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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

1. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [січень — лютий 

2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — 

№ 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 

імена). — Із змісту : 21 січня напередодні Дня Соборності України, 

Президент України Петро Порошенко відзначив державними 

нагородами […] орденом «За заслуги» III ступеня — Василя Дунця 

[…]. Почесні звання: «Заслужений артист України» — Доскочу 

Павлові Івановичу, співакові, композитору; «Заслужений працівник 

культури України» — Овод Наталії Михайлівні, концертмейстрові 
кафедри ТНПУ імені Володимира Гнатюка. — С. 155. 

 

*** 

2. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: Лариса Михальська, Василь Погорецький, 

Олег Шупляк — лауреати Всеукраїнської літературно-мистецької 
премії імені Братів Богдана та Левка Лепких 2017 року. — С. 153 ; 

Серед лауреатів конкурсу «Людина року Тернопільщини — 2017» : 

Михайло Безпалько, Лілія Костишин і Василь Феленчак. — С. 154 ; 

22 січня у Бережанах урочисто вручили Всеукраїнську літературно-

мистецьку премію імені Братів Богдана та Левка Лепких за 

2017 рік. — С. 155 : фот. : письменниця зі Зборова Леся Білик 

відзначена Міжнародною премією в галузі літератури й публіцистики 

імені Уласа Самчука  (за повість «Промені й тіні Кароля Юзефа 

Ліпінського»). — С. 158—159 : фот. ;  18 грудня, уже дев’ятий рік 

поспіль напередодні дня Святого Миколая часопис «Літературний 

Тернопіль» нагородив своїх найкращих авторів за підсумками року — 

Юрія Матевощука, Валентину Семеняк, Богдана Андрушківа). — 

С. 152 : фот. 

 

3. Лауреати премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди [Текст] / О. Дяк // 

Українська літературна газета. — 2018. — 15 черв.— С. 17. — 

(Призначення слова). 
Уродженець Бучацького району, поет Богдан Чепурко став лауреатом І премії 
Всеукраїнського літературного конкурсу імені Катерини Мандрик-Куйбіди. 
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4. Про затвердження положення про обласні премії в галузі культури та 

складу комітету з присудження обласних премій в галузі культури 

[Текст] : рішення Тернопільської обласної ради від 08.06.2018. № 994 // 

Свобода. — 2018. — 29 черв.— С. 3. — (Офіційне). 
Подано текст Положення про 11 обласних премій в галузі культури та склад комітету з 
присудження обласних премій.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

5. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: груднева сесія обласної ради, розглянувши 

пропозицію депутата Олега Сиротюка, заборонила концерти та інші 
розважальні заходи в обласних комунальних закладах і на території 
області тим організаціям та окремим особам, які проводять концерти, 

гастролі, беруть участь у різноманітних заходах на території 
Російської Федерації, тимчасово окупованих територіях України. — 

С. 159. 

 

БІБЛІОТЕКИ 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

6. Воробель, С. Безкоштовні комп’ютерні курси для початківців [Текст] / 

С. Воробель // Свобода. — 2018. — 20 квіт.— С. 3. 
У рамках соціального проекту «Бібліотека. Турбота. Милосердя» в Тернопільській 

ОУНБ діють безкоштовні курси з комп’ютерної та Інтернет-грамотності. 
 

7. Гавенко, О. Барвиста мова вишиття [Текст] / О. Гавенко // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5. 
З нагоди Дня вишиванки в Тернопільській ОУНБ діє книжкова виставка-інсталяція 
 «Барвиста мова вишиття». 

 

8. Герман, Л. Світло й тінь у творах Галини Денеги [Текст] / Л. Герман // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5. — (Бібліотека поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася творча зустріч із тернопільською письменницею та 
художницею Галиною Денегою. 

 

9. 23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права «Книжки у 

пошуку читача» [Текст] // Свобода. — 2018. — 20 квіт. — С. 4. 
Анонс щорічної акції Тернопільської ОУНБ з нагоди Всесвітнього дня книги і 
авторського права. 
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10. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: в обласній універсальній науковій 

бібліотеці щонеділі засідав клуб «Практична мудрість» ; відбулися: 

історично-культурний екскурс «Німеччина: стереотипи та реальність» 

; вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні Назара Войтовича, Олександра 

Капіноса, Тараса Слободяна, Устима Голоднюка та Ігоря Костенка; 

літературні читання «І край мене  почує…». — С. 160—161 : фот. ; в 

обласній науковій універсальній бібліотеці пройшли інформаційні 
заходи громадської організації «Гельсінська ініціатива — XXI» до 75-х 

роковин трагедії Голокосту та 69-ї річниці підписання Загальної 
декларації прав людини ООН. — С. 162. 

 

11. Золотнюк, А. Бібліотеки в об’єктиві [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 1 черв. — С. 8 : фот. — (Виставка). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація мандрівної виставки фотоесе Роберта 
Доусона «Публічна бібліотека». 

 

12. Золотнюк, А. Вибирай книжки сам! [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 11 трав. — С. 6 : фот. — (Бібліотека поруч). 
З нагоди Всесвітнього дня книги і авторського права в Тернопільській ОУНБ відбулася 
щорічна акція «Книжки у пошуку читача». 

 

13. Золотнюк, А. Книжки шукатимуть читачів [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 6. — (Не прогавте). 
Анонс щорічної акції Тернопільської ОУНБ до Всесвітнього дня книги й авторського 
права. 

 

14. Мотрук, О. Всесвітній День книги та авторського права [Текст] / 

О. Мотрук // Свобода. — 2018. — 27 квіт.— С. 2 : фот. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася щорічна акція «Книжки у пошуку читача». 

 

15. Мотрук, О. Як подорожувати Європою? [Текст] / О. Мотрук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
З нагоди Дня Європи працівники Тернопільського центру європейської інформації 
провели інформаційну годину «Подорожуй відповідально: туризм та інші типи поїздок до 
ЄС» для студентів Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та 
туризму.  

 

16. На читача… і книга йде! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 18 — 24 квіт. — С. 6. — (Kultura). 
Анонс щорічної акції Тернопільської ОУНБ до Всесвітнього дня книги й авторського 
права. 
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17. Надала, Х. Вінницька «Русалка…» і тернополяни [Текст] / Х. Надала // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 22 черв. — С. 6.  — (Знай наших!). 
У фонд Тернопільської ОУНБ надійшов 6-й випуск «Русалки Дністрової» з 
публікаціями Б. Лепкого, першого редактора тернопільського «Ровесника» П.   

Перебийноса, Б. Мельничука та ін. 

 

18. Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського 

[Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 4. — 

(До 150-річчя заснування товариства «Просвіта»). 
З історії товариства «Просвіта» на Тернопільщині. 

 

19. Оленич, Л. Книжки з Риму [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 1. — (Новинки). 
У подарунок від релігійного товариства українців католиків «Свята Софія» (м. Рим, 

Італія) у фонд Тернопільської ОУНБ надійшла підбірка видань Патріарха Йосифа 
Сліпого, Українського католицького університету та Українського богословського 
товариства. 

 

20. Скоренька, В. Улюблениця петунія [Текст] / В. Скоренька // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 7. — (Ваш квітник). 
У Тернопільській ОУНБ діє книжкова виставка «Петунія — улюблениця з квітника». 

 

21. Шатарська, Л. Вода – еліксир життя [Текст] / Л. Шатарська // Наш 

день. — 2018. — 4 — 10 квіт.— С. 8. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася година корисних порад «Вода — еліксир життя». 

 

22. Шатарська, Л. Мода в стилі ретро [Текст] / Л. Шатарська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 20 квіт.— С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ діє книжкова виставка «В стилі ретро. Хвилююча жіночність і 
силуети минулих років». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

23. Вандзеляк, Г. Старшокурсники кооперативного коледжу 

презентували своє мистецтво [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2018. — 4 квіт. — С. 4 : фот. — (Життя, як воно є…). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося відкриття творчої виставки 

робіт студентів-дизайнерів ТКТЕК. 
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24. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: медсестра з Козової Ганна Назарків 

презентувала свою четверту поетичну збірку «Я поділюсь краплинкою 

тепла» на засіданні обласного літературного об’єднання та в обласній 

бібліотеці для молоді в Тернополі; у Козівській центральній районній 

бібліотеці. — С. 163 : фот. 

 

25. Нікітіна, Ю. Тернополян та патрульних безкоштовно навчає 
англійської волонтерка зі США [Текст] / Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 

2018. — 2 квіт. — С. 4 : фот. кольор. — (Іноземці). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діють безкоштовні курси англійської 
мови. 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

26. Пилипчук, У. До бібліотеки, як на свято [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 3. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася посвята в читачі. 

 

27. Пилипчук, У. Перемогли «титани» [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 4 квіт. — С. 8 : фот. — (Враження). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся пригодницько-інтелектуальний 

квест «Невідомий Тернопіль». 

 

28. Пилипчук, У. Свято дитинства [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 8 : фот. — (Враження). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся фестиваль «Щасливе 
дитинство». 

 

29. Пилипчук, У. Тиждень дитячого читання [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 13 квіт. — С. 3 : фот. — (Новини 

книгозбірні). 
Всеукраїнський тиждень дитячого читання відзначили в Тернопільській обласній 

бібліотеці для дітей.  

 

30. Пилипчук, У. «Що вміють наші пальчики» [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 трав.— С. 8 : фот. — (Виставки). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація книжкової  
виставки «Що вміють наші пальчики». 
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Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

31. Бобрівець, М. Іграшки, яких не знайдеш у магазині [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2018. — 11 квіт.— С. 7 : фот. 

кольор. — (До Міжнародного дня лялькарства). 
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї національної іграшки №5 для дітей відбулося 
святкування з нагоди Міжнародного дня лялькаря. 

 

32. Вандзеляк, Г. Дівчина, що малює… пластиліном [Текст] / Г. Вандзеляк 

// Свобода. — 2018. — 4 квіт. — С. 12 : фот. кольор. 
У міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє виставка творчих робіт 
Марічки Кусяк. 

 

33. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля» відбулося погашення немаркованих конвертів до 45-ї 
річниці подій у Чорткові. — С. 163 ; У Тернопільській міській 

бібліотеці-філії № 4 для дітей — центрі «Коронації слова» провели 

вечір-реквієм «Пам’ятай про Крути». — С. 164. 

 

34. Заморська, Л. Його картини є на п’яти континентах [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 7 трав.— С. 18 : фот. — (Талант). 
У Тернопільській бібліотеці-філії № 4 для дорослих «Етноцентр» відбулася презентація 
виставки творчих робіт Юрія Чумака «Чумацький шлях». 

 

35. Зимненко, А. Ділилися поетичним словом [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 13 квіт. — С. 8 : фот. — (Зустріч). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася літературна імпреза 
«Все, що душа довірила словам». 

 

36. Зимненко, А. Поетеси завітали у книгозбірню [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт. — С. 8 : фот. — 

(Фотоінформація). 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 5 для дорослих відбулася творча зустріч ся 
захід «Поезія, як молитва, —  зцілює душу». 

 

37. Золотнюк, А. Чумацький шлях у минуле [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт.— С. 8 : фот. — (Виставка). 
У Тернопільській бібліотеці-філії № 4 для дорослих «Етноцентр» діє виставка робіт 
художника Юрія Чумака «Чумацький шлях». 
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38. Місто над ставом… [Текст] // Свобода. — 2018. — 27 квіт. — С. 4 : фот. 
У Тернопільській бібліотеці-філії № 7 для дорослих відбулися краєзнавчі замальовки 

«Вулиці славного міста». 

 

39. Тернопільська URBAN-бібліотека: літературний фреш зі смаком 

читання [Текст] // Свобода. — 2018. — 18 трав. — С. 3 : фот.  
У Тернопільській URBAN-бібліотеці відбулася зустріч з письменницею Валентиною 

Семеняк. 
 

Інші бібліотеки області 

 

40. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: У Гусятинській бібліотеці для дорослих 

збірку віршів «Рахманне роздолля» репрезентував […] Василь 

Погорецький. — С. 162 : фот. ; У рамках туру «100 міст НОІМ на 

підтримку книжки в Україні» у Заліщицькій центральній районній 

бібліотеці відбулася авторська презентація роману Макса Кіндрука 

ман «Не озирайся і мовчи (НОІМ)». — С. 162 ; Напередодні свого 70-

річчя тернопільський поет, прозаїк і науковець Олег Герман був 

гостем літературно-мистецької вітальні «Берегиня», що діє в 

Козівській районній бібліотеці. — С. 163—164. 

 

41. Костишин, Л. Бібліотека повинна йти до читача [Текст] / Л. Костишин 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 4 квіт. — С. 4 : фот. кольор. — (Будні 
книгозбірні). 
Про діяльність Козівської районної бібліотеки. 

 

42. Косар, Ю. Перлини рідної землі [Текст] / Ю. Косар // Наш день. — 

2018. — 23 — 29 трав. — С. 6 : фот.  
У бібліотеці с. Великі Вікнини Збаразького району відбулася творча зустріч з 
письменниками  краю. 

 

43. Мадзій, І. У Заліщиках перезентували «Енциклопедію української 
діяспори» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 

22 черв. — С. 6 : фот.  — (На книжкову полицю). 
У Заліщицькій центральній бібліотеці за участі дійсного члена та директора 
адміністрації НТШ у США, уродженця Заліщиків, Василя Лопуха відбулася 
презентація «Енциклопедії української діяспори». 
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*** 

44. Хміляр, Л. Медичні бібліотеки у пошуку нових форматів [Текст] / 

Л. Хміляр // Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5 :фот. — 

(Обмінялися досвідом). 
На базі наукової бібліотеки Тернопільського державного медичного університету 
ім. І. Я. Горбачевського відбулася XVII Міжнародна науково-практична конференція 
«Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів». 

 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

45. Музеї Тернопілля [Текст] // Свобода. — 2018. — 1 черв.— С. 4. 
Про загальну кількість музеїв. 

 

46. Поглиблюється співпраця Люблінського та музеїв Тернопільщини 

[Текст] / // Наш день. — 2018. — 6—12 черв.— С. 5 : фот. 
Рамкова угода про поглиблення співпраці була підписана під час зустрічі голови 

обласної ради Віктора Овчарука з представниками Люблінського музею (Польща) за 
участі директорів Тернопільського обласного краєзнавчого музею Степана Костюка, 
Тернопільського обласного художнього музею Ігоря Дуди  та обласного комунального 
літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в м. Кременці Тамари Сеніної. 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

47. Антонюк, М. Вшанували журналістів [Текст] / М. Антонюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 6 черв.— С. 5. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися урочисті збори з нагоди 

Дня журналіста. 
 

48. Бурма, В. Я писала писаночку… [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 6 квіт. — С. 1 : фот. — (У світлі Великодня). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музею відбулися майстер-класи Ярослава 
Осадци, Галини Дудар, Миколи Бармака, Степана Мамчура та ін. майстрів народної 
творчості з писанкарства й виготовлення іншої пасхальної атрибутики. 

 

49. Вандзеляк, Г. «Я писала писаночку…» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 6 квіт.— С. 1 : фот. 
До Великодніх свят працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею разом з  
Ярославом Осадцою, Галиною Дудар, Миколою Бармаком, Степаном Мамчуром та ін. 

майстрами народної творчості організували майстер-класи з писанкарства й 

виготовлення іншої пасхальної атрибутики. 

 

50. Гаврилюк, О., Зборівська, О. «Знову про славу козацьку згадаємо» 

[Текст] / О. Гаврилюк, О. Зборівська // Вільне життя плюс. — 2018. — 

15 черв. — С. 3 : фот. — (Говори, історіє!). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка з фондів музею, 

присвячена подіям Визвольної війни 1648 — 1655 років на території краю. 
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51. Гайда, М. Олександр Кониський — взірець біографічної Шевченкіани 

[Текст] / М. Гайда // Вільне життя плюс. — 2018. — 11 трав. — С. 1. — 

(22 травня — День перепоховання Т. Г. Шевченка). 
Шевченкіана у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 

52. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: 16 грудня в обласному краєзнавчому музеї 
відкрили повноформатну виставку копій чудотворних ікон […] з 
колекції Марії Тройчак. — С. 152 ; 11 січня обласний краєзнавчий 

музей запросив на містерію різдвяного свята «Луна музеєм 

Коляда…». — С. 154 ; 1 лютого […] в обласному краєзнавчому музеї 
відбулася презентація книжки «Вибране» Степана Сапеляка. — С. 156 

: фот. ; В обласному краєзнавчому музеї — урочистості до 149-ї річниці 
з часу створення в Україні товариства «Просвіта» (почесною 

відзнакою міського голови Тернополя нагороджено Дарію Чубату). — 

С. 159 : фот. 

 

53. Заморська, Л. «Мережана весна» від майстринь-берегинь [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 21 трав. — С. 18 : фот. — 

(Виставки). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє персональна виставка листівок-
витинанок та ляльок-мотанок членів Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України Алли Шушкевич і Галини Дудар. 

 

54. Зимненко, А. Ознайомтесь з культурою німців [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 6 квіт.— С. 1. — (Анонс). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє пересувна виставку «Німці в 
Україні: історія і культура». 

 

55. Костюк, С. Викопана пам’ять [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 6 черв. — С. 5. — (Коротко). 
Фонд Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнився християнськими 

реліквіями. 
 

56. Костюк, С. Вшанування класика… [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 6 квіт. — С. 1. — (Коротко). 
З нагоди 100-річчя від дня народження Олеся Гончара в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї діє виставка «Душа соборністю правдива…». 
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57. Костюк, С. Зазивала писанку весну… [Текст] / С. Костюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 11 квіт. — С. 4 : фот. кольор. — (Що у вас?). 
До Великодніх свят працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею разом з  
Ярославом Осадцою, Галиною Дудар, Миколою Бармаком, Степаном Мамчуром та ін. 

майстрами народної творчості організували майстер-класи з писанкарства й 

виготовлення іншої пасхальної атрибутики. 

 

58. Костюк, С. Святий Онуфрій [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 6 черв. — С. 5 : фот. кольор. — (Коротко). 
У фонд Тернопільського обласного краєзнавчого музею надійшла  авторська робота 
Євгена Удіна «Пінзель. Св. Онуфрій». 

 

59. Костюк, С. Слово душі [Текст] / С. Костюк // Свобода. — 2018. — 

6 черв. — С. 12 : фот. кольор. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї представлено виставку фондових 

матеріалів «На шпальтах — душа і слово», присвячена пам’яті Миколи Ротмана. 
 

60. Костюк, С. Стецьків «Кобзар» [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 27 квіт. — С. 8: фот. кольор. — (Коротко). 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей отримав в дарунок авторську картину 
«Кобзар» Василя Стецька. 

 

61. Костюк, С. Усміхалась писанка весні [Текст] / С. Костюк // Культура і 
життя. — 2018. — 13 квіт. — С. 16 : фот. кольор. 
До Великодніх свят працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею разом з  
Ярославом Осадцою, Галиною Дудар, Миколою Бармаком, Степаном Мамчуром та ін. 

майстрами народної творчості організували майстер-класи з писанкарства й 

виготовлення іншої пасхальної атрибутики. 

 

62. Костюк, С. Флотилія в Тернополі [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 6 черв.— С. 5. — (Коротко). 
Анонс виставки колекція унікальних рукотворів «Моделі вітрильників у пляшках» 

Володимира Ящука в обласному краєзнавчому музеї. 
 

63. Костюк, С. Фотокадри [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 15 черв. — С. 2 : фот. — (Коротко). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка фотографій Олеся 
Кромпляса PROMKA. 

 

64. «Музейна дивоніч»: із майстер-класами та пошуком скарбів [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 16 — 22 трав. — С. 7 : фот. 
Анонс акції «Музейна дивоніч» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
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65. Одинчук, А. Серед «золотих» [Текст] / А. Одинчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 15 черв.— С. 2 : фот. — (Коротко). 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей представлено в рекламно-

презентаційному виданні «Золотий фонд нації. Vivat, Україно! ». 

 

66. Павлусик, Н. Ніч у музеї відвідали понад тисяча людей [Текст] / Н. 

Павлусик // Наш день. — 2018. — 23 — 29 трав. — С. 13 : фот. кольор.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї втретє відбулася акція з нагоди 

Міжнародного дня музеїв «Дивоніч у музеї». 

 

67. Тернополян кличуть переночувати з експонатами [Текст] // Номер 

один. — 2018. — 16 трав. — С. 3 : фот. кольор. 
Анонс акції «Музейна дивоніч» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

68. Чубата, Д. Через душу українки пролетіли журавлі [Текст] / Д. Чубата 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 5: фот. — (Обрії 
«Просвіти»). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася репрезентація книжки 

Романа Горака «Журавлі відлетіли. Есеї про Квітку Цісик та її рід». 

*** 

69. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: У музеї політв’язнів Тернопільський 

осередок Спілки української молоді вже 15-й рік поспіль влаштував 

акцію «Доба». — С. 163. 
 

Тернопільський обласний художній музей 

 

70. Заморська, Л. У 16 років – дві персональні виставки [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 25 черв. — С. 18 : фот. — (Арт-

кафе). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки «І 
небо, і зорі в палітрі моїй» Христини Ковальчук. 
 

71. Романська, Г. Весняні жнива юних художників [Текст] / Г. Романська 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 8. — (Дитяча творчість). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку-огляд робіт учнів 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Творчість юних — 

2018». 
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Виставка «Українська душа» Олесі Гудими 

 

72. Василів, Т. Пензель у Божих руках [Текст] / Т. Василів // Свобода. — 

2018. — 6 черв. — С. 6 : фот. кольор. — (Акценти). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація персональної 
виставки «Українська душа» тернопільської художниці Олесі Гудими. 

 

73. Заморська, Л. Її картини на обкладинках журналів та у колекціях 

[Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 4 черв. — С. 14 : фот. 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття персональної 
виставки картин «Українська душа» Олесі Гудими. 

 

74. Заморська, Л. Олеся Гудима малює під Моцарта [Текст] / Л. 

Заморська // RIA плюс. — 2018. — 11 черв.— С. 18 : фот. — (Виставка). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки Олесі 
Гудими «Українська душа». 

 

75. Золотнюк, А. Олеся Гудима творить інтуїтивно [Текст] / А. Золотнюк 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 8 : фот. — (Виставки). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки Олесі 
Гудими «Українська душа». 

 

76. Сагаль, О. Олеся Гудима: «Якщо з двома дітьми я малювала по десять 

картин у рік, то з чотирма – малюю по сто…» [Текст] : [інтерв’ю] із 
тернопільською художницею Олесею Гудимою / [розмовляла] 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 6—12 черв.— С. 6: 

фот. — (Kultura). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки Олесі 
Гудими «Українська душа». 

 

77. Шот, М. Квіти української душі [Текст]: роботи тернопільської 
художниці Олесі Гудими можна побачити на поштових марках, 

конвертах і подушках / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 3 лип.— 

С. 12 : фот. — (Всті звідусіль). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка живопису Олесі Гудими 

«Українська душа». 
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Бережанський обласний музей імені Богдана Лепкого 

 

78. Боднар, О. Європейська ніч у музеї Бережан [Текст] / О. Боднар // Наш 

день. — 2018. — 30 трав. — 5 черв. — С. 13 : фот. кольор. 
У рамках Міжнародної акції «Ніч в музеї» з нагоди Міжнародного дня музеїв 18 травня 
працівники Бережанського музею Богдана Лепкого організували концертну програму, 
інсценізовану екскурсію залами музею, відкриття виставки творів живопису Миколи та 
Ірини Кафтанів і  творчу зустріч з  Олександрою Карою та Юрієм Вітяком. 

 

79. Будар, Т. Мистецька атмосфера панувала в музеї Богдана Лепкого 

[Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2018. — 1 черв. — С. 4 : фот. 
У Бережанському обласному музеї імені Богдана Лепкого у рамках Міжнародної акції 
«Ніч в музеї» відбулися змістовні та цікаві заходи — концертна програма, 
інсценізована екскурсія залами музею, відкриття виставки творів живопису Миколи та 
Ірини Кафтанів і  творча зустріч з  Олександрою Карою та Юрієм Вітяком. 

 

80. Волинець, Н. «Не увібрати в рамку золоту» [Текст] / Н. Волинець // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5 : фот. — (Вернісаж у 

Бережанах). 
У Бережанському обласному музеї імені Богдана Лепкого відбулася презентація 
виставки творчих робіт тернопільських художників Миколи та Ірини Кафтанів. 

 

81. Волинець, Н. «Сяє на троні в нашім руськім новім пантеоні» [Текст] / 

Н. Волинець // Вільне життя плюс. — 2018. — 22 черв. — С. 5 : фот.  — 

(Рядок з біографії краю). 
В  обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в м. Бережани відбулося відкриття 
документальної виставки «Стежками Соломіїної пісні» з фондів  Львівського музично-

меморіального музею Соломії Крушельницької та святкова академія з нагоди 120-річчя 
концерту співачки з Бережанським хором «Боян». 

 

82. Гараган, Д. «Стежками Соломіїної пісні» [Текст] / Д. Гараган // 

Свобода. — 2018. — 29 черв. — С. 4 : фот.  — (Неопалима купина). 
В  обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в м. Бережани відбулося відкриття 
документальної виставки «Стежками Соломіїної пісні» з фондів  Львівського музично-

меморіального музею Соломії Крушельницької та святкова академія з нагоди 120-річчя 
концерту співачки з Бережанським хором «Боян». 

 

83. Реник, Р. Музей отримав дорогі подарунки [Текст] / Р. Реник // 

Свобода. — 2018. — 8 черв. — С. 4 : фот. — (Фотоінформація). 
У фонд Бережанського обласного музею імені Богдана Лепкого надійшла підбірка 
видань від Інституту св. Володимира (м. Торонто, Канада). 
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Кременецький літературно-меморіальний музей 
Юліуша Словацького 

 

84. Гаськевич, О. Марко Швед – новий український супергерой [Текст] / 

О. Гаськевич // Свобода. — 2018. — 4 трав. — С. 4 : фот. — 

(Презентація). 
У Кременецькому літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького відбулася 
творча зустріч з громадською діячкою та авторкою проекту «Літературний туризм» 

письменницею Лорою Підгірною. 
 

85. Гриб, А. А квіти, як живі [Текст] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 

2018. — 13 квіт. — С. 5 : фот. — (Виставка). 
У Кременецькому музеї Юліуша Словацького відбулася презентація виставку творчих 

робіт Богдани Гуменюк. 
 

86. Гриб, А. Загадковий світ Володимира Стецюка [Текст] / А. Гриб // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав.— С. 8 : фот.  
У Кременецькому музеї Юліуша Словацького відбулася презентація  персональної 
виставки творів керівника чоловічого гурту «Глядущик» Володимира Стецюка. 

 

87. Зуб, О. Іменини… роялю  [Текст] / О. Зуб // Свобода. — 2018. — 

22 черв. — С. 3: фот. — (Акценти). 
У літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького відбулося літературно-

мистецьке «Свято роялю», що традиційно проводять з нагоди дня народження 
польської письменниці й науковця Марії Данілєвіч-Зелінської.  
 

88. Зуб, О. Музейна Шевченкіана поповнилась новими виданнями [Текст] 

/ О. Зуб // Свобода. — 2018. — 25 трав. — С. 4 : фот. 
Шевченкіана Кременецького музею Юліуша Словацького поповнилась новими 

виданнями. 

 

Обласний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району 

 

89. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: в етнографічно-меморіальному музеї 
Володимира Гнатюка у селі Велеснів Монастириського району 

експонували виставку «Григорій Сковорода й Галичина» і низку 

інших. — С. 162. 

 

90. Золотнюк, А. Олесь Гончар і Велеснів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 13 квіт. — С. 6. — (Неперебутні). 
З листування Олеся Гончара з Остапом Черемшинським. 
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91. Черемшинська, Р. «…забили ви мені клин у голову…» [Текст] / 

Р. Черемшинська //Вільне життя плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 6. — 

(До 105-ї річниці видання «Тіней забутих предків»). 
Про листування В. Гнатюка з М. Коцюбинським. 

 

92. Черемшинська, Р. «…забили ви мені клин у голову…» [Текст] / 

Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 2018. — 23 квіт. — С. 7 : 

фот. — (Читацьке віце). 
З нагоди 105-річчя видання «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. 

 

93. Черемшинська, Р. Хто найкращий свідок на весіллі? [Текст] / 

Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2018. — 15 черв. — С. 8. — 

(Нарис). 
Про мистецтво прикрашання вишивкою-узорами предметів домашнього вжитку.  
 

94. Черемшинська, Р. Щирий друг оселі академіка Володимира Гнатюка 

та велеснян [Текст] / Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 2018. — 

23 квіт. — С. 7 : фот. — (Читацьке віце). 
В обласному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велеснів 
Монастириського району діє ювілейна фото-документальна виставка «Олесь Гончар». 

 

Музейний комплекс «Лемківське село» в м. Монастириська 

 

95. Томчишин, Ю. Найбільший в Україні лемківський кошик створили у 

Монастириськах [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 11—

17 квіт.— С. 8 : фот. кольор. — (Великдень). 
Працівники музейного комплексу «Лемківське село» змайстрували гігантський кошик. 
 

96. Ярема, Г. На кошик-гігант використали 35 пар жіночих колготок 

[Текст] / Г. Ярема // Високий замок. — 2018. — 12—18 квіт.— С. 4 : 

фот. кольор. 
Працівники музейного комплексу «Лемківське село», що у Монастириськах  

змайстрували гігантський кошик. 

Районні музеї 
 

97. Миргородська, Л. Нова місія… Почаївського музею [Текст] / 

Л. Миргородська // День. — 2018. — 12 квіт.— С. 6 : фот. кольор. — 

(Суспільство). 
Історія та сучасність експонатів експозиції «Людина і космос» Почаївського історико-

художнього музею. 
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Інші музеї 
 

98. Бідзіля, Т. Уклін будителеві національного духу [Текст]: у Бережанах 

відбулися заходи до 175-річчя пам’яті поета, просвітителя, культурно-

громадського діяча, о. Маркіяна Шашкевича, організовані міським 

музеєм книги / Т. Бідзіля // Свобода. — 2018. — 22 черв. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 

Меморіальний комплекс «Молотківська трагедія» 
 

99. Костишин, Л. Молотківська трагедія: 75 років потому [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 квіт. — С. 7. — 

(Пам’ять). 
Про відзначення низки заходів з нагоди 75-х роковин Молотківської трагедії. 

 

100. Молотків: 75-і роковини трагедії села [Текст] // Свобода. — 2018. — 

11 трав. — С. 4 : фот. — (Пам’ять). 
На Тернопільщині вшанували пам’ять жертв Молотківської трагедії. 
 

101. Подунайчук-Мельничук, О. Відлуння Молотківської трагедії: 75 років 

болю [Текст] / О. Подунайчук-Мельничук // Вільне життя плюс. — 

2018. — 4 трав. — С. 1 : фот. — (Пам’ять). 
Про вшанування 75-х роковин трагічного знищення села Молотків. 

 

102. Томчишин, Ю. Молотківська трагедія: спалене село і 617 обірваних 

життів [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 2 — 8 трав.— С. 

8 : фот. кольор. — (Пам’ять). 
Про меморіальний комплекс «Молотківська трагедія». 

 

**** 

 

103. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: З ініціативи Богдана Свіргуна в с. Баворів 

Тернопільського району відкрили першу чергу музейного комплексу 

обласного музею журналістики. — С. 151 : фот. 

 

104. Миколайчук, Н. Відтворили підпільну друкарню повстанців [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 3 трав.— С. 7 : фот. 
У смт Товсте Заліщицького району з ініціативи місцевого мешканця Богдана Лукія 
відтворено підпільну друкарню ОУН, яка діяла тут у 1948—1951 рр.  
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105. Штокало-Пархомчук, Я. Він служив Богові й Україні [Текст] / 

Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 18 трав.— С. 

5 : фот. — (Пам’ять). 
Про музей переслідуваної церкви в Бережанах та його засновника о. Михайла 
Немелівського.  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ» 

 

106. Зарічна, І. Не економте доброти [Текст] / І. Зарічна // Наш день. — 

2018. — 4 — 10 квіт. — С. 8 : фот. кольор. — (Благодійність). 
У Збаразькому замку НЗ «Замки Тернопілля» відбулося нагородження 
лауреатів обласного благодійного проекту «Людина року — Меценат року». 

 

107. Мазуранчик, О. В пошуках срібного скарбу [Текст] / О. Мазуранчик // 

Свобода. — 2018. — 29 черв. — С. 1. 
У НЗ «Замки Тернопілля» проводять археологічні дослідження Старозбаразької Княжої 
гори. 

 

108. Миколайчук, Н. Висадився екодесант [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 
України. — 2018. — 4 трав. — С. 7 : фот. 
Колектив та студенти юридичного факультету ТНЕУ допомогли прибрати територію 

Вишнівецького парку. 
 

*** 

109. Кавинець, Д. Марина Порошенко та Марі Йованович відкрили 

відреставровану дзеркальну залу палацу Вишневецьких на 

Тернопільщині [Текст] / Кавинець, Д. // Вільне життя плюс. — 2018. — 

20 черв. — С. 4 : фот. кольор.  — (Події. Факти. Коментарі). 
 

110. Мазуранчик, З. Дзеркальна зала палацу князів Вишневецьких постала 

у всій красі  [Текст] / З. Мазуранчик // Свобода. — 2018. — 22 черв. — 

С. 1 : фот. 
За участі дружини Президента України Марини Порошенко та Посла США в Україні 
Марі Йованович, очільника обласної ради Віктор Овчарук та голови Тернопільської 
ОДА Степана Барни відбулася церемонія відкриття  відреставрованої дзеркальної зали 

Вишнівецького палацово-паркового комплексу НЗ «Замки Тернопілля». 

 

111. Миколайчук, Н. Відреставрували дзеркальну залу [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 21 черв. — С. 7 : фот. — 

(Новини).  
У Вишнівецькому палацово-парковому комплексі НЗ «Замки Тернопілля» дружина 
Президента Марина Порошенко та Посол США в Україні Марі Йованович, очільник 
обласної ради Віктор Овчарук та голова Тернопільської ОДА Степан Барна відкрили 

відреставровану дзеркальну залу Вишнівецького палацово-паркового комплексу НЗ 

«Замки Тернопілля». 
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112. Шот, М. Дзеркальну залу барокового палацу відновили на Тернопіллі 
[Текст] / М. Шот // Урядовий курєр. — 2018. — 26 черв. — С. 16 : фот. 

— (Вісті звідусіль).  
За участі дружини Президента України Марини Порошенко та Посла США в Україні 
Марі Йованович, очільника обласної ради Віктор Овчарук та голови Тернопільської 
ОДА Степана Барни відбулася церемонія відкриття  відреставрованої дзеркальної зали 

Вишнівецького палацово-паркового комплексу НЗ «Замки Тернопілля». 

 

 

ТЕАТРИ 

Тернопільський академічний обласний драматичний театр 
імені Т. Шевченка 

 

113. Безпалько, М. Михайло Безпалько: «Живу за принципом: роби 

добро — добро до тебе повернеться» [Текст] : [інтерв’ю] з 
М. Безпальком / [розмовляла] Г. Садовська //  Вільне життя плюс. — 

2018. — 8 черв.— С. 6: фот. кольор. — (Ювілей). 
 

114. Волинець, Н. Надзвичайне дійство [Текст] / Н. Волинець // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 6 квіт.— С. 8 : фот. — (Браво, шевченківці!). 
Враження від вистави-містерії «Тарас» Тернопільського академічного обласного 
драматичного театру імені Т. Шевченка. 
 

115. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: 17 грудня з нагоди ювілею заслуженої 
артистки України Марії Гонти  […] — музична комедія «Кохання 

січового стрільця» Я. Барнича. — С. 152 : фот. ; 9 січня  співачка і 
скрипалька зі Львова Олена Муха зібрала на своєму концерті 
«Різдвяний вечір по-львівськи повну залу Тернопільського 

драмтеатру ім. Т. Шевченка. — С. 154 ; 16 січня з сольним концертом 

«На Різдво додому» в академічному облдрамтеатрі ім. Т. Шевченка 

виступив тернопільський гурт «Тріода». — С. 155 ; В академічному 

обласному драматичному театрі імені Т. Шевченка — мистецьке 
дійство пам’яті Ізидора Доскоча «Ти зі мною». — С. 160. 

 

116. Луцик, Х. На сцені театру – «Суто сімейна справа» [Текст] : 

Шевченківці завершили сезон комедією про медиків /Х. Луцик // Наш 

день. — 2018. — 20 — 26 черв. — С. 8 : фот. кольор. — (Дозвілля). 
Прем’єрою комедії в постановці В. Жили за твором Рея Куні завершився театральний 

сезон в Тернопільському обласному академічному драматичному театрі ім. Т. Г. 

Шевченка. 
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117. Надала, Х. Мефістофель, котрий потрапив у власну пастку [Текст] / 

Х. Надала // Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 8. — (В гостях 

у Мельпомени). 
На малій сцені Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
ім. Т. Шевченка відбулася прем’єра вистави  за романом «Записки Кирпатого 
Мефістофеля» В. Винниченка. 
 

118. Мельничук, Б. Актор, а ще — дотепник і пересмішник [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 6 квіт. — С. 3. — 

(Ювілеї). 
Про актора Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
ім. Т. Шевченка Мефодія Карп’юка.  
 

119. Садовська, Г. «Віват король, віват!» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 15 черв. — С. 5 : фот. — (Вшанування 

ювіляра). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Т. Шевченка 
вшанували Михайла Безпалька. 

 

Тернопільський академічний обласний театр 
актора і ляльки 

 

120. Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора 

театру — художнього керівника Тернопільського академічного 

обласного театру актора і ляльки [Текст] // Свобода. — 2018. — 

18 трав. — С. 3 : фот.  
**** 

121. Вандзеляк, Г. Благодійний концерт на підтримку Богдана 

Мельничука [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 20 квіт.— 

С. 1.  
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбувся 
благодійний концерт Ярослави Декалюк та Івана Кушніра на підтримку заслуженого 

діяча мистецтв України Богдана Мельничука. 
 

122. Костишин, Л. Концерт на підтримку Богдана Мельничука [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2018. — 11 квіт.— С. 2. — 

(Благодійність). 
Анонс благодійного концерту на підтримку заслуженого діяча мистецтв України 

Богдана Мельничука в Тернопільському академічному обласному театрі актора і 
ляльки. 
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123. Кушнірук, З. «Все, що маєш в серці – поділи» [Текст] : [інтерв’ю] зі 
співачкою, Ярославою Декалюк / [розмовляла] З. Кушнірук // Наш 

день. — 2018. — 18—24 квіт.— С. 8 : фот. кольор. 
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбувся 
благодійний концерт Ярослави Декалюк та Івана Кушніра в підтримку заслуженого 

діяча мистецтв України Богдана Мельничука. 
 

124. Семеняк, В. Друзі пізнаються в біді [Текст] / В. Семеняк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 4 квіт.— С. 8 : — (Доброчинність). 
Анонс благодійного концерту на підтримку заслуженого діяча мистецтв України 

Богдана Мельничука в Тернопільському академічному обласному театрі актора і 
ляльки. 

Аматорські театри 

 

125. Журавка, І. Народному театру — 50 років [Текст] / І. Журавка // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 1 : фот. — (Ювілей). 
Копичинецький народний драматичний театр ім. Б. Лепкого відзначив ювілей. 

 

126. Мельничук, Б. «Яка магічна сила — цей театр…» [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт.— С. 6. — 

(Щойно з друку). 
Про Борщівський народний драматичний театр на сторінках нової книжки Лесі 
Любарської.«Моєї юності театр».  

 

127. Татарський, С. Таємниця Хрестаревої кручі [Текст] / С. Татарський // 

Свобода. — 2018. — 13 квіт.— С. 4 : фот. — (Хай живе театр!). 
Урочини з нагоди 50-річчя народного аматорського театру Борщівського районного 
будинку культури. 

 

*** 

 

128. Тимофій та Лариса Шевіли: «У нашій сім’ї танцюють усі!» [Текст] : 

[інтерв’ю] / [розмовляла] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 30 трав.— С. 12 : фот. кольор. 
Про народний театр танцю «Посмішка» Тернопільського центру творчості дітей та 
юнацтва. 

 

129. Семеняк, В. У «Дивосвіті» знову прем’єра! [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2018. — 25 трав.— С. 2 : фот.  
Про діяльність народного шкільного театру «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ № 22. 

 

130. Чубата, Д. Добрий світ казки [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 1 черв.— С. 5. — (Шкільний театр). 
Вистава «Пригоди маленького Чарлі» Богдана Мельничука та Галини Шулим у 
постановці народного шкільного театру «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ № 22. 
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ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 
 

Тернопільська обласна філармонія 
 

131. Героям–співробітникам СБУ присвячується… [Текст] // Свобода. — 

2018. — 15 черв.— С. 1 : фот. 
У Тернопільській обласній філармонії відбудеться благодійний захід, присвячений 

героям-співробітникам СБУ, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну 
цілісність України. 

 

132. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [січень — лютий 

2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — 

№ 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 

імена). — Із змісту: Симфонічному оркестрові й камерному хорові 
Тернопільської обласної філармонії наказом міністра культури 

України присвоєно звання академічних. — С. 154 ; 13 лютого в 

обласній філармонії відбувся вечір-реквієм «Народе мій, до тебе я ще 
верну і в смерті обернуся у життя» з нагоди 80-річчя від дня 

народження Василя Стуса. — С. 157 : фот. ; В обласній філармонії — 

хореографічне дійство «Вечори на хуторі біля Диканьки» ; концерти: 

симфонічного оркестру під орудою заслуженого діяча мистецтв 

України Мирослава Кріля; академічного ансамблю танцю 

«Надзбручанка»; академічного симфонічного оркестру філармонії та 

заслуженої артистки України Оксани Рапіти (фортепіано) — до 130-ї 
річниці від дня народження Василя Барвінського. — С. 160 : фот. 

 

133. Пам’яті полковника СБУ Руслана Муляра [Текст] // Свобода. — 

2018. — 29 черв. — С. 1. 
У Тернопільській обласній філармонії колектив Національної академії Служби безпеки 

України провів презентацію виставки картин «Невидима варта» й вистави-реквієму 
«Війна без строку…», присвячених пам’яті співробітників спецслужби, які загинули під 

час проведення АТО. 

 

134. Сагаль, О. Найшвидший піаніст світу Любомир Мельник: «Більш ніж 

півжиття я поневірявся без грошей та роботи…» [Текст] : [інтерв’ю] з 
піаністом Любомиром Мельником / [розмовляла] О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 18 — 24 квіт. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт піаніста Любомира Мельника. 

 

135. Садовська, Г. На сцені – батько із сином. І Маестро в залі [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 3 : фот. — 

(Наші гості). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Мирослава Скорика. 
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136. Садовська, Г. Переможна музика Великодня [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 5. — (Концертна зала). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся Великодній концерт. 

 

137. Файні і голосисті тернополяночки — переможці «Файної України»! 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 11 — 17 квіт. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся II Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
«Файна Україна».  
 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

138. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [січень — лютий 

2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — 

№ 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 

імена). — Із змісту: 13 — 14 січня у Палаці культури «Березіль» 

ім. Леся Курбаса відбулися благодійні вистави для дітей «Ялинка 

міського голови». — С. 154 ; 19 січня у Палаці культури «Березіль» 

ім. Леся Курбаса відбулося театралізоване дійство «Лемківський 

Йордан». — С. 155 ; 25 січня у Палаці культури «Березіль» імені Леся 

Курбаса відбувся концерт Володимира Вермінського. — С. 155—156 : 

фот. 

 

139. Федик-Балацька, Я. Тарас Шевченко і наша дійсність… [Текст] / 

Я. Федик-Балацька // Свобода. — 2018. — 22 черв. — С. 3. — 

(Акценти). 
У Народному домі смт Козова відбулися урочистості з нагоди 25-річчя встановлення та 
освячення місцевого пам’ятника Кобзареві (автор – Іван Сонсядло). 

Український дім «Перемога» 
 

140. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: 3 грудня в Українському домі «Перемога» 

відбувся благодійний вечір пам’яті Богдана-Романа Хаварівського. — 

С. 151 ; В Українському домі «Перемога» — концерти муніципальних 

Галицького камерного оркестру і Тернопільського духового оркестру 

«Оркестра Волі»; міські конкурси «Різдвяне диво» та «Феєрія 

новорічного міста». — С. 160. 
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141. Чубата, Д. Коли радість наповнює серця [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 8. — (Святкове дійство). 
В Українському домі «Перемога» відбувся святковий концерт «Великдень радістю 

наповнює серця». 

Виставка робіт учасниць проекту «Відродження борщівської сорочки» 

 

142. «Вишити, щоб відродити, цінувати та любити» [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 30 трав. — С. 6: фот. 
В Українському домі «Перемога» відбулася презентація виставки Всеукраїнського 
вишивального проекту «Відродження борщівської сорочки». 

 

143. Віконська, І. Покажуть забуту техніку вишивки [Текст] / І. Віконська 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 8. — (Не прогавте!). 
В Українському домі «Перемога» представлять відшиті зразки борщівської вишивки. 

 

144. Золотнюк, А. Верхоплут, колодки, кафасор… [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя. — 2018. — 22 черв.— С. 5 : фот.  — (До джерел). 
В Українському домі «Перемога» відбулася презентація виставки робіт учасниць 
проекту «Відродження борщівської сорочки», ініційованого Майєю Юркевич та 
Вікторією Кривоніс. 

 

145. Крупник, Б. «Відродження борщівської сорочки» [Текст] / Б. Крупник 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 1. — (Новини звідусіль). 
У Тернополі стартував проект «Відродження борщівської сорочки». 

 

146. Томчишин, Ю. Майстрині з усієї України відроджують борщівську 

вишивку [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 23 — 29 трав. 

— С. 13 : фот. кольор. 
Про вишивальний проект «Відродження вишивальної сорочки». 

Інші клубні заклади 

147. Будар, Т. «Люблю у танці я цей світ» [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 

2018. — 18 трав.— С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У Бережанському районному будинку культури відбувся ювілейний концерт ансамблю 

естрадного танцю «Екстравагант». 

 

148. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [січень — лютий 

2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — 

№ 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 

імена). — Із змісту: 19 січня у селі Настасів Тернопільського району 

виступили учасники Різдвяного фестивалю мистецтв «Коляда єднає 
Україну». — С. 155. 
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149. Кусень, Б. Книжка про Острівську школу [Текст] / Б. Кусень // 

Свобода. — 2018. — 20 квіт. — С. 4 : фот. 
У приміщенні клубу с. Острів Тернопільського району відбулася презентація книжки 

К. Яреми «Школа рідна Острівська». 

 

150. Кусень, Б. Написав про Острівську школу [Текст] / Б. Кусень // Слово 

Просвіти. — 2018. — 7 — 13 черв. — С. 5 : фот. 
У приміщенні клубу с. Острів Тернопільського району відбулася презентація нової 
книжки Казимира Яреми «Школа рідна Острівська». 

 

151. Патерик, О. Свято музики й грації [Текст] / О. Патерик // Свобода. — 

2018. — 15 черв. — С. 4 : фот. 
У бережанському районному будинку культури відбувся XXIII районний фестиваль 
аматорських танцювальних колективів «Бережанська танцювальна весна — 2018». 

 

152. Синенька, Б. «Я сьогодні від вас від’їжджаю…» [Текст] / Б. Синенька 

// Свобода. — 2018. — 27 квіт. — С. 4 : фот. 
Про керівника народного аматорського обрядово-фольклорного колективу Залісецького 
сільського будинку культури Галину Шляхтюк. 
 

 

КІНО 
 

 

153. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [січень — лютий 

2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — 

№ 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 

імена). — Із змісту: 31 січня у Тернополі зібрав поважних учасників 

практичний семінар «Вектор розвитку кінокомісій України». — С. 156 

; у кінотеатрі «Сінема-сіті» — допрем’єрний показ повнометражного 

фільму «Кіборги». — С. 160 ; У  «Палаці кіно» показали фільм «Міф» 

про соліста Паризької опери Героя України Василя Сліпака. — 

С. 160—161 : фот. ; Бережани, Кременець і Тернопіль стали місцем 

зйомок художнього фільму «Червоний. Без лінії фронту». — С. 161. 

 

154. Дохват, М. Зняла першу в житті короткометражку про маловідомий 

Тернопіль [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2018. — 11 черв. — С. 17 

: фот. — (Кіно). 
Тернопільська журналістка Діана Гоголь зняла короткометражний фільм 

«Маловідомий Тернопіль». 
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155. Жайворонко, А. Оксана Кузьменко зняла фільм про рідний 

Підволочиськ [Текст] / А. Жайворонко // Свобода. — 2018. — 

20 черв. — С.12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 
У Підволочиському районному будинку культури та тернопільській галереї 
«Бункермуз» відбулися презентації документального фільму О. Кузьменко 

«Підволочиськ: історія та люди». 

 

156. З малої «КіноХвильки» — великий фест! [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 16 — 22 трав. — С. 7. 
Про II Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення «КіноХвилька». 

 

157. Леонід Бицюра: «Нам вдалося міцно пов’язати Тернопіль з кіно…» 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 2 — 8 трав.— С. 6 : 

фот. — (Kultura). 
Про вручення другої національної кінопремії «Золота дзиґа» у Києві. 

 

158. Тернопіль — не «Поза зоною» кіно [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 6 — 12 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Знятий у Тернополі короткометражний фільм «Поза зоною» отримав спеціальну 
відзнаку журі фестивалю «Молодість». 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

Тернопільське обласне державне музичне училище 
імені Соломії Крушельницької 

 

159. Герасименко, Л. Третій Всеукраїнський конкурс імені Тараса 

Кравцова пройшов у Харкові [Текст] / Л. Герасименко // Українська 

музична газета. — 2018. — № 2 (квіт. — черв. — С. 12 : фот. кольор. — 

(Тести). 
Студентка Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької Людмила Бродецька здобула ІІІ премію Всеукраїнського конкурсу 
імені Тараса Кравцова, що відбувся у Харкові. 
 

160. У музучилищі — конкурс імені Квітки Цісик [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 4 — 10 квіт. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
У відбувся конкурсний відбір II Міжнародного вокального конкурсу імені Квітки 

Цісик. 
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161. Прокопів, С. Новий конкурс Герасименко, Л. Третій Всеукраїнський 

конкурс імені Тараса Кравцова пройшов у Харкові [Текст] / Л. 

Герасименко // Українська музична газета. — 2018. — № 2 (квіт. — 

черв. — С. 12 : фот. кольор. — (Тести). 
Студентак Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. 

Крушельницької Людмила Бродецька здобула ІІІ премію Всеукраїнського конкурсу імені 
Тараса Кравцова, що відбувся у Харкові. 
 

*** 

162. Костишин, Л. Півстоліття в ритмі танцю [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 16 трав. — С. 7 : фот. кольор. — 

(Ювілей). 
З нагоди ювілею хореографічного відділення Теребовлянського вищого училища 
культури. 

 

163. Павлусик, Н. Півстоліття у полоні танцю [Текст] / Н. Павлусик // Наш 

день. — 2018. — 6 — 12 черв. — С. 13 : фот. кольор. 
З нагоди 50-річчя хореографічного відділення Теребовлянського вищого училища 
культури. 

Початкові мистецькі навчальні заклади 
 

164. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: В обласному художньому музеї вручено 

щорічні обласні премії імені Івана Марчука. — С. 159 : фот. 

 

165. Пишися, писанко, велика і… велика [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 4 — 10 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У Тернополі відбувся дводенний пленер учнів мистецьких закладів міста «Розписуємо 

писанку». 

Тернопільська обласна експериментальна комплексна 
школа мистецтв імені Ігоря Ґерети 

166. Гривас, С. Школу мистецтв реорганізували попри спротив [Текст] / 

С. Гривас // RIA плюс. — 2018. — 23 квіт. — С. 2 : фот. 
На сесії Тернопільської обласної ради прийнято рішення про реорганізацію обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети. 

 

167. Нікітіна, Ю. Школу мистецтв об’єднали з школою № 21 під вигуки 

«Ганьба». З понеділка обіцяють цілодобовий страйк [Текст] / 

Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2018. — 2 квіт. — С. 11. 
На сесії Тернопільської обласної ради прийнято рішення про реорганізацію обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети. 
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168. Колесник, Т. Школу мистецтв передадуть Тернополю: люди — 

«проти!», влада — «дотиснемо!» [Текст] / Т. Колесник // Номер 

один. — 2018. — 4 квіт. — С. 2 : фот. — (Влада і громада). 
На сесії Тернопільської обласної ради прийнято рішення про реорганізацію обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети. 

 

169. Про реорганізацію шляхом злиття Тернопільської обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети та 

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 

Тернопільської міської ради Тернопільської області у Тернопільський 

ліцей №21 — спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети 

Тернопільської міської ради Тернопільської області [Текст] : рішення 

Тернопільської міської ради від 20. 04. 2018 р. №7/24/18 // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 4 трав. — С. 3. 

 

170. Степан Барна ініціює скерування додаткових коштів для підтримки 

школи мистецтв [Текст] // Свобода. — 2018. — 8 черв. — С. 1 : фот. 
Про розробку комплексної стратегії підтримки Тернопільської обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Ґерети. 

 

171. Школу мистецтв таки реорганізують [Текст] // Номер один. — 2018. — 

25 квіт. — С. 2 : фот. 
Про створення Тернопільського ліцею №21 — спеціалізованої мистецької школи ім. 

Ігоря Ґерети. 

 

Інші початкові мистецькі навчальні заклади 

 

172. Бандурка, І. Яблунівській музичній школі — 40! [Текст] / І. Бандурка 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 11 трав. — С. 3 : фот. — (Ювілей). 
В Яблунівському сільському клубі культури відбувся ювілейний концерт-звіт місцевої 
музичної школи. 

 

173. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: творчо-мистецька група «Євген Удін і 
Компанія» побувала в дитячій музичній школі смт Залізці 
Зборівського району. — С. 161 ; У Тернопільській музичній школі № 1 

ім. В. Барвінського зібрав учнів, їхніх батьків та педагогів вечір 

старовинної музики. — С. 163. 
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174. Живопис… до Парижа доведе! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 13 — 19 черв. — С. 6 : фот. 
Учень Тернопільської дитячої художньої школи ім. М. Бойчука Павло Шачко здобув 
перемогу в міжнародному конкурсі «Золотий мольберт»  (м. Львів). 
 

175. На землі музичної школи запланували багатоповерхівку [Текст] // RIA 

плюс. — 2018. — 23 квіт.— С. 5. 
Про незаконне будівництво на території Тернопільської музичної школи № 2 ім. М. 

Вербицького. 

 

ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
 

176. Духовні святині Тернополя набудуть первинного вигляду [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 11 — 17 квіт.— С. 3 : фот. 

кольор. 
У Тернополі планують провести реставрацію Катедрального собору, церков Різдва 
Христового та Надставної. 

 

177. Мадзій, І. Одвічне прагнення свободи [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 1 черв.— С. 8 : фот. — (Наша історія). 
Про пам’ятники Заліщицького району, споруджені на честь скасування панщини й 

кріпосного права в Галичині. 
 

178. Овчарук, В.  Віктор Овчарук: «Обласна рада активно долучається до 

захисту та пропагування історичних, культурних, природних пам’яток 

краю» [Текст] // Наш день. — 2018. — 18 — 24 квіт.— С. 4 : фот. — 

(Реалії). 
Про архітектурно-містобудівну спадщину Тернопільської області, заходи та фінансову підтримку 
обласною радою заходів у рамках затвердженої в 2016 році «Програми збереження культурної 
спадщини Тернопільської області на   2016-2020 роки». 

 

179. Овчарук, В.  Віктор Овчарук: «Обласна рада активно долучається до 

захисту пам’яток краю» [Текст] // Свобода. — 2018. — 18 квіт.— С. 2 : 

фот. 
Про архітектурно-містобудівну спадщину Тернопільської області, заходи обласної ради щодо 
збереження пам’яток історії та культури Тернопільщини та реалізації «Програми збереження 
культурної спадщини Тернопільської області на   2016 — 2020 роки». 

 

180. Семенків, А. І замки без грошей не вистоять [Текст] : [інтерв’ю] з 
начальником відділу охорони культурної спадщини управління 

культури Тернопільської облдержадміністрації Ярославом Пелехатим 

/ [спілкувалася] А. Семенків // Вільне життя. — 2018. — 22 черв. — 

С. 1.  — (Порушуємо проблему). 
Про заходи органів влади щодо збереження замкових споруд на Тернопільщині. 
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181. Стартує проект «Тернопілля історичне» [Текст] //Свобода. — 2018. — 

11 трав. — С. 1 : фот.  
За підтримки Тернопільської облдержадміністрації та обласної ради стартував проект 
«Тернопілля історичне», спрямований на формування електронної бази історичних 

пам’яток області. 
 

182. Тернопільська обласна рада активно долучається до захисту та 

пропагування історичних, культурних, релігійних та природних 

пам’яток нашого краю [Текст] // Досьє 102. — 2018. — 26 квіт.— С. 7 : 

фот. — (Тернопільська обласна рада інформує). 
Голова обласної ради Віктор Овчарук про збереження архітектурно-містобудівної спадщини краю 

та реалізацію «Програми збереження культурної спадщини Тернопільської області на   2016 — 2020 

роки». 

 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 
 

183. Віконська, І. Великдень у мистецтві [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 8. — (Виставка). 
У художній галереї Тернополя діє Великодня художня виставка. 

 

184. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: У Теребовлі відбувся VII виїзний художньо-

мистецький пленер «Козацька палітра». — С. 161. 

 

185. Заморська, Л. Ностальгія за тернопільським фарфором [Текст] : / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 14 трав. — С. 18: фот. — 

(Історія). 
З ініціативи Сергія Ткачова в тернопільському арт-кафе «Коза» відбулася одноденна 
виставка фарфору та фаянсу місцевого виробництва з приватних колекцій тернополян. 

 

186. Золотнюк, А. Закарпатські художники, натхнені Бережанами [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 3. — 

(Пленер). 
Про пленер «Ференц-фест». 
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Державний архів Тернопільської області 
 

187. Вовк, Н. Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та 

перспективи розвитку [Текст] / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. - 

2018. - № 5. - С. 43-48 : іл. — (Інформаційна діяльність). — Бібліогр. у 

кінці ст. 
Статтю присвячено огляду й аналізу наявних електронних виставок на сайтах архівів 
України, у тому числі й Державного архіву Тернопільської області. 
 

188. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: у Державному архіві Тернопільської 
області – урочиста академія, приурочена до Дня працівника архівних 

установ і 100-річчя створення архівних установ України. — С. 159: 

фот. 

 

189. Козелко, В. Пам’яті блажейнішого [Текст] / В. Козелко // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5 : фот. — (Експозиція). 

У Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація 
виставки пам’яті Любомира Гузара.  
 

190. Шаблій, К. Унікальні документи пролежали у бідоні понад 70 років 

[Текст] / К. Шаблій // Свобода. — 2018. — 29 черв. — С. 1. 
У Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація віднайдених 

документів Чортківсько-Бережанської округи ОУН. 

 

 

Тернопільська галерея сучасного  
мистецтва Bunkermuz 

 

191. Глазунова, М. Палицею докинути. ТОП-5 регіональних арт-галерей 

[Текст] / М. Глазунова // Дзеркало тижня. — 2018. — 21 квіт.— С. 16 : 

фот. кольор. 
Тернопільська галерея сучасного мистецтва Bunkermuz запрошена до участі в одному з 
наймасштабніших художніх ярмарків України — Kyiv Art Fair.  

 

192. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: у галереї «Бункермуз» — виставки: 55 

фотографій «5 улюблених світлин»; живопису та кераміки Маріанни 

Вахняк «Тепло»; живопису заслуженого художника України 

Володимира Чорнобая «Павучки. Органічні структури». — С. 160. 
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193. Заморська, Л. Чи були у Тернополі феміністки [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 16 квіт.— С. 11. — (Арт-кафе). 
У «Бункермузі» за участю дослідниці Лілії Берник відбулася лекція «Жінки й 

Тернопіль: історія кількох романів та інтрижок з містом». 

 

194. Надала, Х. Як впливає колір і фактура [Текст] / Х. Надала / Вільне 
життя плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 8 : фот. — (Виставки). 
У галереї «Бункермуз» відбулася презентація виставки «Живопис» львів’янки  Наталії 
Заставної. 
 

*** 
 

195. В обласній раді постійно діятиме виставка робіт художників [Текст] // 

Досьє 102. — 2018. — 26 квіт. — С. 7 : фот. — (Тернопільська обласна 

рада інформує). 
У приміщенні обласної ради відбулася презентація виставки творчих робіт художника 
Михайла Дирбавки. 

 

196. В обласній раді відкрилася… картинна галерея [Текст] // Свобода. — 

2018. — 20 квіт.— С. 1 : фот. 
У приміщенні обласної ради відбулася презентація виставки творчих робіт художника 
Михайла Дирбавки. 

 

197. Миколайчук, О. Облрада має власну картинну галерею [Текст] / 

О. Миколайчук // Номер один. — 2018. — 25 квіт.— С. 6 : фот. 

кольор. — (Культура). 
У приміщенні обласної відбулася презентація виставки творчих робіт художника 
Михайла Дирбавки. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

198. Бобрівець, М. Ясніли барвами таланти [Текст] / М. Бобрівець //Вільне 
життя плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 8 : фот. — (Дійство). 
В обласному методичному центрі народної творчості відбувся регіональний етап 

всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями 

«Барви життя».  

 

199. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: У Тернопільському музичному училищі 
ім. С. Крушельницької та музичній школі № 1 ім. В. Барвінського 
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відбулися обласна методична конференція викладачів відділів 

народних інструментів початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів у класах бандури, акордеона і баяна. — С. 162. 

 

200. Синенька, Б. В піснях переплелися журба і радість… [Текст] / 

Б. Синенька // Свобода. — 2018. — 22 черв. — С. 3. — (Неопалима 

купина). 
У рамках фестивалю «Тернопільські обереги» відбувся обласний конкурс виконавців 
фольклору, народних обрядів звичаїв на здобуття премії імені Володимира Гнатюка. 
 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 
 

X Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

 

201. Боднар, О. Тернопіль розквітнув вишиванками [Текст] : / О. Боднар // 

Наш день. — 2018. — 16 — 22 трав. — С. 3 : фот : кольор. — (Свято). 
У Тернополі відбувся X Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки». 

 

202. Вандзеляк, Г. Тернопіль зачарував вишиваним святом [Текст] / Г. 

Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 16 трав. — С. 1, 12 : фот : кольор. 
У Тернополі відбувся X Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки». 

 

203. Вітенько, Т. Барви української вишивки зацвітуть у Тернополі [Текст] 

/ Т. Вітенько // Свобода. — 2018. — 9 трав. — С. 12 : фот. кольор. — 

(Тернопілля вишиване). 
Програма X Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки».  

 

204. Депутати встановили вишиваний рекорд [Текст] // Голос України. — 

2018. — 15 трав. — С. 1 : фот. 
Під час Х Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки», який тривав у Тернополі 12—13 травня, на одній локації зібралися 350 

депутатів різних рівнів. 
 

205. Золотнюк, А. Вдесяте цвіли вишиванки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 16 трав. — С. 1, 3 : фот. кольор. — 

(Фестиваль). 
У Тернополі відбувся X Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки». 
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206. Калачик, Ю. З депутата по вишиванці — Тернополю рекорд! [Текст] / 

Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 16 — 22 трав. — 

С. 12 : фот. кольор. 
Під час Х Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» на одній локації зібралися 350 депутатів різних рівнів. 

 

207. Сергій Надал: «Українська вишиванка – це матір української нації, її 
генетичний код» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 18 трав. — 

С. 3  : фот. — (Люди і час). 

Військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива» 

 

208. Барна, С. Степан Барна: «Маємо привернути увагу до подій 

Чортківської офензиви, щоб у наступному році відзначити її 100-річчя 

ще масштабніше» [Текст] / С. Барна // Номер один. — 2018. — 

20 черв. — С. 3 : фот. кольор. — (Новини). 
З виступу голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни на урочистостях 

з нагоди історико-патріотичного фестивалю «Чортківська  фензива». 

 

209. Бурма, В. Тих подій не згасне слава [Текст] / Кавинець, Д. // Вільне 
життя. — 2018. — 20 черв. — С. 1, 2 : фот. кольор.  — (Говори, 

історіє!). 
У Чорткові відбувся триденний історико-патріотичний фестиваль з нагоди 99-річчя 
Чортківської офензиви — наступальної військової операції Української Галицької 
Армії. 
 

210. Грицишин, К. Чортківська офензива: історія, яку повинен знати 

кожен [Текст]: на Тернопільщині відтворили найуспішнішу 

наступальну операцію Української Галицької армії / К. Грицишин, 

М. Скасків // Наш день. — 2018. — 20 — 26 черв. — С. 1, 3 : фот. 

кольор. — (Історія). 

 

211. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: Наукову конференцію «Чортківська 

офензива: відгомін призабутого тріумфу» організували учасники 

ініціативної групи «Альтернатива-Чортків». — С. 161. 

 

212. Меморандум про відзначення наступного року 100-річчя Чортківської 
офензиви підписали представники Тернопільської, Львівської та 

Івано-Франківської областей [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 20 —  26 черв. — С. 3 : фот. кольор. — (Vlada). 
У Чорткові відбувся триденний історико-патріотичний фестиваль «Чортківська  
офензива». 
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Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного 
мистецтва «Козацька слава» 

 

213. Боднар, О. На 807-ліття Збаража господині зліпили кілька тисяч 

вареників [Текст] / О. Боднар // Наш день. — 2018. — 9 — 15 трав. — 

С. 11 : фот. кольор. — (Фестиваль). 
Про гала-концерт Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Козацька слава – 2018» у 
Збаражі. 

 

214. Шнуруйте кросівки, непосиди! [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2018. — 9 трав. — С. 7 : фот. кольор. — (Помандруймо рідним краєм). 
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Козацька слава – 2018» та відкриття 
туристичного сезону У Збаражі. 

 

215. Шот, М. Літній туристичний сезон Тернопілля відкрито у 

старовинному замку [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 

16 трав. — С. 12 : фот. — (Відпочиваємо). 
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Козацька слава — 2018» у Збаражі та 
відкриття туристичного сезону. 

 

216. Як Збараж туристичний сезон відкривав: вареники їв, капусняком 

запивав! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 9 — 

15 трав.— С. 6. — (Kultura). 
У Збаражі відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Козацька слава — 2018» . 

 

217. Яскраво та весело відкрили туристичний сезон [Текст] // Свобода. — 

2018. — 9 трав. — С. 2: фот. — (Актуально). 
Туристичний сезон на Тернопільщини відкрили Всеукраїнським фестивалем-конкурсом 

«Козацька слава — 2018» . 

 

Мистецький фестиваль «Ї» 

218. Вітенько, Т. Вибух емоцій і творчості [Текст] / Т. Вітенько // 

Свобода. — 2018. — 9 трав.— С. 12 : фот. кольор.  

Про Мистецький фестиваль «Ї». 

 

219. Золотнюк, А. Свій фестиваль «Ї» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 11 трав.— С. 1 : фот. — (Враження). 
Враження від VI Мистецького фестивалю «Ї». 

 

220. Фестиваль, де всі сво«Ї», або Як у Тернополі Андрухович 

театралізував, Жадан співав, а Забужко майбутнє передбачала [Текст] 
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// Нова Тернопільська газета. — 2018. — 9 — 15 трав. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
Про VI Мистецький фестиваль «Ї». 

Інші фестивалі, конкурси, заходи 

 

221. «Братина» кличе на гостину Той, хто «оживляє» казки і «воскрешає» 

лицарів [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 23 — 

29 трав.— С. 6 : фот. 
Анонс мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина». 

 

222. Бучач «вшкварив» на рекорд! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 23 — 29 трав.— С. 6. 
Про фестиваль духової музики «Бучацькі фанфари». 

 

223. Вандзеляк, Г. Об’єднав «Лемківський кермеш» [Текст] / Г. Вандзеляк 

// Свобода. — 2018. — 18 трав.— С. 4.  
У Тернополі відбулося фольклорно-музичне дійство лемківської культури. 

 

224. 2 тисячі співаків і 420 музикантів [Текст] // Наш день. — 2018. — 23—

29 трав.— С. 6 : фот. кольор. 
Під час фестивалю «Бучацькі фанфари» на Тернопільщині встановили рекорд з 
масового виконання духовного гімну України.  

 

225. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: 13 — 14 січня села Устя та Горошова на 

Борщівщині, а також Синьків Заліщицького району стали центрами 

феєричного свята Маланки. — С. 154 ; 11 лютого «Лемківська 

столиця» у Чорткові приймала шанованих гостей на свято Пущення, 

котре традиційно відзначають перед Великим постом. — С. 157 : фот. ; 

18 аматорських творчих колективів узяли участь у XXX-му фестивалі 
«Нова радість стала», що відбувся 21 січня на Театральному майдані 
Тернополя. — С. 163 ; У с. Грабовець Тернопільського району 

відбувся Другий парад вертепів. — С. 164 ; Уперше в Борщеві 
відбулося фольклорно-обрядове дійство «Хай буде благословенне 
Різдво Христове!». — С. 164. 

 

226. Дали лиха закаблукам [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 

4 трав. — С. 1 : фот. — (На крилах творчості). 
У Тернополі відбувся фестиваль-конкурс «Танцювальна весна — 2018». 
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227. Дохват, М. У Тернополі розпочинають сезон гастро-фестивалів [Текст] 

/ М. Дохват // RIA плюс. — 2018. — 30 квіт.— С. 3 : фот. 
Анонс фестивалів у Тернополі. 

 

228. Кузишен, А. «Дністрове перевесло» [Текст] / А. Кузишен // Культура і 
життя. — 2018. — 25 трав.— С. 5.  

Про літературний фестиваль «Дністрове перевесло». 

 

229. Мадзій, І. Вірші спалахують як зорі [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 15 черв.— С. 6 : фот. — (Фестиваль слова). 

У Заліщиках відбувся літературний фестиваль «Дністрове перевесло». 

 

230. Мадзій, І. «Ой красная весно, що ти нам принесла?» [Текст] / І. Мадзій 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 8. — (Фестиваль гаївок). 
У с. Мушкатівці Борщівського району відбувся VII фестиваль гаївок «Благослови, 

мати, весну закликати». 

 

231. Стогрій, О. На «Братині» гуляли гості зі всієї України [Текст] / 

О. Стогрій // Вільне життя плюс. — 2018. — 1 черв.— С. 2 : фот. 
На Шумщині відбувся мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина». 

 

232. «Я там, де є благословення»: Гран-прі фестивалю поїхало на 

Франківщину [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

25 квіт. — 1 трав.— С. 6 : фот. 
У Тернополі відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс духовної пісні та камерної 
музики «Я там, де є благословення». 

 

 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА ТВОРЧІ 
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

233. Бендера, І. Мистецька родзинка на теренах Надзбручанського краю, 

плесо якого омиває сивочолий Збруч… [Текст] / І. Бендера // 

Свобода. — 2018. — 6 квіт. — С. 4. 
Про учасників дитячого театрального колективу «Писанка» з Мовчанівки 

Підволочиського району. 
 

234. Бендера, І. Прославляють рідний край піснями й віршами [Текст] / 

І. Бендера //Вільне життя плюс. — 2018. — 20 квіт. — С. 5 : фот. — 

(Юні таланти). 
Про учасників дитячого театрального колективу «Писанка» з Мовчанівки 

Підволочиського району. 
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235. Бобрівець, М. Хору імені Івана Кобилянського — п’ятдесят [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 1 : фот. — 

(Ювілей). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт народного аматорського хору 
імені Івана Кобилянського. 

 

236. Бурма, В. Їх поріднила пісня [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 20 черв. — С. 7 : фот. кольор.  — (На крилах 

творчості). 
З нагоди 50-річчя з часу заснування народного хору імені Івана Кобилянського. 

 

 

237. Грицай, В. Володимир Грицай — про те, як зірвав урок відомому 

педагогу, не поміняв музику на офіцерські погони і потрапив під 

вплив кутківецьких музик [Текст] / Лівінський, О // Номер один. — 

2018. — 20 черв. — С. 1, 10—11 : фот. кольор. — (Ексклюзив). 
Про Тернопільський муніципальний духовий орестр «Оркестра волі» та його керівника 
Володимира Грицая. 
 

238. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: відбувся «Віденський бал» у супроводі 
муніципального Галицького камерного оркестру під орудою 

В. Феленчака. — С. 160 ; На другому обласному фестивалі-конкурсі 
духовної музики «Тебе оспівуємо, тебе благословимо…» гран-прі 
виборола народна хорова капела «Зоринка» Тернопільської дитячої 
хорової школи імені Ізидора Доскоча. — С. 161 ; Упродовж ювілейного 

дня муніципального Галицького камерного оркестру з Тернополя 2017 

року цей колектив під орудою Василя Феленчака підготував і 
запропонував глядачам та слухачам низку програм: «Перлини 

світової музики», «Любов рятує світ», «Світла тризна», «Дарунки 

Різдва». — С. 164. 

 

239. Доскоч, П. Павло Доскоч: «Наш народ вартий гарних пісень!» [Текст] 

: [інтерв’ю] зі співаком, композитором, виконавцем П. Доскочем / 

[розмовляла] Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

11 — 17 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

240. Кушнір, І. Їм аплодували українці Іспанії [Текст] / І. Кушнір // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 30 трав. — С.4 : фот. кольор.— (Гастролі).  
У м. Торрев’єха відбувся концерт поета-пісняра Івана Кушніра та Ярослави Декалюк 
«Мамо моя, голубко сива». 
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241. Морошан, Т. У Лісабоні з’явився дует талановитих музик-українців 

[Текст] / Морошан, Т. // Голос України. — 2018. — 22 черв. — С. 7 : 

фот. — (Світ без кордонів). 
 У Лісабоні відбувся концерт дуету українських музикантів Дениса Стеценка та 
уродженки Тернопільщини Олесі Киби.  

 

242. Надала, Х. Літній музичний релакс [Текст] / Х. Надала // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 22 черв. — С. 2.  — (Закриття сезону). 
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт Галицького камерного оркестру під 

орудою В. Феленчака. 
 

Танцювальний колектив «Росинка» 
 

243. Кутнів, Л. У «Росинки» — знову гран-прі [Текст] / Л. Кутнів // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 1. — (Знай наших!). 
Вихованці зразкового танцювального колективу «Росинка» вибороли гран-прі у II 

Всеукраїнському конкурсі-фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». 

 

244. У козівських танцюристів — гран-прі від Амадора Лопеса [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2018. — 30 трав. — С. 6 : фот. 

Вихованці зразкового танцювального колективу «Росинка» взяли участь у II 

Всеукраїнському конкурсі-фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». 

 

245. «Щасливе дитинство» «Росинки» [Текст] // Свобода. — 2018. — 

черв.— С. 12 : фот. кольор. 
Вихованці зразкового танцювального колективу «Росинка» взяли участь у II 

Всеукраїнському конкурсі-фестивалі мистецтв «Тобі, Україно». 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 
 

246. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: 8 грудня тернополяни врочисто відзначили 

день створення товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. — С. 151 : 

фот. ; 24 грудня у залі облдержадміністрації НСПУ на засіданні 
обласного літературного об’єднання репрезентували тринадцяте число 

щорічного альманаху «Подільська толока». — С. 153 ; 14 січня 

тернопільські письменники привітали з 80-річчям свого львівського 

колегу, уродженця села Нараїв на Бережанщині Левка Різника. — 

С. 154—155: фот. 
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247. Следзінська, Л. Просвітяни Кременеччини вшанували героїв [Текст]: 

щороку у червні делегація від Кременецького районного об’єднання 

товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка їде в село Стіжок 

Шумського району на Тернопільщині, щоб віддати шану захисникам 

рідного краю під час Другої світової війни / Л. Следзінська // Слово 

Просвіти. — 2018. — 28 черв. — 4 лип. — С. 12 : фот. — (Просвіта 

сьогодні). 
 

248. Тракало, В. Слово залишається зброєю… [Текст] : [інтерв’ю] з 
головою ТОО НСЖУ В. Тракалом / [розмовляла] У. Дмитрук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 6 черв. — С. 1, 2: фот. кольор. — (6 червня — 

День журналіста) ;  Свобода. — 2018. — 6 черв. — С. 4: фот. — 

(6 червня — День журналіста). 

 

249. Шимків, П. Голова «Просвіти» Петро Шимків — про створення 

Народного руху України у Вірменії, фольклорно-етнографічні 
експедиції та мрію збудувати «Оселю Просвіти» в Тернополі [Текст] : 

[інтерв’ю] / [спілкувався] В. Попович // Номер один. — 2018. — 

20 черв. — С. 1,  8—9 : фот. кольор. — (Персона). 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, НАРОДНИХ 
УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

250. Барна, В. Душа її сріблястим птахом понеслась у зоряну купіль [Текст] 

/ В. Барна // Вільне життя плюс. — 2018. — 22 черв.— С. 6 : фот.  — 

(Зустріч зі словом). 
З нагоди 70-річчя від дня народження та 45-річчя творчої діяльності у тернопільському 
видавництві «Джура» побачила світ книжка Ганни Костів-Гуски «Література рідного 

краю». 

 

251. Басалига, М. Маргарита Басалига: В мене все є і я щаслива? Ні! Я 

щаслива — і в мене все є [Текст] : [інтерв’ю] з художницею 

М. Басалигою / [спілкувалася] М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 20 — 26 черв. — С. 10 : фот. кольор. — (Serdechko). 

 

252. Бачинський, В. Валерій Бачинський: «Інтереси кожного земляка 

мають служити загальній справі» [Текст] : [інтерв’ю] з головою ГО 

«Тернопілля» Валерієм Бачинським / [розмовляв] О. Снітовський // 

Свобода. — 2018. — 18 квіт. — С. 6 : фот. — (Відомі земляки). 
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253. Бурма, В. Камертон Лубківського [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 трав. — С. 7 : фот. кольор. — (З архівної 
скарбниці). 
Спогади про Романа Лубківського. 
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254. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий 2018 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 2. — 

С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 

імена). — Із змісту: 4 грудня зупинилося серце тернопільського поета-

пісняра, журналіста, заслуженого діяча естрадного мистецтва, члена 

НСПЖ, постійного автора журналу Сергія Сірого. — С. 151 : фот. ; 24 

січня поважний ювілей відзначив наш відомий земляк (народився в 

Озерній на Зборівщині), нині київський письменник-сатирик Євген 

Дудар. — С. 155: фот. ; 25 лютого у Львівському академічному 

обласному музично-драматичному театрі ім. Ю. Дрогобича привітали 

із 70-річчям від дня народження і 50-річчям творчої діяльності 
народного артиста України Адама Цибульського. — С. 158 : фот. ; У 

грудні 2017-го та в січні 2018 року дві роботи тернопільської 
художниці Олесі Гудими прикрасили часописи «Канон» (м. Портленд 

США) та «Слово жінки» (м. Київ»). — С. 162 ; У Гермаківці на 

Борщівщині відбулися Колянківські науково-краєзнавчі читання на 

пошанування […] Миколи Колянківського. — С. 162 ; У с. Садки 

Заліщицького району відбувся творчий вечір місцевої літераторки, 

педагога, авторки п’яти поетичних збірок, лауреата премії імені Петра 

Ковальчука Ганни Рибцуник. — С. 162.  

 

255. Дудар, Є. Євген Дудар: «Як письменник, я тоді жив краще. Але як 

людина — наче раб» [Текст] : [інтерв’ю] із письменником Є. Дударем /  

[розмовляв] О. Лівінський // Номер один. — 2018. — 6 черв. — С. 8—9 

: фот. кольор. — (Ексклюзив). 

 

256. Кашкадамова, Н. Звучить музика Василя Барвінського [Текст] / 

Н. Кашкадамова // Українська музична газета. — 2018. — Січ. — 

Берез. — С. 11 : фот. кольор. — (До ювілею). 
Про компакт-диск з творами Василя Барвінського піаністки Віоліни Петриченко. 

 

257. Кріль, М. Вільне життя Степана Швака [Текст] / М. Кріль // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 18 трав.— С. 3 : фот. — (Спогади). 
Про поета, письменника, громадсько-культурного діяча, педагога Степана Швака. 

 

258. Ластівка, П. Ветеран-фронтовик, народний артист України Петро 

Ластівка: «Я всю війну пройшов і ніколи не чув, щоб хтось із наших 

десантників крикнув, йдучи в атаку: «За Сталіна!» І сам ніколи не 
крикнув, бо не міг: мені б язика покорчило…» [Текст] : [інтерв’ю] з 
П. Ластівкою / [розмовляв] М. Є. Баров // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 25 квіт. — 1 трав. — С. 10 : фот. кольор. 
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259. Мадзій, І. Вивчаємо своє, рідне [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 

2018. — 22 черв.— С. 6 : фот.  — (Пам'ять). 
З нагоди 70-річчя від дня народження письменниці, члена НСПУ Людмили Кірик-
Радомської. 
 

260. Мельничук, Б. Дилогія про Йосифа Сліпого [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 13 квіт.— С. 5. — (Щойно з друку). 
Про другий том романів-есеїв письменника Левка Різника. 
 

261. Мельничук, Б. Жінка з душею дитини [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 1 черв.— С. 6 . — (Щойно з друку). 
Про творчість Галини Шулим та її нову книжку «Жінка з душею дитини». 

 

262. Мельничук, Б. І швець, і жнець, і на дуду грець [Текст] / Б. Мельничук 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 13 квіт.— С. 6. — (Прочитане). 
Про Антона Гриба. 
 

263. Мельничук, Б. Олегові Шупляку аплодували в Португалії [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт.— С. 1. — (Знай 

наших!). 
У столиці Португалії діє виставки робіт Олега Шупляка з серій «Двовзори» та «Рідна 
земля».  

 

264. Мельничук, Б. Під знаком Богдана Лепкого [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 13 квіт.— С. 6. — (Щойно з друку). 
Матеріали міжнародної конференції з нагоди 145-річчя від дня народження Б. Лепкого 

включено в 47 тематичний випуск «Наукових записок Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» (серія «Літературознавство»). 

 

265. Морошан, Т. Полотна наших митців – у Лісабоні [Текст] / Т. Морошан 

// Голос України. — 2018. — 5 трав. — С. 5 : фот. 
Твори Олега Шупляка представлено на виставці українських художників «Сучасне 
мистецтво України» в столиці Португалії. 
 

266. Садовська, Г. Вулкан його долі [Текст]: Ярославові Гевку на 75-річчя / 

Г. Садовська // Вільне життя. — 2018. — 22 черв.— С. 5 : фот.  — 

(Ювілей). 

 

267. Самійленко, Л. Видатна постать КНУКІМ [Текст] / Л. Самійленко // 

Культура і життя. — 2018. — С. 12 : фот. кольор. — (Ювілеї). 
З нагоди ювілею диригента, науковця, журналіста, уродженця Борщівщини, Петра 
Андрійчука. 

 

268. Рейтор, Н. «Король усмішки» у Загірцівській школі [Текст] / Н. Рейтор 

// Наш день. — 2018. — 25 квіт. — 1 трав. — С. 13 : фот. кольор. 
У Загірцях на Лановеччині відбулася зустріч із земляком Анатолієм Демчуком. 
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269. Садовська, Г. До артистів й танцівниць приєднався журналіст [Текст] 

/ Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 6 черв. — С. 9 : фот. 

кольор. — (Як слово наше відгукнеться). 
Ювілейний, п’ятий рік діє мистецький салон тернопільської художниці Наталії Басараб. 

 

270. Садовська, Г. Повернення Степана Данилишина [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 трав. — С. 3 : фот. — 

(Щойно з друку). 
У тернопільському видавництві «Навчальна книга-Богдан» вийшла книжка «Художник 
театру», присвячена Степанові Данилишину. 
 

271. Смішний і славетний земляк [Текст] // Свобода. — 2018. — 2 трав. — 

С. 12 : фот. кольор. 
У Загірцях на Лановеччині відбулася зустріч із земляком Анатолієм Демчуком. 

 

272. Татарський, С. Пейзажі душі поетки з-над Нічлави [Текст] / 

С. Татарський // Свобода. — 2018. — 25 трав.— С. 4 : фот. 
У тернопільському видавництві «Джура» вийшов посібник «Література рідного краю. 

Ганна Костів-Гуска». 

 

273. «Усі ми будемо в архіві…» [Текст]: до друку готують книгу пам’яті 
про Богдана Хаварівського // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

20 — 26 черв. — С. 7 : фот. — (Panorama). 

 

274. Фарина, І. Письменник має бути скелелазом [Текст] / І. Фарина // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 1 черв. — С. 6. — (Рецензія). 
Про нову книжку Олега Германа «Співоча скеля». 

 

275. Чубата, Д. І шаржі в дарунок [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 1 черв.— С. 5 : фот. — (Обрії «Просвіти»). 
Відбулася творча зустріч студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка з тернопільським художника 
Миколою Дмітрухом. 

 

276. Шот, М. З фотоапаратом і мікрофоном [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 6 черв. — С. 12 : фот. — (Дарунок). 
Про тернопільську художницю й лялькарку Наталію Басараб. 

 

До 70-річчя від дня народження Ярослава Павуляка 
 

277. Веремійчик, О. Лебедине знамено Ярослава Павуляка [Текст] / 

О. Веремійчик // Українське слово. — 2018. — 11 — 24 квіт. — С. 18 : 

фот. 
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278. Семеняк, В. Чим далі від нас поет, тим ближче до нас його сонце у 

грудях [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2018. — 27 квіт. — С. 4 : фот. 
Про творчий доробок поета Ярослава Павуляка з нагоди 70-річчя від дня народження. 

 

279. Смоляк, О. Блудний лебідь розпрямляє крила [Текст] / Б. Мельничук 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт. — С. 3. — (До 70-річчя від 

дня народження Ярослава Павуляка). 
 

280. Фарина, І. Дивлячись на лебедине знамено [Текст] / І. Фарина // 

Свобода. — 2018. — 15 черв. — С. 4 : фот. — (Прочитане). 
Про збірку Ярослава Павуляка «Все про тебе: поезії». 

 

281. Шкляр, В. Треба спитати у Бога [Текст] / В. Шкляр // Літературна 

Україна. — 2018. — 31 трав. — С. 12 : фот. — (Постать). 
Згадка про творчість Ярослава Павуляка з нагоди його 70-річчя. 

Художник Іван Марчук 

282. Марчук, І. Іван Марчук: «Мені б 1000 років, і я розмалюю небо…» 

[Текст] : [інтерв’ю] із народним художником України  Іваном 

Марчуком / [розмовляла] Л. Островська // Свобода. — 2018. — 

16 трав. — С. 5 : фот. — (Славетні земляки). 

 

283. Марчук, І. Іван Марчук: «Усе життя жив за чорним календарем» 

[Текст] : [інтерв’ю] з народним художником України Іваном 

Марчуком / [розмовляла] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 

2018. — 16 трав. — С. 6 : фот. кольор. — (Інтерв’ю «ВЖ»). 

 

284. [У Королівському культурному центрі в Аммані (Йордані) відбулася 

виставка творів видатного українського живописця Івана Марчука]    

[Текст] // Культура і життя. — 2018. — С. 10 : фот.— (Культура). 

Художник-ілюстратор Олег Кіналь 
 

285. Виставка Тернопільського художника «відчинила» столичні Золоті 
Ворота [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 20 — 

26 черв. — С. 7 : фот. — (Panorama). 
У київському музеї «Золоті Ворота» відбулася презентація виставки Олега Кіналя 
«Князі України-Руси». 

 

286. Сагаль, О. Той, хто «оживляє» казки і «воскрешає» лицарів [Текст] : / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 23 — 29 трав.— С. 

6 : фот. — (Kultura). 
Про художника-ілюстратора Олега Кіналя. 

 



46 

 

287. Семеняк, В. Виставка краянина — «еліті держави Руської»  [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2018. — 20 черв. — С.6 : фот. — (Ми — 

українці!). 
У рамках ІІІ українського бієнале зброї «Зброя – право на гідність» у київському музеї 
«Золоті Ворота» відбулася презентація виставки Олега Кіналя «Князі України-Руси». 

Пам’яті поета, художника Михайла Левицького 

288. Голяченко, О. Де ростем, там мусимо цвісти… [Текст] / О. Голяченко 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 5 : фот. — (Незабутні). 
Пам’яті Михайла Левицького. 

 

289. «Де ростем, там мусимо цвісти» [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2018. — 20 квіт. — С. 5 : фот. — (Поетична вітальня). 
Пам’яті Михайла Левицького. 

 

290. Іващук, М. Я не попрощався із Михайлом Левицьким… [Текст] / 

М. Іващук // Свобода. — 2018. — 18 квіт. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Пам’яті поета).  
На 71-му році життя відійшов поет, перекладач, художник Михайло Левицький. 

 

291. Колінець, В. Ми врятуємо світ… [Текст] / В. Колінець // Літературна 

Україна. — 2018. — 31 трав. — С. 13 : фот. — (In memorian). 
Пам’яті поета, перекладача, художника, громадського діяча Михайла Левицького. 

 

292. Колінець, В. Пам’яті Друга [Текст] / В. Колінець // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 18 — 24 квіт. — С. 5 : фот. 
Спогади про Михайла Левицького. 

 

293. Пилипець, І. 40 днів без Михайла Левицького [Текст] / І. Пилипець // 

Свобода. — 2018. — 23 трав. — С. 5 : фот. — (Пам’ятаємо). 

 

294. Сорок днів, як Тернопіль на Левицького збіднів… [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 24 трав. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Пам’яті поета, перекладача, художника, громадського діяча Михайла Левицького. 
 

295. Тернопіль ловив його, та не спіймав [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 18 — 24 квіт. — С. 1, 5 : фот. кольор. — (People). 
Пам’яті поета, перекладача, художника, громадського діяча Михайла Левицького. 

 

296. Ткачик, Б. Незвичайних грішник і поет від Бога [Текст] / Б. Ткачик // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 18 трав. — С. 5: фот. — (Сороковини). 
Спогади про Михайла Левицького. 
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Пам’яті Петра Сороки 
 

297. Голота, Л. У вінок пам’яті Петра Сороки дев’ятини [Текст] / Л. Голота 

// Слово Просвіти. — 2018. — 14 — 20 черв. — С. 8 : фот. — 

(Незабутні). 
Спогади про Петра Сороку. 

 

298. Залишивши Денник на столі і в останнім реченні три крапки…» 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 6 — 12 черв. — С. 5 : 

фот. — (People). 
Пам’яті Петра Сороки. 

 

299. Золотнюк, А. Тисячолітній Петро Сорока [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 8 черв. — С. 2 : фот.  

 

300. Кушнірик, Б. Помер Поет, Наставник і Людина [Текст] / Б. Кушнірик 

// Наш день. — 2018. — 6 — 12 черв. — С. 5 : фот. 

 

301. Петро Сорока [Текст] // Літературна Україна. — 2018. — 14 черв. — 

С. 2 : фот. (Втрати). 

 

302. Помер відомий тернополянин — поет і письменник Петро Сорока 

[Текст] // Номер один. — 2018. — 6 черв. — С. 2 : фот. 

 

303. Фарина, І. Чотирядкова гармонія духу [Текст] / І. Фарина // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 11 трав. — С. 6. — (Слово про слово). 
Враження від прочитаної нової книги «Катарський рубаят» Петра Сороки. 

 

304. Чепурний, В. Петро Сорока: «Найкраще помирати в понеділок» 

[Текст]: 5 червня помер поет і письменник Петро Сорока / 

В. Чепурний // Українська літературна газета. — 2018. — 15 черв. — 

С. 8. — (Віч-на-віч). 
Уродженець Бучацького району, поет Богдан Чепурко став лауреатом І премії 
Всеукраїнського літературного конкурсу імені Катерини Мандрик-Куйбіди. 
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ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 
 

 

305. Гошій, І. У кожній хаті в Багатківцях – вишиття Надії Пронишин-

Кнавер! [Текст] / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

30 трав. — С. 10 : фот. кольор. 
Про педагога, громадсько-культурну діячку, майстриню-вишивальницю Надію 

Пронишин-Кнавер. 

 

306. Деркач, З. Митець із Тернопільщини приємно здивував канадців 

[Текст] / З. Деркач // Свобода. — 2018. — 23 трав. — С. 12 : фот. 

кольор. — (Знай наших!). 
Мар’ян Вахолік і в Канаді захоплюється сірникарством. 

 

307. Заморська, Л. «Люблю всі свої вишиванки, бо я їх виносила, як 

дитину» [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 2 квіт. — С. 14 : 

фот. — (Хобі). 
Про тернопільську майстриню-вишивальницю Вікторію Кривоніс. 
 

308. Заморська, Л. На писанках — олені, риби і птахи [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 9 квіт. — С. 18 : фот. — (Талант). 
Про художника-писанкаря Михайла Голютяка. 

 

309. Козирєва, Т. Кераміка та живопис Майстра [Текст] / Т. Козирєва // 

День. — 2018. — 12 квіт. — С. 12 : фот. кольор. — (Враження). 
У львівській в арт-галереї «Велес» діє персональна виставка робіт уродженця 
Тернопільщини Зеновія Флінти. 

 

310. Мадзій, І. Лялька-мотанка для першої леді [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя. — 2018. — 22 черв. — С. 3 : фот.  — (Незвичайний подарунок). 
Під час перебування на Борщівщині Марина Порошенко оглянула етнографічну 
експозицію, підготовлену працівниками відділу культури, релігій і туризму РДА, 

виставку виробів Ірини Харатін, печерні лабіринти «Кришталевої» та отримала в 
подарунок ляльку-мотанку Катерини Бутовської з Більче-Золотого. 

 

311. Сагаль, О. Шкрябані шедеври, або Як тернопільські дряпанки до 

Канади «докотилися»… [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 4 — 10 квіт. — С. 12 : фот. кольор. 
Про дряпанки та прикраси від тернопільського художника й дизайнера Ростислава 
Крамара. 

 

312. Томчишин, Ю. Людмила Павлова: «У Туреччині були вражені 
українською вишивкою» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 

2018. — 25 квіт. — 1 трав. — С. 13 : фот. кольор. — (Захоплення). 



49 

 

Тернопільська майстриня Людмила Павлова вперше представляла Україну на Другому 
міжнародному ляльковому фестивалі в місті Газіантеп (Туреччина). 
 

313. Турчак, О. Казкові герої майстрів з Кровінки – по всій Україні [Текст] 

/ О. Турчак // RIA плюс. — 2018. — 25 черв. — С. 21 : фот. кольор. — 

(Талант). 
Скульптурні композиції казкових героїв створює родина Котиків з Кровінки 

Теребовлянського району. 

Всеукраїнська патріотична акція «Україно моя вишивана» 

314. Вишиту карту України репрезентували у Латвії [Текст] // Свобода. — 

2018. — 30 трав. — С. 3 : фот. кольор. — (Патріотизм). 
У Латвії відбулася презентація проекту майстринь-вишивальниць з Борщівського 
району «Україна моя вишивана». 

 

315. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: У День Соборності України дорогою з 
Луганщини на Закарпаття в Тернополі перебувала вишивана карта 

України — в рамках Всеукраїнської патріотичної акції «Україно моя 

вишивана». 

 

316. Собчук, А. Вишиту карту України репрезентували в Латвії ініціатори 

акції «Україна моя вишивана» [Текст] / А. Собчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 трав. — С. 2 : фот. кольор. 
У Латвії відбулася презентація проекту майстринь-вишивальниць з Борщівського 
району «Україна моя вишивана». 

 

ІНШЕ 
 

317. Велика світлина маленької Батьківщини [Текст] // Наш день. — 

2018. — 13 — 19 черв. — С. 1 : фот. кольор. 
Віктор Смоляк став переможцем фотоконкурсу «Великі світлини маленьких місць: моя 
громада — наше майбутнє» за фотороботу під назвою «Після дощу знову в поле». 

 

318. Гараган, Д. Плебанівка — на марці Європи [Текст]: «Укрпошта» 

анонсувала вихід двох марок за програмою «Європа», на одній з яких 

представлено тернопільський сюжет — «Віадук. С. Плебанівка» / 

Д. Гараган // Свобода. — 2018. — 20 черв. — С.12 : фот. кольор. — (На 

завершення номера). 
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319. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий 2018 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 2. — 

С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 

імена). — Із змісту: 15 лютого в Українському домі у Києві вдруге 
(вперше — торік у лютому) репрезентували економічні та мистецькі 
здобутки області, її історичні цінності, освітній потенціал, 

інвестиційну привабливість та ін. — проект «Благословенне 
Тернопілля». — С. 157 : фот. ; Дипломантом четвертого 

всеукраїнського поетичного конкурсу-вернісажу авторів-аматорів 

«Троянди й виноград — 2017» ім. Максима Рильського став 

тернопільський поет, учасник літературного об’єднання при обласній 

організації НСПУ Арсен Вікарук. — С. 161 ; У міжнародному конкурсі 
«Вікі любить пам’ятки» серед переможців — три автори світлин з 
Тернопілля: IV — Сергій Рижков («Руїни Кудринецького замку у 

вечірньому світлі»); VII місце — Максим Присяжнюк («Панорама 

пам’яток Кременця»); X місце — Сергій Криниця («Руїни 

Червоногородського замку»). — С. 161. 
 

320. Дохват, М. «Дякуємо, що ви є!»: як вітали бійців, що повернулися з 
АТО [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2018. — 7 трав. — С. 1, 3 : фот. 

кольор. — (Головне).  
Урочистості з нагоди повернення з зони АТО 44-ї окремої артилерійської бригади. 

 

321. Золотнюк, А. Підпільні марки з Романом Шухевичем [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 18 квіт. — С. 7 : фот. 

кольор. — (Філателія). 
Про колекцію марок Василя Штокала, присвячену Роману Шухевичу. 
 

322. Єдина зі всієї України! [Текст] // Свобода. — 2018. — 13 черв. — С. 12. 
Учениця Тернопільської ЗОШ I–III ступенів № 5 Владислава Боцян перемогла у XXXV 

Міжнародному літературному конкурсі ім. Ванди Хотомської, який відбувся у 
польському місті Слупськ. 

 

323. Мельничук, Б. Відзначили на міжнародному конкурсі [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт. — С. 5. — 

(Знай наших!). 
Про міжнародний конкурс документального оповідання «Бути людиною». 

 

324. Москалик, М. Тилявка мандрує Україною [Текст] // Свобода. — 

2018. — 13 черв. — С. 12 : фот. кольор. 
Віктор Смоляк став переможцем фотоконкурсу «Великі світлини маленьких місць: моя 
громада — наше майбутнє» за фотороботу під назвою «Після дощу знову в поле». 

 

325. Олесь Гончар на бережанських вулицях [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 трав.— С. 4 : фот. — (З архівної скарбниці). 
Про відвідини Бережан Олесем Гончарем. 
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326. Чистух, В. Іван Франко та Дмитро Гузар [Текст] / В. Чистух // Вільне 
життя. — 2018. — 22 черв. — С. 2 : фот.  — (Історія нашого краю). 

Про перебування Івана Франка у с. Завалів, нині Підгаєцького району та 
гостину в сільського пароха о. Дмитра Гузара. 
 

327. Шевчук, В. «Це наш Мікеланджело!» [Текст] / В. Шевчук // Голос 
України. — 2018. — 18 квіт. — С. 12 : фот. 
У столиці Португалії відбулася презентація культурно-мистецького проекту «Під зорею 

Пінзеля. Барокове мистецтво і строї епохи». 

 

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова — 2018» 

 

328. Густенко, О. Пісня-реквієм «Чорний ворон» принесла відомому поету-

пісняру Сергію Сірому третє «Короноване слово» [Текст] / О. Густенко 

// Номер один. — 2018. — 13 черв. — С. 3 : фот. кольор. 
Тернопільський поет-пісняр Сергій Сірий (посмертно) став переможцем Міжнародного 
мультимистецького конкурсу «Молода КороНація — 2018». 

 

329. Мельничук, Б. І Василь Фольварочний — «золотий» [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 15 черв.— С. 1. — 

(Знай наших!). 
Про вручення нагород міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова — 

2018» уродженцям Тернопільщини Василю Фольварочному та Григорію Штоню. 

Сергій Сірий (посмертно) відзначений дипломом у номінації «Пісенна лірика». 

 

330. Отримав третю «корону» … Посмертно [Текст] // Свобода. — 2018. — 

13 черв. — С. 6 : фот. 
Тернопільський поет-пісняр Сергій Сірий відзначений дипломом літературного 

конкурсу «Коронація слова» в номінації «Пісенна лірика». 

 

331. Салко, М. Третя «Корона» Сергія Сірого [Текст] / М. Салко // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 13 черв. — С. 7 : фот. кольор. — (Спеціальна 

відзнака). 
Тернопільський поет-пісняр Сергій Сірий (посмертно) став переможцем Міжнародного 
літературного конкурсу конкурсу «Коронація слова». 
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Мистецько-літературний конкурс «Молода КороНація — 2018»  

332. Жайворонко, А. Сергій Сірий переміг і на «Молодій КороНації - 2018»  

[Текст] / А. Жайворонко // Свобода. — 2018. — 20 черв. — С.12 : фот. 

кольор. — (На завершення номера). 
Серед переможців нового мистецько-літературного конкурсу «Молода КороНація—
2018» — тернопільський поет-пісняр Сергій Сірий (посмертно) — за текст пісні «Бао-

баобаб» (номінація «Кращий пісенний твір, дорослі для дітей»), Олександра Мудрак 
(номінація «Романи і повісті, діти для дітей») з Гусятина та Олександра Хорошак 
(номінація «Кращий нарис, діти для дітей») з Копичинців. 
 

333. Салко, М. Деревце пам’яті Сергія Сірого росте в Києві [Текст]: 

тернопільського поета-пісняра Сергія Сірого знову вшанували в 

Києві: після відзнаки «Коронації слова — 2018» — перемога на 

«Молодій коронації — 2018» / М. Салко // Вільне життя. — 2018. — 

20 черв. — С. 4 : фот. кольор.  — («Молода КороНація — 2018»). 
Серед переможців нового мистецько-літературного конкурсу «Молода КороНація—
2018» — тернопільський поет-пісняр Сергій Сірий (посмертно) – за текст пісні «Бао-

баобаб» (номінація «Кращий пісенний твір, дорослі для дітей»), Олександра Мудрак 
(номінація «Романи і повісті, діти для дітей») з Гусятина та Олександра Хорошак 
(номінація «Кращий нарис, діти для дітей») з Копичинців. 

 

334. У Києві тепер росте дерево пам’яті Сергія Сірого [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 20 — 26 черв. — С. 11 : фот. — 

(Serdechko). 
Серед переможців нового мистецько-літературного конкурсу «Молода КороНація—
2018» — тернопільський поет-пісняр Сергій Сірий (посмертно) — за текст пісні «Бао-

баобаб» (номінація «Кращий пісенний твір, дорослі для дітей»), Олександра Мудрак 
(номінація «Романи і повісті, діти для дітей») з Гусятина та Олександра Хорошак 
(номінація «Кращий нарис, діти для дітей») з Копичинців. 
 

*** 

335. «Лісова пісня» є і в Тернополі [Текст] / підгот. В. Перун // Вільне 
життя. — 2018. — 20 черв. — С. 4 : фот.  — (Фотоінформація). 
Презентацією скульптурної композиції «Лукаш  і Мавка» Христини Конь і Павла 
Гавраса започатковано мистецьку алею в ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
 

336. Миколайчук, Н. Запрошують на мистецьку алею [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 15 черв. — С. 6 : фот. 
Презентацією скульптурної композиції «Лукаш  і Мавка» Христини Конь і Павла 
Гавраса започатковано мистецьку алею в ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
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337. Стасишина, Ю. На подвір’ї тернопільського вишу з’явилася 

оригінальна скульптура «Лісова пісня» [Текст] / Стасишина, Ю. // 

Наш день. — 2018. — 20 — 26 черв. — С. 8 : фот. кольор. — (Дозвілля). 
У ТНПУ ім. В. Гнатюка відбулася презентація скульптурної композиції студентів 
Христини Конь і Петра Гавраса за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова 
пісня». 

Друк. Огляди. Презентації 

 

338. Бобрівець, М. Історія про сучасних Ромео і Джульєтту [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2018. — 1 черв. — С. 8 : фот. — 

(Презентація). 
У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «Блискавка на голе гілля» Лілії 
Костишин та Богдана Мельничука. 

 

339. Брик, А. Ромео і Джульєтта бронзового віку, батько Захер-Мазоха і 
єдиний програний бій за місто: чого ми не знаємо про Тернопіль 

[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2018. — 18 — 24 квіт. — С. 7 : фот. — 

(Місто, люди, історія). 
У книгарні «Є» відбулася зустріч з Володимиром Окаринським, автором книжки 

«Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991 року)». 

 

340. Вівчар, О. Село в терновому вінку [Текст] / О. Вівчар // Слово 

Просвіти. — 2018. — 31 трав. — 6 черв. — С. 9 : фот. — (Рідний край). 
Про нову книжку Богдана Андрушківа «Метенів — дорога додому». 

 

341. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2017 — 

лютий 2018 р.] / підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 

2018. — № 2. — С. 151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: 14 грудня у тернопільській книгарні «Є» 

презентували книжку Володимира Окаринського «Тернопіль: місто, 

люди, історія (від давнини до 1991)». — С. 152 : фот. ; У книгарні «Є» 

репрезентували книги: Надійки Гербіш зі Збаража «Мене звати 

Мар’ям» ; збірник «Теплі історії в конвертах» за участю тернополянки 

Ірини Мацко та Віоліни Ситнік з Кам’янця-Подільського. — С. 161. 

 

342. Заморська, Л. Кава та інші заборонені речі для підлітків [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 18 черв. — С. 18 : фот. — (Арт-

кафе). 
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нової книжки Ірини Мацко «Кава 
по-дорослому». 
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343. Заморська, Л. Написав півстолітню історію Тернополя [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 30 квіт. — С. 18 : фот. — 

(Презентації). 
У книгарні «Є» відбулася презентація другого тому книжки І. Дуди «Тернопіль. 1944–

1994. Історико-краєзнавча хроніка». 

 

344. Золотнюк, А. Історико-краєзнавча хроніка Тернополя [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 27 квіт. — С. 6. — 

(Новинка). 
У книгарні «Є» відбулася презентація другого тому книжки І. Дуди «Тернопіль. 1944–

1994. Історико-краєзнавча хроніка». 

 

345. Клим’юк, М. Бажаний гість — інструментальна музика [Текст] / 

М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2018. — 1 черв. — С. 6 : фот. — 

(Відгук). 
Про науково-популярне видання «Інструментальна музика в Україні: сторінками 

історії» композитора-пісняра, поета Олексія Лещишина. 
 

346. Мельничук, Б. Добірка прози і поезії [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 15 черв. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 
Вийшов з друку 2 число часопису «Літературний Тернопіль». 
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