоцвіт полонинський, аконіт низький. 

Завдяки географічному положенню область відзначається своєрідною рідкісною фауною. Видова 

чисельність тваринного світу порівняно з іншими регіонами України значно багатша. У складі фауни є такі 

види: олень благородний, козуля європейська, дикий кабан, черепаха болотяна, вугор лісовий, плямиста 

саламандра, ропуха зелена, а також мешканці лісів Східної Європи та Сибірської тайги - глухар, косач 

полонинський. Зустрічаються види альпійської фауни - бурозубка альпійська, тритон карпатський. 



Франко Іван Якович (1856 – 

1916) – український поет, 

письменник, перекладач, 

видавець, громадсько-політичний 

діяч. 

Автор близько 4000 літературних, 

публіцистичних та наукових творів.  

         Степан Бандера 

 Український політичний діяч, 

один із чільних ідеологів і 

теоретиків українського 

націоналістичного руху XX 

століття 

Люди які прославили Івано-Франківську область 



Василь Вірастюк  

Український стронґмен, “Найсильніша 

людина України” (2000, 2001, 2002, 2003, 

2005), чемпіон світу і володар титулу 

“Найсильніша людина світу” (2004), 

Заслужений Майстер спорту України.  

Ірма Вітовська 

Українська акторка театру та кіно, 

продюсерка, громадська діячка; 

працює у Київському Молодому 

театрі (з 1998). 
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Земля прикарпатська має славне князівське минуле. В області є шість міст, що згадуються в 

давньоруських літописах. Туристична галузь є стратегічним напрямком соціально-економічного розвитку 

Івано-Франківщини. В області є десять курортних місцевостей. Для курортної терапії використовуються 

кліматичне лікування, мінеральні ванни. 

Івано-Франківська область за територією порівняно невелика, але за характером рельєфу належить до 

числа найбільш мальовничих в Україні. Прикарпатський край наче створений для поетів і туристів, 

любителів найпрекраснішого. Бо він сам, як пісня, як легенда. Іноді здається, що навіть час тут зупинив 

свій біг і спраглими очима дивиться на красу Карпат. Кажуть, хто хоч раз побував тут, тому важко забути 

чарівну красу придністровських долин і зелених гірських верхів. 


