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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 
1. Відзнака імені Олександра Капіноса [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 верес. — С. 6. 

Про конкурс освітньо-культурних проектів на здобуття відзнаки імені Героя Небесної 
сотні Олександра Капіноса, уродженця Кременеччини. 

 

2. Вітаємо! [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 6 лип. — С. 1. 

Указом Президента України «Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня 

Конституції України» відзначено шестеро тернополян. Зокрема, Ігореві Сачку 

присвоєно почесне звання «Народний артист України», Людмилі Ванюзі — 

«Заслужений діяч мистецтв України», Ігореві Бойчуку — «Заслужений працівник 

культури України». 

 

3. Дмитрук, Г. Державні нагороди — тернополянам [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 29 серп. — С. 1 : фот. кольор. — (Вітаємо!). 

З нагоди 27-ї річниці незалежності України указом Президента України відзначено 

державними нагородами відзначено наших земляків. Зокрема, Валентині Баці 
присвоєно звання «Заслужений журналіст України», Михайлові Яремку — 

«Заслужений майстер народної творчості України», Юрієві Максему та Миколові 
Підколодному — «Заслужений працівник культури України», Володимирові 
Якубовському — «Заслужений художник України». 

 

4. Дяк, О. Крилаті новини від «Крилатого Лева» [Текст] / О. Дяк // Літературна 

Україна. — 2018. — 30 серп. — С. 2. — (Конкурс). 
До десятки найкращих творів Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози 

на найкращу книжку року «Крилатий Лев» увійшла збірка новел «Під сузір’ям 

близнюків» Ігоря Топоровського з Тернопільщини.  

 

5. Заморська, Л. «Це книга про трагедії людей» [Текст] : У рамках мистецького 

фестивалю «Ї» сумчанин Владислав Івченко презентував роман «Два пасинки 

Митрополита». / Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 2 лип. — С. 18 : фот. — 

(Арт-кафе). 
 

6. Котляр, О. Щоб мрії Героїв жили [Текст] : Триває прийом заявок на конкурс 
освітньо-культурних проектів / О. Котляр // Слово Просвіти. — 2018. — 20—26 

верес. — С. 3 : фот.  
Стартував конкурс освітньо-культурних проектів на здобуття відзнаки імені Героя 

Небесної сотні Олександра Капіноса. 

 

7. Нові зірки на «Алеї зірок» [Текст] // Свобода. — 2018. — 10 серп. — С. 1. 

З нагоди Дня міста відбудеться відкриття нових зірок, зокрема: до 150-річчя заснування 

товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка і три персональні — на честь архівіста 

Богдана Хаварівського, актора театру В’ячеслава Хім’яка й журналіста та громадського 

діяча Григорія Бурбези. 

 

8. Претенденти на присудження обласних премій в галузі культури [Текст] // 

Свобода. — 2018. — 18 лип. — С. 4. — (Про головне). 
Відбулося засідання комітету з присудження обласних премій у галузі культури за 

підсумками 2017 року. 
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9. Садовська, Г. Щаслива мить свята [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 

2018. — 29 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Наші вітання). 

У День Державного прапора відбулося вручення обласних премій у галузі культури за 

підсумками 2017-го року. 

 

10. Серед лауреатів обласної премії в галузі культури — кореспондент «Свободи» 

[Текст] // Свобода. — 2018. — 22 серп. — С. 4 : фот. — (Вітаємо). 

Під час другого засідання комітету з присудження обласних премій у галузі культури 

за підсумками 2017 року визначено лауреатів у різних номінаціях. 

 

11. Тернополянка стала лауреатом Всеукраїнської літературної премії [Текст] // 

Свобода. — 2018. — 14 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Лауреатом Всеукраїнської літературної премії ім. Михайла Коцюбинського стала                     

Ганна Осадко. 

 

12. Томчишин, Ю. Нові зірки на Алеї зірок [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2018. — 16—23 серп. — С. 19. 

На тернопільській Алеї зірок з’являться нові імена. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 

БІБЛІОТЕКИ 

 
13. Пізнавати багатий і безмежний світ книг [Текст] : У Міжнародний день дружби у 

«Центрі культури і дозвілля» відбулося урочисте відкриття відділу бібліотечної 
роботи // Свобода. — 2018. — 3 серп. — С. 1 : фот. 

 

«Порт 89» — нова мистецька локація Тернополя 
 

14. Вітенько, Т. У довгобуді відтепер можна шукати натхнення [Текст] / Т. Вітенько // 

Свобода. — 2018. — 28 верес. — С. 4 : фот. 

У недобудованому приміщенні Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки почала працювати мистецька локація «Порт 89». 

 

15. Салко, М. «Порт 89» відкрили. Причалюймо! [Текст] / М. Салко // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 1. — (Ініціатива). 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

16. «В душі беріг обидві батьківщини» [Текст] // Свобода. — 2018. — 20 лип. — С. 4. — 

(Виставка). 

У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки діє виставка, приурочена до 130-річчя від дня народження Шмуеля 

Йосефа Агнона. 

 

17. Вайнер, Ю. Фестиваль швейцарського кіно [Текст] / Ю. Вайнер // Свобода. — 

2018. — 10 серп. — С. 4 : фот. 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочався фестиваль 

швейцарського кіно. 
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18. Герман, Л. Книжки шрифтом Брайля [Текст] / Л. Герман // Свобода. — 2018. —

 3 серп. — С. 4 : фот. — (Виставка). 

У відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки діє виставка «Книжки шрифтом Брайля». 

 

19. Декада відкритих дверей у бібліотеці [Текст] : 30 вересня — Всеукраїнський день 

бібліотек // Свобода. — 2018. — 14 верес. — С. 3.  

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться традиційна 

декада відкритих дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

20. Єрошенкова, С. Роль бібліотек у національно-патріотичному вихованні [Текст] / 

С. Єрошенкова // Вільне життя плюс. — 2018. — 27 лип. — С. 3 : фот. — (Що у 

вас?). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся семінар для 

завідувачів відділів обслуговування бібліотек централізованої бібліотечної системи і 
бібліотек об’єднаних територіальних громад області й творча зустріч із Володимиром 

Тимчуком, письменником, викладачем Національної академії сухопутних військ ім. 

Гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів). 

 

21. Оленич, Л. Тернополяни в Галицькій академії наук [Текст] / Л. Оленич // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку).  
Побачив світ бібліографічний покажчик «Наукове товариство імені Шевченка і 
Тернопільщина (1873—1940) : Історично-філософська секція: дійсні члени». 

 

22. Осуховська, С. «Які минають люди неповторні!» [Текст] : Презентація книжкової 
колекції мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків / С. Осуховська // 

Свобода. — 2018. — 28 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У відділі літератури з мистецтва Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки відбулася презентація книжкової колекції мистецького подружжя Віри та 

Дмитра Стецьків. 

 

23. Репрезентації, майстер-класи, віртуальні мандрівки [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 8. — (Книгозбірня запрошує). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться традиційна 

декада відкритих дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

24. Салко, М. Нове життя довгобуду [Текст] / М. Салко // Вільне життя плюс. — 

2018. — 21 верес. — С. 5. — (Ініціатива). 

За підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала та голови обласної державної 
адміністрації Степана Барни довгобуд Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки отримає нове життя. 

 

25. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 1. — (Зверніть увагу). 
Консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги діє в Тернопільській обласній універсальній науковій 

бібліотеці. 
 

26. Томчишин, Ю. Іноземна мова. It’s free [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2018. — 20—27 верес. — С. 19.  
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У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці пропонують безплатно 

вивчати англійську та німецьку мови. 

 

27. Шергей, Ю. Духмяні медоноси [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя плюс. —

 2018. — 17 серп. — С. 8. — (Виставка). 
У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки діє виставка «Щоб мед був духмяним». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

28. Миколайчук, Н. З’явилася мультимедійна лабораторія [Текст] / Н. Миколайчук // 

Голос України. — 2018. — 29 верес. — С. 7 : фот. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося відкриття мультимедійної 
лабораторії «Медіа Старт» і тест-драйв нового технічного обладнання. 

 

29. Савчук, Ю. У бібліотеці безкоштовно навчають англійської. Інші мови — за 

невелику оплату [Текст] / Ю. Савчук // RIA плюс. — 2018. — 17 верес. — С. 8 : 

фот. 

Про курси іноземних мов, які діятимуть у Тернопільській обласній бібліотеці для 

молоді. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

30. Іграшка-антистрес — на допомогу дітям [Текст] // Свобода. — 2018. — 3 серп. — 

С. 4 : фот. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей у рамках програми літніх читань 

«Граємось, відпочиваємо і з насолодою читаємо» відбувся майстер-клас із 
виготовлення дитячого виробу — іграшки-антистресу. 

 

31. Пилипчук, У. Подарунок рідному місту [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 5. — (Майстер-клас). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся майстер-клас із виготовлення 

квіткової композиції «Квітучий мій Тернополе!». 

 

32. Правоохоронці краю навчали школярів протидіяти булінгу [Текст] // Досьє 102. — 

2018. — 27 верес. — С. 2 : фот. 

Співробітники відділу ювенальної превенції Головного управління Національної 
поліції України спільно з працівниками Тернопільської обласної бібліотеки для дітей 

провели для учнів сьомого класу урок на тему «Булінг в школі: що це таке і як з ним 

боротися». 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

33. Заморська, Л. Написав казку про слонів [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2018. — 10 верес. — С. 18 : фот. — (Презентація). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація-гра книжки 

Святослава Чернія «Пригоди Хоботовичів: Як слони до України мандрували». 

 

34. Чубата, Д. Коли в серці живе Україна [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 28 верес. — С. 5 : фот. — (Долі людські). 
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У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся урочистий вечір, присвячений 

86-й річниці від часу створення УПА. 

 

35. Чубата, Д. Невтомний рухівець і патріот [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 5 : фот. — (Обрії «Просвіти»). 

У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дорослих відбувся урочистий літературно-

музичний акорд «Провісник духовної свободи». 

 

Інші бібліотеки області 
 

36. Бідзіля, Т. Збірку «Цвіте калина» Лесі Вільгуцької презентували в районній 

бібліотеці [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 2018. — 10 серп. — С. 4 : фот. — (Нові 
видання). 

У читальному залі Бережанської центральної районної бібліотеки відбулася презентація 

збірки пісень та віршів Лесі Вільгуцької «Цвіте калина». 

 

37. Заставецька, Г. Арт-бук просвітянки [Текст] / Г. Заставецька // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 3 серп. — С. 1. — (Коротко). 

У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася товариська зустріч 

бібліотекарів-просвітян, на якій обговорили проведення заходів до 150-ї річниці з часу 

утворення в Україні громадської організації «Просвіта». 

 

38. Мадзій, І. Лисівці відзначили 600-річчя [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2018. — 27 лип. — С. 8 : фот. — (Урочистості у книгозбірні). 
У бібліотеці с. Лисівці Заліщицького району діє книжкова виставка «Відроджуємо, 

пам’ятаємо і збережемо у пам’яті поколінь», приурочена до 600-річчя від часу першої 
згадки про село. 

 

39. Мадзій, І. Терни і зірки Стефанії Шабатури [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 3. — (Особистості). 
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася зустріч із представниками 

клубу української греко-католицької інтелігенції Львова, які презентували книжки 

«Стефанія Шабатура: нескорений дух творчості» і «Стефанія Шабатура: вибрана 

палітра кольорів мозаїки життя і творчості». 

 

40. Мигало, О. Тепле свято у маленькому селі [Текст] / О. Мигало // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 5. — (Чим душа багата). 

Працівники бібліотеки с. Котузів Теребовлянського району для односельців 

організували свято з нагоди Дня Незалежності України. 

 

41. Миколайчук, Н. Декомунізація у бібліотечній сфері [Текст] / Н. Миколайчук // 

Голос України. — 2018. — 15 серп. — С. 6. 

Про процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології на Тернопільщині в 

центральній бібліотеці та бібліотеках-філіалах Байковецької сільської ради. 

 

42. Хміляр, Л. Про рідний університет — з натхненням [Текст] / Л. Хміляр // Медична 

академія. — 2018. — 26 трав. — С. 12 : фот.  

У читальній залі бібліотеки Тернопільського державного медичного університету 

відбулася презентація збірки віршів «Мій університет — моє натхнення» студентів–

членів науково-краєзнавчої студії «Тернополяни», і викладачів вишу.  
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МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
 
43. Віртуальна Тернопільщина [Текст] // Свобода. — 2018. — 28 верес. — С. 1 : фот.  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували два мистецьких 

проекти — «Під зорею Пінзеля. 3D вимір» та «Віртуальний простір Борщівської 
сорочки». 

 

44. Костюк, С. Кольорова автентика… [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 14 верес. — С. 2. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка фондових матеріалів 

«Журба і радість сплелись воєдино…». 

 

45. Костюк, С. Лепкіана Омеляна [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 20 лип. — С. 4. — (Музейні справи). 
Серію книжкових знаків «Екслібриси родини Лепких» подарував художник Ярослав 

Омелян Тернопільському обласному краєзнавчому музею. 

 

46. Костюк, С. Народний маестро [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

31 серп. — С. 8. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка фондових матеріалів 

«Трембітала доля майбуття…», приурочена до 97-ї річниці від дня народження 

заслуженого працівника культури УРСР Василя Зуляка. 

 

47. Костюк, С. Незабуте 70-ліття… [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 14 верес. — С. 2. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку фондових 

матеріалів «Пам’яті кетяг калиновий…», приуроченої до 70-річчя від дня народження 

заслуженого працівника культури України Богдана Хаварівського. 

 

48. Костюк, С. Пам’яттю відтворене малярство [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 2. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка малярства «Волинь у 

спогадах Георгія Косміаді». 

 

49. Костюк, С. Прометей слова… [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

31 серп. — С. 8. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку фондових 

матеріалів «У променях згаслого сонця», присвячену пам’яті поета-лірика Степана 

Будного. 

 

50. Костюк, С. Рукотворна стилізація храмів [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 8. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї учителька математики 

Тернопільської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 19 представила серію 

витинанок «Храми Тернополя». 

 

51. Костюк, С. Характери об’єктива [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 20 лип. — С. 4. — (Музейні справи). 
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З нагоди Дня фотографа в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито 

персональну виставку робіт Василя Бурми «Зупинена мить об’єктивом…». 

 

52. Костюк, С. Часовий простір творчості [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 31 серп. — С. 8. — (Коротко). 

На Міжнародній науковій конференції «Народна творчість українців у просторі та часі» 

автор публікації представив «Фонд Миколи Маліборського у Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї». 

 

53. Цебрій, Є. Будує мініатюрні кораблі у пляшках [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 

2018. — 30 лип. — С. 16 : фот. кольор. — (Хобі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка мініатюрних моделей 

Володимира Ящука «Вітрильники». 
 

Тернопільський обласний художній музей 
 

54. Ваврик, О. Перехрестя культур. Ізраїль — Україна [Текст] / О. Ваврик // 

Свобода. — 2018. — 19 верес. — С. 12 : фот. кольор. 

У виставковій залі Тернопільського обласногохудожнього музею відбулася презентація 

культурно-мистецького проекту «Перехрестя культур. Ізраїль—Україні».  

 

55. «Живописний Афон» Василя Красьохи [Текст] // Свобода. — 2018. — 31 серп. —

 С. 4 : фот.  

У виставковій залі Тернопільського обласного художнього музею відкрито 

персональну виставку заслуженого художника України Василя Красьохи. 

 

56. Заморська, Л. Коли пише картини, забуває про їжу і час [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 13 серп. — С. 18 : фот. — (Виставка). 

У Тернопільському обласному художньому музеї діє персональна виставка живопису 

Вікторії Теслюк «Без меж». 

 

57. Заморська, Л. Сапфірове весілля відзначили виставкою [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 23 лип. — С. 18 : фот.  — (Арт-кафе). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку Ганни та Богдана 

Ткачиків «Родина Ткачиків. 45 років разом». 

 

58. Заморська, Л. Тернополяни можуть побачити Афон [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 3 верес. — С. 18 : фот. — (Виставки). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито персональну виставку 

заслуженого художника України Василя Красьохи «Живописний Афон». 

 

59. Золотнюк, А. Вони змінюють погляд на світ [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 10 серп. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку Вікторії Теслюк 

«Без меж». 

 

60. Миколайчук, Н. У Тернополі поєднають нашу та ізраїльську культури [Текст] /  

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 5 верес. — С. 5. — (Планета). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбудеться відкриття виставки 

«Перехрестя культур. Ізраїль—Україні», на якій експонуватиметься колекція живопису 

та графіки членів Об’єднання професійних художників Ізраїлю. 
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61. «Родина Ткачиків. 45 років разом». [Текст] : Художня виставка під такою назвою 

діє у Тернопільському обласному художньому музеї // Свобода. — 2018. — 27 

лип. — С. 4 : фот. — (Виставка). 

У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка Ганни та Богдана 

Ткачиків «Родина Ткачиків. 45 років разом». 

 

62. Снітовський, О. Ткачики: «45 років разом» [Текст] / О. Снітовський // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 27 лип. — С. 1 : фот. — (Вернісаж). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки 

тернопільських художників Ганни та Богдана Ткачиків «Родина Ткачиків. 45 років 

разом». 

 

Бережанський районний краєзнавчий музей 
 

63. Бідзіля, Т. «Отець Теодор Кордуба — священик-аристократ» [Текст] / Т. Бідзіля // 

Свобода. — 2018. — 10 серп. — С. 3 : фот. 

У виставковій залі Бережанського районного краєзнавчого музею відбулися відкриття 

виставки з нагоди 1030-річчя хрещення Русі-України та презентація збірника Миколи 

Проціва. 

 

Обласний комунальний музей імені Богдана Лепкого в м. Бережани 
 

64. «Акварелі Тамари Удіної» в музеї Богдана Лепкого [Текст] // Свобода. — 2018. — 

14 верес. — С. 4 : фот.  

У виставковій залі Обласного музею Богдана Лепкого відбулося відкриття виставки 

художніх робіт лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів 

Богдана та Левка Лепких Тамари Удіної, яку присвячено 27-й річниці незалежності 
України та 23-річчю діяльності музею. 

 

65.  У Бережанах у музеї Богдана Лепкого вшанували пам’ять великого письменника 

[Текст] // Свобода. — 2018. — 3 серп. — С. 4 : фот. 

У виставковій залі Обласного музею Богдана Лепкого відбулася година пам’яті «Ви не 

будіть мене хвалою ні докором…».  

 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 
 

66. Кривда, М. У пошуках гена трипільців [Текст] / М. Кривда  // Голос України. — 

2018. — 7 лип. — С. 5 : фот. — (Суспільство). 

Підведено підсумки літньої археологічної школи щодо дослідження валів 

Стародавнього Збаража, яку організували викладачі й студенти у Тернопільському 

національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка й працівники 

Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток 

культурної спадщини. 

 

67. Сохацький, М. Чому зникають автентичні борщівські сорочки? [Текст] : [розмова 

з директором Борщівського обласного краєзнавчого музею М. Сохацьким] / 

[спілкувалася] А. Семенків // Вільне життя плюс. — 2018. — 6 лип. — С. 3 : фот. — 

(Актуальне інтерв’ю). 

Про виставку «Борщівська народна сорочка». 
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68. Печеру «Вертеба» планують зробити ще привабливішою [Текст] // Досьє 102. — 

2018. — 16 серп. — С. 10 : фот. 

Про стратегію з облаштування інфраструктури до  туристичного об’єкта. 

 

Обласний комунальний літературно-меморіальний музей 
Юліуша Словацького в м. Кременець 

 
69. Пшоняк, І. [Найкраща в світі жінка — українка!] [Образотворчий матеріал] / 

І. Пшоняк // Наш день. — 2018. — 11—17 лип. — С. 10 : фот. кольор. 

На фотографії — працівники Обласного літературно-меморіального музею ім. Ю. Словацького. 

(м. Кременець). 

 

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

 

70. Черемшинська, Р. Наш земляк-нобеліант [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 6. — (Ювілей). 

В Обласному етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка діє книжково-світлинно-

філателістична виставка «Шмуель Йосеф Агнон», приурочена до 130-річчя від дня 

народження письменника. 

 

71. Черемшинська, Р. Письменник, публіцист, педагог [Текст] : До 140-річчя від дня 

народження Антіна Володиславовича Крушельницького (1878—1937) 

/ Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 2018. — 9—15 серп. — С. 7 : фот. — 

(Постать). 

 

72. Черемшинська, Р. Феноменально щасливий збирач [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 27 лип. — С. 8. — (До дня народження ученого). 

З нагоди 147-річчя від дня народження Володимира Гнатюка. 

 

73. Черемшинська, Р. Художник з-над Дністра [Текст] / Р. Черемшинська // Слово 

Просвіти. — 2018. — 19—25 лип. — С. 15 : фот. — (Палітра). 

Про творчу співпрацю Володимира Гнатюка та Юліана Панькевича. 
 

Музейний комплекс «Лемківське село» в м. Монастириська 
 

74. Костюк, С. Обговорення костюма [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 20 лип. — С. 4. — (Музейні справи). 
Колекцію лемківського народного одягу з фондів Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею представили на першій науковій конференції «Лемківський 

народний костюм: історія, традиція, сучасність», що відбулася в м. Монастириська.  

 

Інші музеї 
 

75. Виставка до ювілею хрещення Русі-України [Текст] // Свобода. — 2018. — 1 

серп. — С. 2 : фот.  

У Бережанському музеї книги відкрито книжково-ілюстративну виставку, присвячену 

1030-літтю хрещення Русі-України. 

 



11 

 

76. Мадзій, І. Незвичайний музей у сільській школі [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 8 : фот. — (Захоплення). 
Про музей домашньої ікони в с. Мушкатівка Борщівського району. 

 

77. Мичко, С. Рідна хата Патріарха [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2018. — 

18 верес. — С. 3 : фот. — (Шана).  
У с. Заздрість Теребовлянського району відзначили 20-річчя від часу заснування 

музейно-меморіального комплексу Патріарха Йосифа Сліпого «Рідна хата». 

 

78. Ушакова, В. У Тернополі незабаром відкриється оновлений музей еволюції 
інформаційних технологій [Текст] / В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 

29 серп. — С. 7 : фот.  

Тернопільський благодійний фонд «Magnetic One» ініціював створення музею 

інформаційних технологій. 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ» 

 
79. Бушкевич, В. Історія та легенди маловідомих замків Тернопілля [Текст] / 

В. Бушкевич // Наш день. — 2018. — 15—21 серп. — С. 7 : фот. 

Про сім замків Тернопілля. 

 

80. Кибалюк, М. Єдина палацова дзеркальна зала — на Тернопільщині [Текст] / 

М. Кибалюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 2. — (Реставрація). 
Про дзеркальну залу Вишнівецького палацу. 

 

81. Мазуранчик, З. Повернута краса [Текст] / З. Мазуранчик, В. Чайка // Культура і 
життя. — 2018. — 6 лип. — С. 15 : фот. — (Арт-проект).  
За участі дружини Президента України Марини Порошенко та Посла США в Україні 
Марі Йованович, очільника обласної ради Віктора Овчарука та голови обласної 
державної адміністрації Степана Барни відбулася церемонія відкриття  

відреставрованої дзеркальної зали Вишнівецького палацово-паркового комплексу 

Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

 

ТЕАТРИ 

 

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 
імені Т. Г. Шевченка 

 

82. Бурлаку, Н. Від актора відбивалася, але здалася… [Текст] / Н. Бурлаку //                      

RIA плюс. — 2018. — 10 верес. — С. 21 : фот. кольор. — (Люди). 

Про акторське подружжя Ігора та Надії Сачків.  

 

XVI Всеукраїнський фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

 
83. Вересень іде, «Театральні вечори» несе… [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 5—11 верес. — С. 6 : фот. 

Упродовж 16—23 вересня триватиме XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют». 
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84. Заморська, Л. Ребус від Джалапіти, бомба від стюардес [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 24 верес. — С. 14 : фот. — (Фестиваль). 

Про те, чим дивували й вражали тернопільську публіку учасники XVI Всеукраїнського 

фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

85. Заморська, Л. Тернопіль стане театральною меккою [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 17 верес. — С. 18 : фот. — (Фестиваль). 

Про XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

86. Комедії і драми, класика і сюрреалізм: чим потішить Тернопіль театральний 

фестиваль [Текст] // Наш день. — 2018. — 12—18 верес. — С. 7 : фот. 

16—23 вереcня відбудеться XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 

 

87. Сагаль, О. Театр, театр і нічого, окрім театру! [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 12—18 верес. — С. 6 : фот. 

Шанувальників театрального мистецтва запрошують на XVI Всеукраїнський фестиваль 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

88. Садовська, Г. «Вереснева розрада» збирає шанувальників [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 5. — (Тернопільські театральні 
вечори). 

16—23 вересня відбудеться XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 

 

89. Садовська, Г. «Вереснева розрада» тішить, дивує, ставить запитання  [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 2 : фот. — 

(Тернопільські театральні вечори). 

Про XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

90. Садовська, Г. Ніхто не залишився без нагород [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 1 : фот. — (Тернопільські театральні 
вечори). 

Підсумки проведення XVI Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 

 

91. Собуцька, В. Федір Стригун: «Не треба вигадок і витребеньок про якийсь 

європейський театр. Наш театр має бути справді європейським!» [Текст] / 

В. Собуцька // Наш день. — 2018. — 26 верес. — 2 жовт. — С. 7 : фот. — (Театр). 

У статті подано короткий зміст вистав, які показали під час XVI Всеукраїнського 

фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

92. Фестивальна феєрія по-тернопільськи: драма, політичний детектив, комедія… 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—25 верес. — С. 6. 
У Тернополі відбувся XVI Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
 

93. Від щастя літають і … слони [Текст] : Тернопільські лялькарі розпочнуть новий 

сезон // Свобода. — 2018. — 21 верес. — С. 4 : фот. 
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У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки розпочнуть 39-й 

театральний сезон. 

 

94. Лялькарі йдуть на канікули [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 25—

31 лип. — С. 6. — (Kultura). 

Показом вистави «Принцеса на горошині» за п’єсою та режисурою В. Лісового 

завершать 38-й театральний сезон у Тернопільському академічному обласному театрі 
актора і ляльки. 

 

Інші театри 
 

95. Волинська, О.  Коломия аплодувала тернопільцям [Текст] / О. Волинська // 

Свобода. — 2018. — 14 верес. — С. 4 : фот. — (Знай наших!). 

В рамках X Всеукраїнського театрального фестивалю «Коломийські представлення» на 

сцені місцевого академічного обласного українського драматичного театру імені Івана 

Озаркевича  показали сучасну українську казку «Пастка для орла» драматургів Лілії 
Костишин та Богдана Мельничука. Тему протистояння на сході України продовжив 

Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка 

драмою  «Війни нема… є» уродженця с. Острів Тернопільського району Бориса 

Гуменюка. 

 

96. Мурашка, З. Казка про… російсько-українську війну [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 1 : фот. — (Прем’єра). 

На сцені Коломийського академічного обласного українського драматичного театру 

імені Івана Озаркевича показали виставу «Пастка для орла» тернопільських 

драматургів Лілії Костишин та Богдана Мельничука, яка відкрила X Всеукраїнський 

театральний фестиваль «Коломийські представлення». 

 

ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 
 

Тернопільська обласна філармонія 
 

97. Дворський, П. Павло Дворський із синами виступить на ювілейному концерті у 

Тернополі [Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України П. Дворським] / 

[cпілкувалася] Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 10 верес. — С. 16 : фот. 

кольор. — (Інтерв’ю). 

19 вересня в Тернопільській обласній філармонії відбудеться концерт Павла 

Дворського та його синів у рамках гастрольного туру «Стожари», присвяченого 65-

річчю від дня народження артиста.  

 

98. Шот, М. 10 віолончелістів із семи країн на одній сцені [Текст] / М. Шот  // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 10 лип. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 
Тернопільська обласна філармонія закрила свій 79-й сезон унікальною програмою 

авторського проекту Дениса Северина — юнацьким фестивалем ArtCello. 

 

99. Шот, М. Попереду багато несподіванок [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2018. — 7 верес. — С. 1. — (Відкриття сезону). 

Тернопільська обласна філармонія відкрила 80-ий концертний сезон. 
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100. Шот, М. Тернопіль підкорював «ArtCello» [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 3 : фот. — (Світ музики). 
Тернопільська обласна філармонія закрила свій 79-й сезон унікальною програмою 

авторського проекту Дениса Северина — юнацьким фестивалем ArtCello. 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

101. Золотнюк, А. Де в Тернополі вчать фотографувати і програмувати? [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 8. — (Є можливість). 

При палаці культури «Березіль» відкрито центр розвитку для дітей «Медіалаб». 

 

102. Калачик, Ю. Чому на ходу з «лісапета» ніхто не стрибає, або Наталя Фаліон про 

село і популярність, корову і фортепіано, дружбу з Кузьмою та співочих онуків 

[Текст] [інтерв’ю] із керівником колективу «Лісапетний батальйон» Наталією 

Фаліон / [спілкувалася] Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—

25 верес. — С. 12 : фот. кольор. 

23 вересня у палаці ПК «Березіль» відбудеться концерт Наталії Фаліон та гурту 

«Лісапетний батальйон». 

 

103. «Лісапетний батальйон» привезе нові хіти [Текст] // RIA плюс. — 2018. — 17 

верес. — С. 12 : фот. кольор. — (Концерт). 

23 вересня в ПК «Березіль» з концертною програмою завітає Наталія Фаліон та гурт 

«Лісапетний батальйон». 
 

Український дім «Перемога» 
 

104. Золотнюк, А. Встановив рекорд і відкрив свою виставку [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 8 : фот. — (Юний талант). 

В українському домі «Перемога» Тернополя відкрили персональну виставку 15-річного 

Павла Шачка. 

 

Інші клубні заклади 
 

105. Богданюк, Т. Де Восушка тече і гніздяться лелеки… [Текст] / Т. Богданюк // 

Свобода. — 2018. — 29 серп. — С. 12 : фот. кольор. 

Директор будинку культури Надія Процик, художній керівник Галина Боярчук, 

молодіжний ансамбль Козлівського БК, солісти, творчі колективи взяли участь у 

мистецькому дійстві «Де Восушка тече і гніздяться лелеки» у смт Козлів. 

 

106. Задорожна, А. У Бодаках виготовляли пташки-обереги [Текст] / А. Задорожна // 

Свобода. — 2018. — 20 лип. — С. 4. — (Неопалима купина). 

У будинку культури с. Бодаки Збаразького району відбувся майстер-клас керівника 

гуртка з виготовлення сувенірів Вишнівецького центру культури та дозвілля Оксани 

Щербань з виготовлення пташок-оберегів. 
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КІНО 
 

107. Мадзій, І. У Заліщиках показували європейське кіно [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 8. — (Громадські ініціативи). 

В рамках фестивалю європейського кіно відбувся перегляд фільму «Люблю тебе, мамо» 

з програми «Чілдрен Кінофесту» режисера Яніса Нордса (Латвія). 

 

108. Островська, Л. Світове українство допомогло «Щоденнику Петлюри» [Текст] / Л. 

Островська // Свобода. — 2018. — 5 верес. — С. 6 : фот. — (Наші герої). 
У Тернополі відбувся допрем’єрний показ українського історично-біографічного 

фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри». 

 

109. Садовська, Г. «Таємний щоденник Симона Петлюри» розвінчує московські міфи 

[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 5 : фот. — 

(Українське кіно). 

Відбулася Всеукраїнська прем’єра нового фільму Олеся Янчука «Таємний щоденник 

Симона Петлюри». 

 

110. Стопник, М. «Щодо моїх зйомок у фантастичному трилері було багато суперечок» 

[Текст]: 20-річна тернополянка Марія Стопник зіграє головну роль у фільмі 
«Серафима» : [інтерв’ю] з М. Стопник / [спілкувалася] Є. Цебрій // Номер один. — 

2018. — 18 лип. — С. 16 : фот. кольор. — (Інтерв’ю). 

 

111. Турчак, О. Тернополянин зняв кліп на пісню Ірини Білик про ЛГБТ-спільноти 

[Текст] : [інтерв’ю] з Юрієм Двіжоном / О. Турчак // RIA плюс. — 2018. — 27 cерп. 

— С. 17 : фот. кольор. — (Інтерв’ю). 

Тернопільський кліпмейкер Юрій Двіжон став режисером кліпу «Не ховай очей» 

співачки Ірини Білик. 

 

112. У Заліщиках знімали «Скажене весілля» [Текст] // Наш день. — 2018. — 8—14 

серп. — С. 7. 

У рамках «Одеського фестивалю» презентували трейлер до комедії «Скажене весілля». 

 
Про художній фільм «Гірська жінка: на війні» 

 
113. Садовська, Г. Яку Україну показуємо Європі [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 17 серп. — С. 8 : фот. — (Враження). 
У тернопільському кінотеатрі «СінемаСіті» відбувся допрем’єрний показ художнього 

фільму «Гірська жінка: на війні» спільного виробництва Франції, Ісландії та України. 

 

114. Ушакова, В. У Тернополі показали фільм про дівчинку з Донеччини, яку 

удочерила ісландка [Текст] / В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 15 серп. — С. 3 

: фот. кольор. 

У тернопільському кінотеатрі «СінемаСіті» відбувся допрем’єрний показ стрічки 

«Гірська жінка: на війні» режисера Бенедикта Ерлінґссона. 
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької 
 
115. Маланюк, Б. Борис Маланюк: «Панібратства, договорняків і міжусобчиків на 

цьому конкурсі немає!» [Текст] : [інтерв’ю] з членом журі конкурсу ім. Джорджа 

Гершвіна Б. Маланюком // Номер один. — 2018. — 11 лип. — С. 11 : фот. 

кольор. — (Культура). 

Студентка Тернопільського державного музичного училища ім. С. Крушельницької 
Н. Виспінська здобула Гран-Прі пісенного фестивалю ім. Джорджа Гершвіна, який 

відбувся в Польщі. 
 

116. Попович, В. Молода тернополянка здобула Гран-Прі на пісенному конкурсі в 

Польщі [Текст] / В. Попович // Номер один. — 2018. — 11 лип. — С. 11 : фот. 

кольор. — (Культура). 

Цікаві деталі про фестиваль-конкурс ім. Джорджа Гершвіна і виступ на ньому нашої 
землячки Наталі Виспінської розповів член журі Борис Маланюк. 

 

Теребовлянське вище училище культури 
 

117. Габрук, З. У «Дивертисменту» - Гран-прі [Текст] / З. Габрук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 

Танцювальний ансамбль сучасного класичного танцю «Дивертисмент» 

Теребовлянського вищого училища культури взяв участь у міжнародному фестивалі-
конкурсі «Зірковий прибій», у рамках якого відбувся хореографічний конкурс «Танцюй 

українське». 

 

118. Коновалова, М. Пам’яті Володимира Виннічика [Текст] / Коновалова, М. // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 6 лип. — С. 8. — (Конкурси). 

У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся дев’ятий щорічний конкурс 

молодих вокалістів «Гори, гори, моя свіча», присвячений пам’яті Володимира 

Виннічика. 

 

119. Кринична, І. У Теребовлянському училищі вишивали карту єднання [Текст]: 

студенти й викладачі долучилися до створення символу соборності України / 

І. Кринична // Наш день. — 2018. — 4-10 лип. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Духовність). 
Студенти й викладачі Теребовлянського вищого училища культури долучились до акції 
«Україна моя вишивана». 

 

120. Чечель, Л. Микола Шевчук: «Щоб бути патріотом, треба знати, чим гордитися»  

[Текст] / Л. Чечель // Культура і життя.  — 2018. — 13 лип. — С. 12 : фот. 

кольор. — (Мистецтво). 

У Київській муніципальній галереї мистецтв відбулася презентація виставки викладача 

Теребовлянського вищого училища культури, заслуженого художника України Миколи 

Шевчука «У нашім раї на землі…». 
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Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв 
ім. І. Ґерети 

 

121. Білий, І. Школа мистецтв – розмінна монета у великій грі [Текст] / І. Білий // 

Номер один. — 2018. — 19 верес. — С. 5 : фот. — (Освіта). 
За результатами конкурсу на посаду директора новоствореної Тернопільської міської 
школи мистецтв імені Ігоря Ґерети, яка об’єднала в собі обласну експериментальну 

комплексну школу мистецтв та ЗОШ №21 обрано Марію Гудиму. 

 

Тернопільська дитяча музична школа №1 ім. В. Барвінського 
 

122. Корпан, Н. Своїм захопленням Віра Грабук допомагає людям [Текст] / 

Н. Корпан // RIA плюс. — 2018. — 13 серп. — С. 6 : фот.  
Учениця Тернопільської дитячої музичної школи №1 ім. В. Барвінського створила 

благодійний аматорський театр, який допомагає хворим діткам, а також пише вірші та 

прозу, вільно розмовляє англійською мовою та грає на флейті. 
 

Тернопільська художня школа ім. М. Бойчука 
 

123. Корпан, Н. Картини 15-річного тернополянина відомі у світі [Текст] / Н. Корпан // 

Ria плюс. — 2018. — 27 серп. — С. 6 : фот.  
Юний вихованець художньої школи ім. М. Бойчука Павло Шачко встановив арт-рекорд 

Тернополя, написавши великоформатну картину «Ангел миру» за 2781 секунду. 
 

Інші початкові мистецькі навчальні заклади 
 

124. Вандзеляк, Г. «Народились ми в Україні – на Поліссі, на Буковині…» [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 8 серп. — С. 12 : фот. кольор. — (Юний 

талант). 
Про вихованку зразкового театру пісні «Мікст» Наталію Борсук. 

 

125. Велес, М. І Скадовськ вітав козівчан [Текст] / М. Велес // Вільне життя плюс. — 

2018. — 13 лип. — С. 2 : фот. — (Фестивальне літо). 
Учні Козівської державної школи мистецтв взяли участь у міжнародному фестивалі-
конкурсі «Зірки виходять на сцену», що відбувся в м. Скадовськ. 

 

126. Корпан, Н. Дівчинка, яка мріє робити людей щасливими за допомогою своїх 

картин [Текст] / Н. Корпан // Ria плюс. — 2018. — 23 лип. — С. 6 : фот. — 

(Новини). 

У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка художніх робіт учениці 
Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука Христини Ковальчук. 

 

127. Мартинишин, Ю. Секрет успіху переможців [Текст] / Ю. Мартинишин // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 1. — (Знай наших). 
Учасники козівської хореографічної студії «Первоцвіт» здобули перемогу в номінації 
«Народний танець» Міжнародного фестивалю «Несебр — острів мистецтв 2018» (м. 

Несебр, Болгарія). 

 

128. Тернопільський хор здобув призове місце на міжнародному конкурсі [Текст]: 

колектив «Барви» Тернопільської музичної школи № 1 імені Василя Барвінського 
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здобув друге місце на конкурсі-фестивалі хорових колективів у румунському місті 
Ясси // Свобода. — 2018. — 13 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

 

ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
 
129. Бідзіля, Т. Епіграфічна експедиція працювала на єврейському цвинтарі [Текст]: у 

м. Бережани 11-13 липня працювала епіграфічна експедиція магістерської 
програми з юдаїки Києво-Могилянської академії // Свобода. — 2018. — 27 лип. — 

С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Міський голова м. Бережани, директор ДІАЗ у м. Бережани, провідні спеціалісти 

управління культури, туризму та релігій міської ради на зустрічі з керівником 

експедиції Віталієм Черноіваненком обговорили низку питань щодо подальшої 
співпраці. 
 

130. Вигоняйло, Т. Бучацьку ратушу оздоблять копіями скульптур Пінзеля [Текст] / Т. 

Вигоняйло // Наш день. — 2018. — 8—14 серп. — С. 7 : фот. 

Про проект реставрації архітектурної пам’ятки. 

 

131. Запрошує Збараж [Текст] // Порадниця. — 2018. — 20 верес. — С.  : фот. кольор. — 

(Подорож з «Порадницею»).  
Про архітектурні пам’ятки Збаража. 

 

132. Золотнюк, А. Середньовіччя, готика та сецесія Бережан [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 8 : фот. — (Мандрівка вихідного 

дня). 

Про історію та архітектуру Бережан. 

 

133. Золотнюк, А. У цьому монастирі була обсерваторія [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 8 : фот. — (Цікавинки нашого краю). 

Про Підгорянський монастир. 

 

134. Кір, А. Поблизу Тернопільського замку тривають розкопки [Текст]: / А. Кір // Ria 

плюс. — 2018. — 16 лип. — С. 5 : фот. – (Місто). 

Архітектурна майстерня Юрія Вербовецького, ДП «Подільська археологія» та 

волонтери реалізують проект із дослідження Тернопільського Замку та призамкової 
території. 

 

135. Ковальська, С. Долоня в долоні [Текст]: унікальні поховання «в обіймах» / С. 

Ковальська  // Експрес. — 2018. — 6 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (Погляд). 

Про найвідоміше парне поховання висоцької культури з могильника в селі Петриків на 

околиці Тернополя розповідає доктор історичних наук Микола Бандрівський.  

 

136. Мадзій, І. Господар часу чортківської ратуші: хто він? [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 22 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Цікаві професії). 
Про годинкаря Романа Побуринного. 

 

137. Миколайчук, Н. Давнє село порадувало майбутніх істориків археологічними 

знахідками [Текст] / Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 6 лип. — С. 16 : 

фот. — (День). 
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Підведено підсумки літньої археологічної школи щодо дослідження валів 

Стародавнього Збаража, організованих  історичним факультетом ТНПУ ім. В. Гнатюка 

та обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. 

 

138. Правдива, Д. Такі люди ніколи не відходять у минуле [Текст] / Д. Правдива // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 2. — (Франкова дата). 

День народження Івана Франка урочисто відзначили у Тернополі. 
 

139. Cливка, П. Пам’ятник Пушкіну в Тернополі: чиновник – за, громадськість – 

проти [Текст]: звернення громадських організацій до голови міської ради 

Тернополя С. Надала та голови ТОДА Степана Барни щодо створення на місці 
пам’ятника О. Пушкіну алеї пам’яті Героїв України / П. Сливка // Номер один. — 

2018. — 19 верес. — С. 12 : фот. 

 

140. Турчак, О. У центрі Тернополя археологи знайшли цегляне мощення і казан, 

яким більше ніж три століття [Текст] / О. Турчак // Ria плюс. — 2018. — 23 лип. — 

С. 7 : фот. — (Новини). 

Другий рік поспіль тривають археологічні дослідження на території Тернопільського 

замку. 

 

141. Турчак, О. Місце для пам’ятника Майстру Йоді вже знайшли. У міськраді кажуть, 

що проект має потенціал [Текст] / О. Турчак // Ria плюс. — 2018. — 30 лип. — 

С. 12 : фот. кольор. 

У Тернополі з’явиться статуя майстра Йоди із «Зоряних воєн». 

 

142. Турчак, О. У Тернополі дискутують чи забирати меморіали солдатів зі Старого 

парку [Текст] / О. Турчак // Ria плюс. — 2018. — 30 лип. — С. 9 : фот. кольор. 

Тернополянам представили проект реконструкції та зонування частини Старого парку, 

а саме Пагорба Слави та прилеглих територій. 

 

143. У Кременці планують реконструкцію меморіалу Слави [Текст]: депутати 

Кременецької міської ради підтримали ініціативу Віктора Герасимовича щодо 

реконструкції меморіалу Слави під парково-відпочинкову зону // Номер один. — 

2018. — 18 лип. — С. 6 : фот. : кольор. — (Ювілей). 

 

144. У Тернополі буде пам’ятник… фанам AC/DC! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 15—21 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про спорудження пам'ятника фанатам рок-гурту гурту AC/DC. 

 

145. Чура, Н. На спомин про подвиг героїв [Текст] / Н. Чура // Вільне життя плюс. — 

2018. — 17 серп. — С. 1: фот. — (Вшанування). 

У с. Чагарях-Збаразьких відбулося відкриття й освячення пам’ятників Небесній сотні та 

воїнам, які загинули в АТО. 

 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 
 

146. Дзісяк, Я. Історія на грошових знаках [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 20 лип. — С. 8. — (А що у вас?). 
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Боністично-нумізматична-поштова виставка, приурочена до Дня Конституції та Акта 

відновлення української державності відбулася в Чортківському коледжі економіки та 

підприємництва. 

 

147. Коваль, Г. Вітчизняна філателія – культурне надбання українського народу 

[Текст] / Г. Коваль // Свобода. — 2018. — 20 лип. — С. 4. — (Неопалима купина). 

Доробки тернопільських філателістів презентуватимуть в експозиції ХVI Національної 
філателістичної виставки та ІV міжнародної виставки «Одесафілекс-2018», 

приурочених 100-літтю випуску перших марок України 1918-2018 рр. 

 

148. Князь Володимир у вишиванці і з тризубом, ангели серед соняхів і мальв [Текст] / 

підгот. С. Чорна // Голос України. — 2018. — 28 лип. — С. 10 : фот. — (До 1030-

річчя хрещення Київської Русі-України). 

На виставці «Духовна спадщина українського народу», що діє в Київській міській 

державній адміністрації, представлено 40 авторських ікон чортківського іконописця 

Володимира Шерстія та іконостас церкви с. Тютьків Теребовлянського району. 

 

149. Мадзій, І. Зачарував киян іконами [Текст] : Заслужений майстер народної 
творчості України Володимир Шерстій із Чорткова взяв участь у культурно-

мистецькому проекті «Духовне проміння» у Києві, де представив 150 своїх ікон на 

дереві, написаних унікальною технікою / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2018. — 17 серп. — С. 8 : фот. — (Визнання). 

 

150. Мельничук, Б. Ще одна відзнака Володимира Якубовського [Текст] / Б. 

Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 1. — (Знай наших!). 

Під час пленера у м. Познань (Польща) головний художник обласного академічного 

театру актора і ляльки  Володимир Якубовський відзначений нагородою – срібною 

медаллю Товариства ім. Іполіта Цегельського Labor omnia vincit («Праця все 

перемагає») за «поширення Ідеї Органічної Роботи». 

 

151. Станкевич, О. Щорічний Міжнародний скульптурний пленер у Збаражі, 
присвячений Дню Незалежності України [Текст] / О. Станкевич // Культура і 
життя. — 2018. — 31 серп. — С. 16 : фот. кольор. 
На базі Національного заповідника «Замки Тернопілля» відбувся пленер «Козакам 

найперше воля, козакам найперше честь!» 

 

152. У вишитті – глибинні почуття… [Текст] // Свобода. — 2018. — 10 серп. — С. 1 : 

фот.  

У фойє адміністративного будинку обласної ради та ОДА відкрито виставку вишитих 

портретів Тараса Шевченка «Образ і слово Кобзаря у вишивці». 

 

153. У Збаражі відбувся скульптурний пленер [Текст] // Свобода. — 2018. — 31 серп. — 

С. 4 : фот.  

На базі заповідника «Замки Тернопілля» стартував щорічний Міжнародний 

скульптурний пленер «Козакам найперше воля, козакам найперше честь!», 

присвячений Дню Незалежності України. 

 

154. Штокало, В. Роман Шухевич – Головний командир воюючої України [Текст] / В. 

Штокало // Голос України. — 2018. — 23 серп. — С. 7.  



21 

 

У Верховній Раді України тернопільський історик В. Штокало представив виставку 

філателістичних знаків про Романа Шухевича «Від столиці воюючої України (ОУН-

УПА-УГВР), село Бишки на Тернопіллі – до столиці незалежної України, Київ». 
 

Державний архів Тернопільської області 
 

155. Дишлюк, О. «Спомин про Ігоря» [Текст] / О. Дишлюк // Свобода. — 2018. — 

28 верес. — С. 4 : фот.  
У Державному архіві Тернопільської області відбувся цикл заходів, приурочених 80-

річниці від дня народження Ігоря Ґерети. 

 

156. Мельничук, Б. Станична волинського братства [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 3 серп. — С. 1. — (Доповнюючи ТЕС). 

Про Марію Ткачук (Дячун). 

 

157. Полянський, Ф. «Син землі Галицької» [Текст] / Ф. Полянський // Свобода. — 

2018. — 31 серп. — С. 3 : фот.  
У Державному архіві Тернопільської області відбулися урочисті заходи з нагоди 70-

річного ювілею Богдана Хаварівського. 

 

Тернопільська галерея сучасного мистецтва «Бункермуз» 

 

158. Віконська, І. Читання класиків як виклик [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 6. — (Не прогавте). 
У мистецькій галереї «Бункермуз» відбудеться презентація книжки літературознавця, 

автора і видавця Ростислава Семківа «Як читати класиків». 

 

159. Вовчанська, В. Бальзам для душі  [Текст] / В. Вовчанська // Наш день. — 2018. — 

26 верес. — 2 жовт. — С. 14 : фот. 

У мистецькій галереї «Бункермуз» відбудеться прем’єра комедії у співавторстві 
Л. Костишин та Б. Мельничука «Розлучені теж сміються або в ЦРУ тільки жінки». 

 

160. Заморська, Л. Космічні полотна від художниці-рокера [Текст] / Л. Заморська // Ria 

плюс. — 2018. — 9 лип. — С. 18 : фот. кольор. — (Арт-кафе). 
У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася презентація персональної виставки 

абстракцій львівської художниці Ольга Баландюх «Простір». 

 

161. Заморська, Л. Помста за втрачений погляд Чіо-Чіо-Сан [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 24 верес. — С. 18 : фот. — (Література). 

У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася репрезентація книжки Андрія Любка «Твій 

погляд, Чіо-Чіо-Сан». 

 

162. Золотнюк, А. І все ж вони рухаються! [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 3 серп. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася презентація персональної виставки 

скульптур та арт-об’єктів «Пошук» уродженця Тернополя (нині львів’янина) Богдана 

Кухарського. 

 

163. Золотнюк, А. Спогади й майбутнє «Втраченого раю» [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 2 : фот. — (Виставка). 
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У тернопільській галереї «Бункермуз» відкрили виставку молодого художника Дениса 

Метеліна «Втрачений рай». 

 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 
 

ХІХ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини» 

 

164. Вигоняйло, Т. Лемки з усього світу зустрілися в Монастириськах [Текст] / 

Т. Вигоняйло // Наш день. — 2018. — 8—14 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

В урочищі Бичова поблизу смт Монастириська відбувся 19-й фестиваль лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини». 

 

165. Деркач, З. «Дзвони Лемківщини – XIX» [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 2018. — 

8 серп. — С. 1, 5: фот. кольор. 

На Тернопільщині відбувся XIX фестиваль лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини». 

 

166. Знов задзвонять «Дзвони Лемківщини» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 25—31 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

167. Курінець, О. Степан Барна: «За відродженням історичної самобутності – на 

лемківський фестиваль «Дзвони Лемківщини» [Текст] / О. Курінець // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 8 серп. — С. 2 : фот. кольор.  

 

168. Лучка, Д. Степан Барна: «Фестиваль Дзвони Лемківщини» демонструє, що ми, на 

противагу різним шовіністам із сусідніх країн, шануємо свою культуру і не 
збираємося відмовлятися від самоідентичності й історичної пам’яті» [Текст] : 

[інтерв’ю з головою ТОДА Степаном Барною] / [спілкувалася] Д. Лучка // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 15—21 серп. — С. 1,3 : фот. кольор. 

Про підсумки відзначення XIX фестивалю лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини». 

 

169. Миколайчук, Н. Тернопілля об’єднало лемків [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 
України. — 2018. — 8 серп. — С. 3 : фот.  

В урочищі Бичова поблизу смт Монастириська відбувся 19-й Всеукраїнський 

фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

170. Програма XIX Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини» [Текст] // Свобода. — 2018. — 1 серп. — С. 1 : фот. кольор. 

 

171. Сагаль, О. Олександр Венгринович: «Лемко був, є і буде!» [Текст] : [інтерв’ю з 
головою обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» 

Олександром Венгриновичем] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 15—21 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

Відбувся XIX Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

172. Степан Барна: «Лемківська культура – невід’ємна складова української нації» 

[Текст // Номер один. — 2018. — 8 серп. — С. 3 : фот. кольор. 
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В урочищі Бичова на Монастирищині відбувся XIX фестиваль лемківської культури 

«Дзвони Лемківщини». 

 

173. Томчишин, Ю. Велике лемківське свято [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2018. — 9—16 серп. — С. 19.  

Фестиваль «Дзвони Лемківщини» на Тернопільщині зібрав майже 30-тисяч гостей. 

174. Шандрук, І. Богдан Яциковський: «Минувшина допомагає будувати сильну 

Україну» [Текст] : упродовж трьох днів на Монастирищині палала ватра на 

щорічному міжнародному фестивалі «Дзвони Лемківщини» / І. Шандрук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 8 серп. — С. 3 : фот. кольор.  

 

175. Шот, М. На Тернопіллі лемки запалювали ватру історичної пам’яті [Текст] / 

М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 9 серп. — С. 8.  

Фестиваль «Дзвони Лемківщини» на Тернопільщині об’єднав понад тисячу лемків з 
різних країн світу.  

 

Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» 
 

176. Антоненко, А. Тернопіль – файне місто [Текст]: за чотири дні на шістьох сценах 

виступили вісімдесят вісім артистів із різних країн / А. Антоненко // День. — 

2018. — 24 лип. — С. 2 : фот. — (Фотоштрих). 

У Тернополі відбувся шостий міжнародний фестиваль «Файне місто». 

 

177. Дохват, М. Тернопіль на чотири дні став територією вільних людей [Текст] : 

фоторепортаж з фестивалю «Файне місто» / М. Дохват  // Ria плюс. — 2018. — 

23 лип. — С. 1, 12-13 : фот. кольор. — (Фоторепортаж). 

 

VI міжнародний фестиваль «Файне місто» 
 
178. Дуда, Ю. Рок без алкоголю: чим дивувало цьогорічне «Файне місто» [Текст]: 

враження журналістки «ВЗ» від тернопільського музичного фестивалю / 

Ю. Дуда // Високий замок. — 2018. — 27 29 лип. — С. 8 : фот. кольор. — 

(Спецрепортаж). 

У Тернополі відбувся шостий 

 

179. Калачик, Ю. Файно на «Файному…» [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 25-31 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

180. Костишин, Л. Територія вільних і файних [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 25 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Файне місто — 2018). 

З 19 по 22 липня на іподромі в с. Довжанка відбувся 6-й міжнародний музичний 

фестиваль «Файне місто». 

 

181. Плахніцький, Р. Співзасновник «Файного міста» Ростислав Плахніцький: «Ми не 
є політичним фестивалем!» [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувалася] В. Ушакова // 

Номер один. — 2018. — 18 лип. — С. 11 : фот. кольор. — (Культура). 

 

182. Тернопіль на чотири дні захопили вільні люди [Текст] : [фоторепортаж] / М. 

Дохват, Ю. Савчук, Н. Корпан [та ін.] // Ria плюс. — 2018. — 23 лип. — С. 1, 12-13 : 

фот. кольор. — (Фоторепортаж). 
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У Тернополі відбувся шостий міжнародний фестиваль «Файне місто». 

 

183. Ушакова, В. Faine Misto 2018 очима завзятого фестивальника [Текст] / В. 

Ушакова // Номер один. — 2018. — 8 серп. — С. 11 : фот. кольор. 

Враження від проведеного фестивалю «Файне місто». 

 

184. «Файне місто» — доступне усім [Текст]: цьогоріч музичний фестиваль «Файне 
місто» популяризуватиме питання доступності до фестивалю людей з інвалідністю 

та дружнього ставлення до навколишнього середовища // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 11—17 лип. — С. 6. — (Kultura). 

 

185. Якщо фестивалити — то по файному! [Текст]  // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 4—10 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Оприлюднено список учасників та промузичних гуртів фестивалю «Файне місто - 

2018». 

 

ІІ всеукраїнський фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» 
 

186. Бурма, В. І крутиться гончарний круг [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2018. — 25 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (Фестивалі). 
На Козацькому острові тернопільського гідропарку «Топільче» відбувся ІІ 
всеукраїнський фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять». 

 

187. З Америки до Тернополя — глину місити, або Як на Козацькому острівці Майстри 

гончарували [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 25—31 лип. — 

С. 6. — (Kultura). 

З ініціативи Руслана Друка та Уляни Джигринюк та за сприяння міської ради та Школи 

народних ремесел у Тернополі відбувся ІІ фестиваль гончарів «Не святі горшки 

ліплять». 

 

188. Золотнюк, А. У Тернопіль з’їдуться гончарі [Текст] : [інтервю] з координатором 

фестивалю «Дні Пінзеля» В. Гребеньовським / [спілкувалася] А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 8 : фот. — (Мистецтво об’єднує). 
Про фестиваль «Не святі горшки ліплять» розповідають його організаторки – керівник 

артстудії кераміки та гончарства «Гніздо» Уляна Андрійчук та голова обласного 

осередку НСМНМУ Уляна Джигринюк. 

 

189. Огородник, Ю. Тернополяни ліплять горщики і переймають гончарне мистецтво 

[Текст]: 26 гончарів з усіх куточків України та гості з Білорусії та Америки 

завітали на фестиваль «Не святі горшки ліплять» / Огородник, Ю. // Ria плюс. — 

2018. — 23 лип. — С. 17 : фот. — (Life). 

 

190. Томчій, Ю. У Тернополі створили велетенського глечика [Текст]: на фестиваль 

«Не святі горшки ліплять» приїхало 26 гончарів із різних куточків України, а 

також Білорісі та США / Ю. Томчій // Наш день. — 2018. — 25-31 лип. — С. 1, 3 : 

фот. кольор. — (Фестивалі). 
У Тернополі відбувся шостий міжнародний фестиваль «Файне місто». 
 

III аграрно-мистецький фестиваль «Коза-Фест» 
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191. Бачинський, Я. У Козовій кози дефілювали, а їхні господарі отримували гроші 
[Текст] / Я. Бачинський // Номер один. — 2018. — 15 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

Про III аграрно-мистецький фестиваль «Коза-Фест». 

 

192. Вандзеляк, Г. Конкурс краси для… кози дерези [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 15 серп. — С. 12 : фот. кольор. 

У смт Козова відбувся III мистецький фестиваль «КозаФест». 

 

193. Краса не людська [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2018. — 17 серп. — С. 4 : фот. — 

(Вісті звідусіль). 

У Козовій на Тернопільщині відбувся конкурс краси серед тварин «Коза-фест». 

 

194. Миколайчук, Н. Кози зможуть самі заробити собі на харч [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 8 серп. — С. 7 : фот.  

Про III аграрно-мистецький фестиваль «Коза-фест». 

 

195. Томчишин, Ю. Як у Козовій найкрасивішу козу обирали [Текст] / Ю. Томчишин // 

Наш день. — 2018. — 15—21 серп. — С. 1, 13 : фот. кольор. 

Про III аграрно-мистецький фестиваль «Коза-фест». 

 

196. У Козовій – «рогате свято» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 15—

21 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про фольклорно-мистецький фестиваль «Коза-фест». 

 

197. У містечку на Тернопільщині кози зможуть самі собі заробити на харч [Текст] // 

Номер один. — 2018. — 8 серп. — С. 2 : фот.  

У Козовій відбувся 3-й аграрно-мистецький фестиваль «Коза-фест». 

 

198. Фаріон, І. Найкращим на «Коза-фесті» у Козові був… цап Бетмен [Текст] / 

І. Фаріон // Високий замок. — 2018. — 14 серп. — С. 5 : фот. кольор. 

На фестивалі «КозаФест» показували найкрасивіших кіз. 
 

XI Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль 
«Борщівська вишиванка» 

 
199. «Борщівська вишиванка» [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 верес. — С. 3 : фот. 

кольор. 

Програма XI Всеукраїнського фольклорно-мистецького фестивалю. 

 

200. Вишиваний рекорд України [Текст] // Домашня газета. — 2018. — 13 верес. — 

С. 8 : фот. — (На замітку). 

На фестивалі «Боршівська вишиванка» карту України занесли до рекордів України, як 

вишивану мапу. 

 

201. Деркач, З. Відлуння «Борщівської вишиванки» [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 

2018. — 12 верес. — С. 1, 3 : фот. кольор. — (Народні традиції). 
На Тернопільщині відбувся XI Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль 

«Борщівська вишиванка». 
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202. Калачик, Ю. Борщ їли, «борщівку» шили, новий рекорд встановили! [Текст] / 

Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 12—18 верес. — С. 6 : фот. 

На Тернопільщині відбувся XI Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль 

«Борщівська вишиванка». 

 

203. Калачик, Ю. На борщові ріки, вишивані береги… [Текст] / Ю. Калачик // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 5—11 верес. — С. 6 : фот.  

8–9 вересня відбудеться XI Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль 

«Борщівська вишиванка». 

 

204. Калачик, Ю. На борщові ріки, вишивані береги… [Текст] / Ю. Калачик // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 5—11 верес. — С. 6 : фот.  

Про XI Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка». 

 

205. Мадзій, І. І в радості, і в горі завжди зігріє борщівська вишиванка [Текст] / 

І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 12 верес. — С. 1 : фот. кольор. – 

(Відлуння фестивалю). 

У м. Борщові відбувся фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка». 

 

206. Огородник, Г. «Децентралізація дала великий поштовх для розвитку» [Текст] : 

[інтерв’ю із головою Більче-Золотецької громади Галиною Огородник / 

Г. Огородник // Свобода. — 2018. — 12 верес. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Територіальні громади). 

Про культурно-мистецький і рекреаційний потенціал громади. 

 

207. Собчук, О. Галина Огородник: «Децентралізація дала великий поштовх для 

розвитку Зупинятись не можна, ми маємо продовжити цей шлях» [Текст] : 

[інтерв’ю із головою Більче-Золотецької громади Галиною Огородник / 

О. Собчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 12 верес. — С. 2 : фот. кольор.  

Про культурно-мистецький і рекреаційний потенціал громади. 

 

208. Томчишин, Ю. Рекордний оберіг [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 

12—18 верес. — С. 13 : фот. кольор. 

На фестивалі у Борщові презентували карту України, яка складається з-понад мільйона 

хрестиків та здолала шлях у півекватора. 

 

209. Томчишин, Ю. У Борщові милувалися вишиванками і смакували борщем 

[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 12—18 верес. — С. 1, 8 : фот. 

кольор. — (Свято). 

На Тернопільщині провели традиційний фестиваль «Борщівська вишиванка». 

 

210. Унікальні вишиванки і сотні літрів борщу [Текст] // Наш день. — 2018. — 5—11 

верес. — С. 8 : фот. кольор. 

На Тернопільщині відбудуться фестивалі «Борщівська вишиванка» та «Борщ’їв». 

 

211. Якель, Р. Розкіш і злидні борщівської сорочки [Текст] / Р. Якель // Дзеркало 

тижня. — 2018. — 15 верес. — С. 16 : фот. кольор.  
Фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» продемонстрував 

неповторність, різномаїття різновидів і технік вишивки з надзбручанського краю. 
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II Дітковецький мистецький етнофестиваль 
 

212. Бачинський, Я. Живи, усміхайся, жартуй! [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 2 : фот. — (Сільський фестиваль). 

Народний аматорський хор «Галичина», тернопільський самодіяльний хор імені 
Кобилянського, хоровий колектив с. Кобилля, фольк-гурт «Веселі галичани» взяли  

участь у II Дітковецькому мистецькому етнофестивалі. 
 

213. Бачинський, Я. На етнофестивалі співали, танцювали, їли рибну юшку та 

справжній узбецький плов [Текст] / Я. Бачинський // Номер один. — 2018. — 

12 верес. — С. 4 : фот. — (Новини). 

На Зборівщині вдруге відбувся Дітковецький мистецький етнофестиваль. 

 

214. Михлик, З. У Дітківцях відлунав етнофестиваль [Текст] / З. Михлик // Свобода. — 

2018. — 5 верес. — С. 3 : фот. кольор. — (Народні традиції). 
На Зборівщині відбувся другий мистецький етнічний фестиваль. 

 

215. У Дітківцях очікують на гостей [Текст] // Свобода. — 2018. — 31 серп. — С. 4 : фот.  

 

VIII регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та військово-
патріотичної пісні «Дзвони Лисоні» 

 

216. «Дзвони Лисоні» кликали увосьме [Текст] // Свобода. — 2018. — 7 верес. — С. 1 : 

фот. 

Про регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та військово-патріотичної пісні 
«Дзвони Лисоні». 

 

217. Миколайчук, Н. Патріотичними піснями вшанували січовиків [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 8 верес. — С. 3 : фот. 

Про VIII регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та військово-патріотичної 
пісні «Дзвони Лисоні». 
 

Інші фестивалі, конкурси, заходи 
 

Урочистості з нагоди 75-ої річниці III Надзвичайного великого збору ОУН 
 

218. 27-му річницю незалежності України Тернопільщина відзначатиме на Козівщині 
[Текст] // Свобода. — 2018. — 22 серп. — С. 2.  

Програма святкових заходів у с. Золота Слобода Козівського району. 

 

219. Зарпенська, О. 75-ту річницю III Надзвичайного великого збору ОУН, під час 
якого було проголошено війну за незалежність України, відзначили на 

Тернопільщині [Текст] / О. Зарпенська // Вільне життя плюс. — 2018. — 

29 серп. — С. 4 : фот. кольор. 

У с. Золота Слобода Козівського району відбулися урочистості. 
 

220. На Тернопіллі відновили автентичну криївку українського підпілля [Текст] // 

Наш день. — 2018. — 29 серп.—4 верес. — С. 3 : фот. кольор. — (Фестивалі). 
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221. На Тернопільщині відзначили 75-річчя III-го Надзвичайного великого збору ОУН 

[Текст] // Номер один. — 2018. — 29 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

У с. Золота Слобода Козівського району відбулися урочистості до 75-ої річниці 
проведення III Надзвичайного Великого Збору ОУН. 

 

222. На Тернопільщині відзначили 75-річчя III-го Надзвичайного Великого збору ОУН 

[Текст] // Cвобода. — 2018. — 29 серп. — С. 2 : фот. — (Події, факти, коментарі). 
У с. Золота Слобода Козівського району відбулися урочини. 

 

223. Савак, Б. Легендарний хутір III Надзвичайного Великого збору ОУН [Текст] / Б. 

Савак // Вільне життя плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 5 : фот. — (Говори, історіє!). 
Про жительку с. Веснівка Тетяну Федорів (із дому Микитів) та її участь у 

громадському житті. 
 

224. Шот, М. «Тут рада йшла про будуче країни…» [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 1 : фот. — (Говори, історіє!). 
У с. Золота Слобода Козівського району відбулися урочистості до 75-ої річниці 
проведення III Надзвичайного Великого Збору ОУН. 

 

225. Як на Тернопільщині відзначатимуть День Незалежності України та річницю 

Третього Надзвичайного Великого Збору ОУН [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 21—28 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

Програма святкових заходів у с. Золота Слобода Козівського району. 

 

226. Як на Тернопільщині відзначатимуть День Незалежності України та річницю III-

го Надзвичайного Великого Збору ОУН [Текст] // Номер один. — 2018. — 22 серп. 

— С. 6 : фот. кольор. 

Програма святкових заходів у с. Золота Слобода Козівського району. 

 

*** 

 

227. Баворівський, В. Степан Барна: «Повертаємо історичну пам’ять, щоб духовно 

об’єднати різні покоління людей» [Текст] : [інтерв’ю з головою Тернопільської 
ОДА] / [спілкувався] В. Баворівський // Свобода. — 2018. — 8 серп. — С. 2 : фот.  

Про організацію проведення заходів на Тернопільщині. 
 

228. Боровик, Г. Зупинена мить [Текст] / Г. Боровик // Вільне життя плюс. — 2018. — 

14 верес. — С. 8 : фот. — (На крилах творчості). 
Тернополяни стали переможцями Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів «Ми – 

діти України».  

 

229. Бурма, В.  Неблякнучі барви Поділля [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2018. — 12 верес. — С. 7 : фот. кольор. — (Фестивалі). 
Про фестиваль «Барви Поділля» у с. Трубчин Мельнице-Подільської ОТГ. 

 

230. Бандурка, І. «Яблуневий Спас, Яблуневий Спас», він іде від нас, він іде до вас… 

[Текст] / І. Бандурка // Свобода. — 2018. — 15 серп. — С. 3: фот. кольор. — 

(Сільські обрії). 
У с. Яблунів Гусятинського району відбувся IV Міжнародний пісенно-поетичний 

фестиваль «Яблуневий Спас». 
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231. Бідзіля, Т. З Днем народження, Бережани! [Текст] / В. Кулик // Свобода. — 2018. — 

5 верес. — С. 12 : фот. кольор. 

Бережанці відсвяткували День міста. 

 

232. Вандзеляк, Г. Повернулася з Києва з перемогою [Текст] /  Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 12 верес. — С. 12 : фот. кольор. 

Учениця вокалу студії «Мікст» Вероніка Терещенко виборола перемогу на 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Ми – щасливі діти України». 

 

233. Вандзеляк, Г. «Свято файних мрій» пахло медом… [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 26 верес. — С. 3 : фот. кольор. — (Сільські обрії). 
У с. Калагарівка Гусятинського району  відбувся медовий фестиваль. 

 

234. Визначено переможців конкурсу «7 чудес Тернопілля» [Текст] // Свобода. — 

2018. — 28 верес. — С. 1 : фот.  

Переможцями конкурсу «7 чудес Тернопілля-2018» визначені: у номінації 
«Архітектурна цінність»: Бучацька ратуша; Вишнівецький палац, у номінації 
«Природна цінність»: «Скелі Словацького»; печера «Оптимістична»; регіональний 

ландшафтний парк «Загребелля», у номінації «Культурна цінність»: етногалерея 

«Спадок»; «Борщівська вишиванка». 

 

235. Гугушвілі, Т. «Мрія» провела родинний медовий фестиваль «Свято файних мрій» 

[Текст] / Т. Гугушвілі // Номер один. — 2018. — 26 верес. — С. 12 : фот. 

У с. Калагарівка Гусятинського району  відбувся фестиваль меду. 

 

236. Золотнюк, А. Що значить Пінзель для сучасного Бучача? [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 8. — (Не проґавте). 
У Бучачі відбувся фестиваль «Дні Пінзеля». 

 

237. Кернична, О. І знають гори Медобори про киданецькі піснетвори [Текст] / 

О. Кернична // Наш день. — 2018. — 8—14 серп. — С. 8 : фот. кольор. — 

(Фестивалі). 
У селі на Збаражчині втретє провели Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв 

«Киданецький піснецвіт». 

 

238. Кулик, В. Іловиця перемогла, але… [Текст] / В. Кулик // Свобода. — 2018. — 

5 верес. — С. 12 : фот. кольор. 

Село Іловиця що у Шумсьому районі на Тернопіллі увійшло до фіналу Всеукраїнського 

конкурсу «Неймовірні села України 2018». 

 

239. Кулик, В. І не було тут ні байдужого, ні сумного… [Текст] / В. Кулик // Свобода. — 

2018. — 19 верес. — С. 12 : фот. кольор. 

Про святкування Днів громад у Вишнівці Збаразького району та Великих Дедеркалах 

Шумського району. 

 

240. Мадзій, І. «Свято замків» показало туристичну привабливість [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 8. — (Подія). 

В урочищі Червоне с. Нирків провели «Свято замків». 

 

241. «Ми – діти України» [Текст] // Свобода. — 2018. — 31 серп. — С. 4 : фот.  
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Вихованці гуртка фотоаматорів Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді взяли участь у  

Всеукраїнському конкурсі юних фотоаматорів «Ми – діти України».  

  

242. Миколайчук, Н. Свято єднання [Текст / Н. Миколайчук // Голос України. — 

2018. — 31 лип. — С. 7 : фот.  

У с. Шляхтинці Байковецької ОТГ урочисто відзначили 555-річчя з часу першої 
писемної згадки. 

 

243. Перемога у древніх Салоніках [Текст] // Свобода. — 2018. — 7 верес. — С. 4 : фот. 

Вихованка заслуженого артиста України Миколи Швидківа Наталія Гладин здобула 

гран-прі у номінації естрадна пісня на міжнародному фестивалі-конкурсі вокалістів. 

 

244. Подякуймо Господові за врожай [Текст] // Cвобода. — 2018. — 7 верес. — С. 1.  
Духовий оркестр «Оркестра Волі», Олег та Олена Майовські, Ігор Рудий, Ігор Бандура, 

Михайло Паночко взяли участь у «Святі Подяки». 

 

245. 500-кілограмовий коровай став родзинкою свята Підзамочківського замку 

[Текст] // Номер один. — 2018. — 5 верес. — С. 3 : фот. кольор. 

Лауреатка всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів лемківської культури 

України і Польщі Леся Горлицька, народний аматорський вокальний ансамбль 

«Більчанка» взяли участь у IV масштабному «Святі у Старому замку» с. Підзамочок. 

 

246. Свято Бережанського замку було феєричним [Текст] // Свобода. — 2018. — 

21 верес. — С. 4 : фот.  

У рамках відзначення Всесвітнього дня туризму у Бережанах відбулося свято 

Бережанського замку. 

 

247. Свято Червоногородського замку [Текст] // Свобода. — 2018. — 10 серп. — С. 1.  

9 серпня відбудеться фестиваль Червоногородського замку. 

 

248. Сотні тонн книжок та відомі автори зі всього світу [Текст] // Наш день. — 2018. — 

12—18 верес. — С. 7. 

З 19 по 23 вересня тернополян запрошують на 25 Форум видавців, який вібудеться у 

львівському Палаці мистецтв. 

 

249. Тарнович, О. Диво в Бережанах [Текст] / О. Тарнович // Наш день. — 2018. — 26 

верес. — 2 жовт. — С. 8 : фот. кольор. 

У Бережанах відбувся фестиваль замку Синявських. 

 

250. Турчак, О. Тернополян кличуть на День Теребовлі [Текст]: Теребовля 

відзначатиме свято міста з 6 по 8 липня / О. Турчак  // Ria плюс. — 2018. — 2 лип. 

— С. 7. – (Новини). 

 

251. Шот, М. Кулінари виборювали кубок Західної України [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 13 лип. — С. 8. — (Вісті звідусіль). 

У Тернополі відбувся дводенний фестиваль «Коропфест». 
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*** 

252. Кулик, В. «Рідне село, що дарує світло й тепло» [Текст] : цими вихідними у 

населених пунктах краю святкували Дні міста і села / В. Кулик // Свобода. — 

2018. — 1 серп. — С. 2 : фот. кольор. – (Відгомін свята). 

 

*** 

253. Зимненко, А. Заліщики святкували [Текст] / А Зимненко // Вільне життя плюс. — 

2018. — 18 лип. — С. 2 : фот. кольор. — (Акценти). 

Василь Зінкевич, вокальний квартет «Акорд» і творчі колективи Заліщицького 

районного будинку народної творчості взяли участь у святковому концерті з нагоди 

Дня міста. 

 

254. Мадзій, І. У Заліщиках яскраво і незвично відзначили День міста [Текст] / 

І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 2 : фот. — (Відлуння 

свята). 
Василь Зінкевич, вокальний квартет «Акорд» і творчі колективи Заліщицького 

районного будинку народної творчості взяли участь у святковому концерті з нагоди 

Дня міста. 

 

*** 

255. Баца, В. Володимир Шматько: «Нас не здолати, якщо ми разом, єдиною родиною 

будуватимемо Україну» [Текст] / В. Баца // Вільне життя плюс. — 2018. — 

18 лип. — С. 4 : фот. кольор.— (Люди і час). 
Насиченою концертною програмою завершилось святкування Дня міста в Чорткові. 

 

256. Мадзій, І. Жіноча поезія звучала у Чорткові [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 2 : фот. — (Поетичні струни). 
У рамках відзначення Дня міста в Чорткові з ініціативи управління культури, релігії та 

туризму міської ради відбулася зустріч з Раїсою Обшарською, Іриною Бурундою, 

Тетяною Яблонь, Аліною Пастух, Любов’ю Дороніною та Аліною Добровольською. 

 

257. Миколайчук, Н. Чортків – символ місцевого самоврядування [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 14 лип. — С. 4 : фот. — (День). 

Голова Тернопільської облдержадміністрації С. Барна взяв участь в урочистостях з 
нагоди 496-річчя надання Чорткову Магдебурзького права. 

 

258. Слободян, А. У Чорткові до Дня міста висадили першу алею в парку Небесної 
Сотні [Текст] / А. Слободян // Вільне життя плюс. — 2018. — 18 лип. — С. 2 : фот. 

кольор. — (Акценти). 

Насиченою концертною програмою завершилось святкування Дня міста в Чорткові. 
 

*** 

259. У вінок вплели 13 видів трав… [Текст]: під час святкування Дня міста в Теребовлі 
сплели купальський вінок завдовжки 225 м і вагою понад 700 кг // Свобода. — 

2018. — 13 лип. — С. 1 : фот. 

 

260. У княжому граді — княжа забава! [Текст]: День міста у Теребовлі – з рекордом, 

«Плачем Єремії» і купальською містерією  // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 11—17 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
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261. У Теребовлі сплели найдовший в Україні вінок [Текст]: купальський символ 

вагою 720 кілограмів створили 65 жінок і дівчат / Ю.Томчишин // Наш день. — 

2018. — 11—17 лип. — С. 1, 13 : фот. кольор. — (Культура). 

 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА ТВОРЧІ 
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

Гурт «Фіра» 
 

262. Савчук, Ю. Гурт «Фіра» зняв кліп про сходження тернополянина на Говерлу в 

інвалідному візку [Текст] / Ю. Савчук // RIA плюс. — 2018. — 27 cерп. — С. 16 : 

фот. кольор. 
У «Палаці кіно» в рамках проекту «Мрія для всіх» відбулася презентація кліпу «Далі» 

гурту «Фіра», яка здійснила мрію тернополянина на візку – Сергія Ткачука. 

 

263. «Фіра» їде «Далі»!.. [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 29 серп.—

4 верес. — С. 6. : фот. 
У «Палаці кіно» відбулася презентація відеокліпу гурту «Фіра» на пісню «Далі», в 

якому зняли сходження на Говерлу 15-річного Сергія Ткачука з Тернополя, який 

пересувається на інвалідному візку і завжди мріяв потрапити на найвищу вершину 

України. 

 
Інші мистецькі колективи та творчі об’єднання 

 

264. Дригуш, Н. Щоби небо над Україною стало мирним! [Текст] / Н. Дригуш // 

Cвобода. — 2018. — 29 серп. — С. 4 : фот. — (Патріотизм). 

Про український аматорський театр і танцювальний колектив «Яворина» у м. Брешія 

(Італія). 

 

265. Задорожна, А. Мистецькі коралі «Писанки» [Текст] / А. Задорожна // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 2 : фот. — (Храмовий празник). 
У с. Мовчанівка Підволочиського району відбулася презентація імпрези «Мистецькі 
коралі «Писанки» у виконанні учасників колективу. 

 

266. Мадзій, І. Борщівським студентам аплодували в Умані [Текст]: студенти 

Борщівського агротехнічного коледжу взяли участь у Всеукраїнському фестивалі 
«Софіївські зорі» / І. Мадзій  // Вільне життя плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 8 : 

фот. — (Знай наших). 
 

267. Сансанчин Н. Тетяна Кулинич: «Коли Бог буде спочатку, тоді все буде в порядку 

[Текст] : [інтерв’ю] зі солісткою тріо «GLORIA» / [спілкувався] Н. Сансанчин // 

Свобода. — 2018. — 12 верес. — С. 12 : фот. кольор. 
Про музичний гурт «GLORIA» та його учасниць. 

 

268. Юхно-Лучка, М. «Ми грали брами, коли молоду продавали і за 50 копійок та 

зелений листочок, і за 20 тисяч» [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувалася] М. Юхно-

Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—28 серп. — С. 10 : фот. кольор. 
Про музичний гурт «Весільне намисто». 

 



33 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 
 

269. Малецька, Л. Обговорили перспективи [Текст] / Л. Малецька, О. Атаманчук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 6. — (Що?  Де? Коли?). 
Рішенням зборів членів Тернопільської обласної організації НСПУ  членами правління 

дообрані Володимир Кравчук, Валентина Семеняк, Іван Потій та Юрій Вітяк. 

 

270. Следзінська, Л. Лісова школа на Вірлі [Текст] / Л. Следзінська // Свобода. — 

2018. — 22 серп. — С. 12 : фот. кольор. — (Кременецькій «Просвіті» - 100!) 
Просвітяни Кременецького районного об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» організували для своїх вихованців організували краєзнавчу поїздку. 

 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка 
 

271. Ризак, О. «Просвіта» гуртувала [Текст] / О. Ризак // Вільне життя плюс. — 2018. —

31 серп. — С. 8. — (Спогад). 

Про гурткову діяльність «Просвіти». 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА 

ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

272. Барна, В. Людмила Кірик-Радомська: «Не досить лиш хреста носити, з хрестом у 

серці треба жити…» [Текст] / В. Барна // Свобода. — 2018. — 18 лип. — С. 4. — 

(Про головне). 
До 70-річчя тернопільської поетеси Людмили Кірик-Радомської. 

 

273. Баров, Є. Легендарний журналіст Євген Баров: «Після першої публікації 
почувався героєм, але слова багаторічного диктора Володимира Сіробаби змусили 

мене зачинитися в туалеті й… заплакати, як дитина» [Текст] : [інтерв’ю] / 

[спілкувався] О. Лівінський // Номер один. — 2018. — 11 лип. — С. 8-9 : фот. 

кольор. — (Персона). 

Майже півстоліття віддав радійній діяльності, пройшов шлях від звукооператора до 

власкора українського радіо заслужений журналіст України Євген Баров. 

 

274. Бідзіля, Т. Бережанський художник Ігор Крук творить «екологічну» русалку 

[Текст]: нова скульптура бережанського художника-реставратора І. Крука 

невдовзі стане окрасою острова Закоханих у Раївському парку / Т. Бідзіля // 

Свобода. — 2018. — 13 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

 

275. Бондаренко, Б. «Діамантів він мені не дарував» [Текст] : [інтерв’ю] з дружиною 

Ольгою Покальчук / [спілкувався] Б. Бондаренко // Експрес. — 2018. — 6 — 13 

верес. — С. 15 : фот. кольор. – (Віч-на-віч). 

Відверті спогади вдови Юрка Покальчука. 

 

276. Бучинська, Н. Хочу показати себе щасливою і закоханою [Текст] : [інтерв’ю] з 
народною артисткою України Наталією Бучинською / [спілкувалася] 

Л. Заморська // Ria плюс. — 2018. — 9 лип. — С. 13 : фот. кольор. – (Інтерв’ю). 
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277. Василишин, О., Фарина, І. Дні крізь призму серця [Текст] / О. Василишин, 

І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 6. — (Неперебутні). 
Про Уласа Самчука та його трилогію «Волинь». 

 

278. Він був великою людиною і великим Українцем…  [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 19—25 верес. — С. 6 : фот. — (Persona). 

25 вересня могло б виповнитися 80 років мистецтвознавцю, археологу, фольклористу, 

етнографу, історику, поету, громадсько-політичному діячеві Ігорю Ґереті. 
 

279. Власюк, О. На дві країни [Текст] / О. Власюк // Літературна Україна. — 2018. — 16 

серп. — С. 4 : фот. — (Діалоги «ЛУ»). 
Про життя і творчість українського письменника Василя Махна в Америці. 

 

280. Вовчанська, В. За завісою невідомості [Текст] / В. Вовчанська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 10 серп. — С. 6 : фот. — (Незабутні). 
Про Осипа Назарука та його творчість. 

 

281. Вовчанська, В. Його «Журавлі»… [Текст] / В. Вовчанська // Вільне життя плюс. — 

2018. — 3 серп. — С. 6. — (Прочитане). 
Про творчість Богдана Лепкого. 

 

282. Вовчанська, В. Філософський сувій поетичного слова [Текст] / В. Вовчанська, Б. 

Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 6. — (Прочитане). 
Про поета, перекладача, літературознавця, члена НСПУ Ігоря Маленького. 

 

283. Гордон, О. Літературні профілі сьогодення [Текст] / О. Гордон // Літературна 

Україна. — 2018. — 30 серп. — С. 13 : фот.  

У львівському видавництві «Смолоскип» із серії «Літературні профілі» побачила світ 

книга «Іван Гнатюк: життя і творчість». 

 

284. Гулик, І. «Уже кілька разів казав собі, що не писатиму детективів. Але вони самі з 
мене вилазять» [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувався] І. Гулик // Високий замок. — 

2018. — 28 серп. — С. 8 : фот. кольор. — (Гість). 

Про письменника Олександра Вільчинського. 

 

285. Дригуш, Н. Наша землячка – президент громадсько-культурної організації у 

Мілані [Текст] / Н. Дригуш // Свобода. — 2018. — 8 серп. — С. 5 : фот. 

Про громадську діячку Тернопільщини Марію Забіяку. 

 

286. Жовнич, І. Серед квітів любові і чарунків мистецтва [Текст] / І. Жовнич // 

Свобода. — 2018. — 22 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (На золотому човнику життя). 
Про мисткиню з писанкарства та мотанки Віру Жовнич. 

 

287. Заморська, Л. Знає секрети театральних ляльок [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 19 верес. — С. 19 : фот. — (Театр). 

Про головного художника Тернопільського академічного обласного театру актора і 
ляльки Володимира Якубовського. 

 

288. Заморська, Л. Творить намиста і заряджає їх позитивом [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 24 верес. — С. 21 : фот. кольор. — (Талант). 
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Про мисткиню Світлану Майстриню (псевдо), яка творить прикраси з натурального 

каміння, скла, кераміки. 

 

289. Золотнюк, А. І собі сукню вишити, і ляльці-мотанці [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 10 серп. — С. 8 : фот. — (Захоплення). 

Про учасницю проекту «Народна лялька з використанням особливостей регіонального 

костюма» Наталію Грицишин із Теребовлі. 
 

290. Золотнюк, А. Куди помандрувати з чарівним атласом? [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 6. — (Не прогавте). 
У серпні 2018 року в Тернополі відбудеться творчий вечір поета Василя Махна. 

 

291. Золотнюк, А. Музика давньої Тернопільщини [Текст] : [інтерв’ю] / 

[спілкувалася] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 10 серп. — С. 8 : 

фот. — (Звуки минулого). 
Про розвиток інструментальної музики Тернопільщини від методиста обласного центру 

народної творчості Олексія Лещишина. 

 

292. Золотнюк, А. Нові поезії та уривки роману [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 27 лип. — С. 6. — (До дня народження ученого). 

З нагоди 147-річчя від дня народження Володимира Гнатюка. 

 

293. Золотнюк, А. Опанувала всі шви і техніки борщівської вишивки  [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 8 : фот. — (Знай 

наших!). 

Про тернопільську майстриню Вікторію Кривоніс. 

 

294. Калачик, Ю. Півсвіту… з танцями! [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувалася] 

Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—28 серп. — С. 12 : фот. 

кольор. 
Про тернопільську танцівницю Яну Луців. 

 

295. Калачик, Ю. Великі дива з маленьких сірників: як тернополянин до Книги 

рекордів України потрапив! [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 15—21 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про тернопільського майстра народних художніх промислів об'ємного моделювання із 
сірників Мар’яна Вархоліка. 

 

296. Карпінська, В. Юрій Покальчук: «Я не Дон Жуан. Я – Казанова» [Текст] : 

[інтерв’ю] / [спілкувалася] В. Карпінська // Літературна Україна. — 2018. — 

13 верес. — С. 11 : фот. – (IN MEMORIAN). 

У статті подано прижиттєве інтерв’ю-самоапологію. 

 

297. Карпович, В. Роботи бійця АТО з Тернопільщини бачили в Лондоні [Текст] / 

В. Карпович // Свобода. — 2018. — 1 серп. — С. 6 : фот. — (Наші герої). 
Про Б. Хаварівського. 

 

298. Карпович, В. Замість квітів на могилу Богдана Хаварівського [Текст] / 

В. Карпович // Свобода. — 2018. — 25 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Наші 
незабутні). 
Про скульптора Тараса Козака. 
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299. Ковальков, Ю. Уродженець Кременця, який врятував Карнегі-Холл [Текст] / 

Ю. Ковальков // Свобода. — 2018. — 25 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (На 

завершення номера). 

Про американського скрипаля-віртуоза, уродженця м. Кременець, Ісаака Стерна.  

 

300. Козирєва, Т. Картина-ікона [Текст] / Т. Козирєва // День. — 2018. — 13 верес. — 

С. 12 : фот. кольор. — (Історія одного експоната). 

Про картину «Під яблунею» Михайла Бойчука. 

 

301. Костишин, Л. За лаштунками театрального роману [Текст] : [інтерв’ю] / 

[спілкувалася] Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2018. — 1 серп. — С. 5 : фот. 

кольор. — (Біля родинного вогнища). 

Про творче подружжя з Тернопільщини Адама та Надію Подільських. 

 

302. Костюк, С. Яскравий талант [Текст] / С. Костюк // Культура і життя. — 2018. — 

31 серп. — С. 12 : фот. 
Про музиканта й майстра-реконструктора народних музичних інструментів Василя 

Зуляка. 

 

303. Крохіна, Н. Свідчення взаємної любові [Текст] / Н. Крохіна // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 1 серп. — С. 12. — (Слово з-за кордону). 

Про діяльність Соломії Крушельницької в Італії. 
 

304. Кулик, В., Мельничук Б. Він був одним із тих, хто повернув нам Роксолану [Текст] 

/ В. Кулик, Б. Мельничук // Свобода. — 2018. — 7 верес. — С. 3 : фот. — (135 років 

від дня народження Осипа Назарука). 

Про творчість Осипа Назарука. 

 

305. Кусень, Б. Легенда з 90-річним стажем [Текст] / Б. Кусень // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 25—31 лип. — С. 3 : фот. кольор. — (Panorama). 

У Молодіжному центрі ТОО «Просвіта» відбулося урочисте вшанування громадської 
діячки, колишнього політв’язня Ольги Жулковської. 
 

306. Кушнірук, З. Оксана Яциковська: «Такої аури, як в батьківській хаті, - нема ніде» 

[Текст] : [інтерв’ю із журналісткою, засновницею газети «Місто» та «Радіо 

Тернопіль», депутатом Тернопільської міської ради Оксаною Яциковською] / 

[спілкувалася] З. Кушнірук // Наш день. — 2018. — 22—28 серп. — С. 8 : фот. 

кольор. 

 

307. Лазука, Н. Чи щаслива жінка у провінції [Текст] : [інтерв’ю] із письменницею 

Надійкою Гербіш / [спілкувалася] Н. Лазука // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 26 верес. — 2 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 
Надійка Гербіш про романтику в ґумаках, мереживні скатертини і про найцінніше. 

308. Лижечка, О. Орест Лижечка: «Не уявляю свого життя без творчості» [Текст] : 

[інтерв’ю] з фотожурналістом О. Лижечком / [спілкувався] В. Карпович // 

Свобода. — 2018. — 18 лип. — С. 5, 11 : фот. кольор. — (Режисер фото). 

Під час святкування Дня міста чортківський фотохудожник Орест Лижечко 

відзначений почесною відзнакою «Почесний громадянин міста Чортків». 

 

309. Мадзій, І. До відзначення дня народження відомого земляка [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 5. — (Ініціатива). 
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Про громадського діяча, хорового диригента, композитора. Фольклориста, педагога 

Степана Стельмащука. 

 

310. Мельничук, Б. А тепер – і «Все про тебе» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 6. — (Щойно з друку). 
У видавництві ТНПУ ім. В. Гнатюка вийшла друком збірка віршів Ярослава Павуляка 

«Все для тебе», упорядкована Олегом Смоляком. 

 

311. Золотнюк, А. Горизонти Ігоря Фарини [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. 
— 2018. — 21 верес. — С. 6. — (Знай наших!).  
Про поета, прозаїка, перекладача, літературознавця. Критика Ігоря Фарину. 

 

312. Мельничук, Б. І в 90 років – на сцені! [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 3 : фот. — (Замість післямови до ювілею). 

Про актора, уродженця с. Синякове Бориса Міруса. 

 

313. Мельничук, Б. Книжка – як квітка [Текст] : [про творчість Ірини Чуйко] / Б. 

Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 6. — (Прочитане). 
 

314. Мельничук, Б. Паризькі сторінки Михайла Бойчука [Текст] / Б. Мельничук // 

Свобода. — 2018. — 21 верес. — С. 3 : фот. — (Невідоме про відомих). 

У статті подано уривки  з недописаного біографічного роману «Роман ОА» про життя і 
творчість нашого земляка в паризький період. 

Свобода. — 2018. — 28 верес. — С. 3 : фот. — (Невідоме про відомих). 

Про художника Михайла Бойчука  і брата художниці Софії Сегно Генріха.  

 

315. Мурашка, З. Нові перемоги Зоряни Вовк [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 верес. — С. 3 : фот. — (Знай наших!). 

Про тернопільську співачку, ведучу, дипломантку фестивалю «Червона рута», 

лауреатку першого європейського міжконфесійного фестивалю-конкурсу «Я там, де є 

благословення» Зоряну Вовк. 

 

316. Палинський, В. Історії не до кави, проте… [Текст] : [про творчість 

Богдана Мельничука] / В. Палинський // Свобода. — 2018. — 23 серп. — С. 4 : фот. 

 

317. Палинський, В. …Історії не до кави, проте… [Текст] : [про творчість 

Богдана Мельничука] / В. Палинський // Свобода. — 2018. — 23 серп. — С. 8 : 

фот. — (Про-читання). 

 

318. Попович, Ж. Єфрем Гасай – археолог людських душ [Текст]: [з нагоди 80-річчя від 

дня народження краєзнавця Єфрема Гасая] / Ж. Попович // Номер один. — 

2018. — 18 лип. — С. 10 : фот. — (Ювілей). 

 

319. Рік без Леоніда Міллера [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 1 : 

фот. — (Пам’ять).  
Пам’яті тернопільського композитора, диригента, аранжувальника педагога Леоніда 

Міллера. 

 

320. Сагаль, О. А мотанка не проста, або Як ляльки тернопільської майстрині  по світу 

ходили [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 12—18 

верес. — С. 12: фот. кольор. 
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Про майстриню з лялькарства Людмилу Павлову. 

 

321. Сагаль, О. Дива з дерева [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 29 серп. — 4 верес. — С. 6: фот.  
Про різьбярку Галину Коваль. 

 

322. Сагаль, О. «Я дихаю – значить, я пишу…» [Текст] : [інтерв’ю з тернопільською 

письменницею та поетесою Надією Сеньовською] / [спілкувалася] О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 5—11 верес. — С. 6 : фот.  

 

323. Садовська, Г. Василь Феленчак: «Я створив те, без чого моє життя було б 

неповноцінним» [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувався] Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 17 серп. — С. 1 : фот. — (Людина року–2017). 

Про народного артиста України, художнього керівника та диригента муніципального 

галицького камерного оркестру Василя Феленчака. 

 

324. Садовська, Г. «Просто стала вічною зорею» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 22 серп. — С. 5 : фот. кольор. — (Незабутні).  
Пам’яті тернопільської журналістки Людмили Овсянної. 
 

325. Садовська, Г. Розмова про головне: як душі свої зберегти [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 11 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (Розмаїта середа).  
На сцені Тернопільського обласного академічного драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «Блазні» Львівського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича за п’єсою Богдана 

Мельничука. 

 

326. Садовська, Г. Світлий був чоловік [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 

2018. —22 серп. — С. 11 : фот. — (Незабутні).  
Пам’яті журналіста Богдана Проника. 

 

327. Cамченко, В. Привіт, Лесь [Текст] / В. Самченко // Україна молода. — 2018. — 11 

верес. — С. 12 : фот. — (Час «Т»). 

У Київському академічному Молодому театрі відбулася вистава-концерт «100 років 

Молодий», присвячена історії театру Курбаса. 

 

328. Скасків, М. Відкрити художній талант можна і на пенсії [Текст]: вчителька зі 
Струсова почала малювати картини після недуги доньки / М. Скасків // Наш 

день. — 2018. — 11-17 лип. — С. 8 : фот. кольор. 

Більше 200 художніх робіт налічує колекція Наталії Бодарської з с. Струсів 

Теребовлянського району. 

 

329. Томчишин, Ю. Вишиванки, крайки, рушники! [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2018. — 6 — 13 верес. — С. 19 : фот. кольор.  

Про колекціонерку українського одягу, власницю колекції борщівських сорочок Віру 

Матковську. 

 

330. Томчишин, Ю. Краса у стилі «мікро» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. 

— 5 — 11 верес. — С. 3 : фот. кольор.  
Тернопільська музикантка Ольга Бабчук створює витончені прикраси з вишивкою у 

техніці Petit Point. 
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331. Ушакова, В. Майстриня Юлія Пізар – про старі валянки на новий лад [Текст] : 

[інтерв’ю] з тернопільською майстринею ексклюзивного взуття / [спілкувалася] В. 

Ушакова // Номер один. — 2018. — 12 верес. — С. 8 : фот. кольор. — (Хобі). 
 

332. Ушакова, В. Художник-вітражист Ліліана Антонів: «Твори часто народжуються в 

безладі та хаосі» [Текст] : [інтерв’ю із художницею Ліліаною Антонів] / 

[спілкувалася] В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 22 серп. — С. 9 : фот. кольор. 

Про художницю з вітражного розпису Ліліану Антонів. 

 

333. Юхно-Лучка, М. Ірина Басалига: «Мама для мене –взірець» [Текст] / М. Юхно-

Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—25 верес. — С. 10 : фот. 

кольор. 
Про художницю-портретистку, графіка та ілюстратора Ірину Басалигу. 
 

Про тернопільську художницю Олесю Гудиму 
 

334. Бурлаку, Н. Щодня малює свою реальність [Текст] // RIA плюс. — 2018. — 20 

серп. — С. 16 : фот. кольор. — (Жінки-лідери). 

Про тернопільську художницю Олесю Гудиму. 

 

335. Друга після Марчука [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 15—21 

серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Картину Олесі Гудими «Наречена» обрали для оформлення  марки. 

 

336. Томчишин, Ю. «Наречена» Олесі Гудими з’явилася на поштових марках [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 15–21 серп. — С. 20 : фот. кольор. 

Тернополянка Олеся Гудима стала другою художницею з Тернопільщини, чия картина 

відображена на поштових марках. 

 

337. Коваль, Г. Олесина «Наречена» стала окрасою марки [Текст] / Г. Коваль // 

Свобода. — 2018. — 17 серп. — С. 7 : фот.  
Картина «Наречена» тернопільської художниці Олесі Гудими започаткувала нову 

вітчизняну пам’ятну серію марок «Кохання – це життя. Love is life», а також авторці 
присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернопіль». 

 

338. Ушакова, В. Народний артист України Ігор Сачко: «Не прогинався й не прогнуся 

і ніколи не дав би нагнути театр» [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувалася] В. 

Ушакова // Номер один. — 2018. — 8 серп. — С. 8 : фот. кольор. — (Персона). 

Про відомі та невідомі історії творчої родини Сачків. 

 

339. Штокало-Пархомчук, Я. І пестить чуб жіноча лагідна рука [Текст] / Я. Штокало-

Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 25 лип. — С. 7 : фот. кольор. — 

(Золота в душі не маліє). 
Про багатолітніх працівників культури Козівського району Наталії та Олега Смоляків.  
 

 

Богдан Мельничук 
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1. Вандзеляк, Г. П’єса Богдана Мельничука розчулила до сліз… [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 4 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (З театральної 
сцени). 

На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка відбувся прем’єрний показ драми Львівського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича «Блазні» за п’єсою 

Богдана Мельничука. 

 

340. Чубата, Д. Про вічність думаймо, живучи в мирі [Текст]: у Тернополі показали 

виставу «Блазні» за твором Богдана Мельничука / Д. Чубата // Наш день. — 

2018. — 18-24 лип. — С. 7 : фот. — (Культура). 

На сцені Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. Т. Г. 

Шевченка відбувся прем’єрний показ драми Львівського академічного обласного 

музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича «Блазні» за п’єсою Б. Мельничука. 

 

До 130-річчя від дня народження письменника Шмуеля Йосефа Аґнона 
 

341. Ковальков, Ю. Шмуель Йосеф Агнон: нобелівський лауреат родом з 
Тернопільщини [Текст] / Ю. Ковальков, Є. Захарчук // Свобода. — 2018. — 20 

лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

До 130-річчя від дня народження письменника, уродженця м. Бучач Шмуеля Йосефа 

Аґнона. 
 

Письменник, літературознавець Петро Сорока 

 
342. Герман, О. Поетичний птах [Текст]: (у сорокодення відходу в засвіти) / 

О. Герман // Вільне життя плюс. — 2018. — 20 лип. — С. 6 : фот. — (Незабутні). 
Спогади про Петра Сороку. 

 

343. Останнє «Прости»… [Текст] / М. Ткачук, М. Зимомря, І. Зимомря, М. Кебало, 

В. Юрош // Вільне життя плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 6 : фот. — (Слово про 

друга). 
Пам’яті Петра Сороки. 

 

344. Трубай, В. Лісничівка Петра Сороки [Текст]: (до дня переходу Петра в засвіти) / 

В. Трубай // Українська літературна газета. — 2018. — 13 лип. — С. 17 : фот. — 

(Призначення слова).  
Спогади про Петра Сороку. 

 

*** 

 

345. Залізний, В. Ти був найкращий… [Текст]: письменнику, громадському діячеві 
Петру Сороці : [вірш-присвята]  / В. Залізний // Вільне життя плюс. — 2018. — 

13 лип. — С. 6. — (Світлої пам’яті). 
Пам’яті Петра Сороки. 

 

346. Сорока, П. Рухома естетика від Тетяни Дігай [Текст] / П. Сорока // Українська 

літературна газета. — 2018. — 13 лип. — С. 19 : фот. — (Література і час). — Рец. 

на кн.: Дігай, Т. Час Дефіле. —Тернопіль: Терно-граф, 2017. — 132 с.  
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Рецензія написана Петром Сорокою в останні тижні його життя на збірку критичної 
прози Тетяни Дігай «Час дефіле», подану ТОО НСПУ на обласну мистецьку премію. 

 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 
 

347. Жовнич, І. Серед квітів любові і чарунків мистецтва [Текст] / І. Жовнич // 

Свобода. — 2018. — 22 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (На золотому човнику життя). 
Про мисткиню з писанкарства та мотанки Віру Жовнич. 

 

348. Золотнюк, А. Картини для вічності [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 3 серп. — С. 6 : фот. — (Інтерв’ю для «ВЖ плюс»). 

Про творчі роботи тернопільського художника Петра Морозова. 

 

349. Золотнюк, А. І собі сукню вишити, і ляльці-мотанці [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 10 серп. — С. 8 : фот. — (Захоплення). 

Про учасницю проекту «Народна лялька з використанням особливостей регіонального 

костюма» Наталію Грицишин із Теребовлі. 
 

350. Золотнюк, А. Опанувала всі шви і техніки борщівської вишивки  [Текст] / А. 

Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 верес. — С. 8 : фот. — (Знай 

наших!). 

Про тернопільську майстриню Вікторію Кривоніс. 

 

351. Мадзій, І. Завершили вишивати карту України [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 3 : фот. — (Патріотична акція). 

В рамках щорічного фольклорно-мистецького фестивалю вишиванок у Борщеві 
відбудеться презентація вишита карта України. 

 

352. Сагаль, О. А мотанка не проста, або Як ляльки тернопільської майстрині  по світу 

ходили [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 12—

18 верес. — С. 12: фот. кольор. 
Про майстриню з лялькарства Людмилу Павлову. 

 

353. Сагаль, О. Дива з дерева [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 29 серп. — 4 верес. — С. 6: фот.  
Про різьбярку Галину Коваль. 

 

354. Сагаль, О. Руслан Друк та Уляна Джигринюк: «З глини можна зробити все!» 

[Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 18—24 лип. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 

Про таємниці гончарного ремесла та фестиваль «Не святі горшки ліплять» 

розповідають його ініціатори керівник гуртка «Гончарик» у тернопільській школі 
народних ремесел Руслан Друк та Уляна Джигринюк. 

 

355. Тернополяни на мистецькій виставці у Польщі [Текст] // Свобода. — 2018. — 

15 серп. — С. 3: фот. кольор. 
На 10-ій ювілейній виставці «Меморіал Stanislaw Zagajewski» представлено роботи 

художників Тернополя – графічний триптих «Світла радість, тиха печаль» Володимира 

Якубовського та об’ємний макет-пам’ятник із картону, присвятивши його всім митцям, 

яких забрали в потойбіччя білі ангели Володимира Чорнобая. 
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356. Томчишин, Ю. Вишиванки, крайки, рушники! [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. 
— 2018. — 6 — 13 верес. — С. 19 : фот. кольор.  
Про колекціонерку українського одягу, власницю колекції борщівських сорочок Віру 

Матковську. 

 

357. Томчишин, Ю. Краса у стилі «мікро» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 

2018. — 5 — 11 верес. — С. 3 : фот. кольор.  
Тернопільська музикантка Ольга Бабчук створює витончені прикраси з вишивкою у 

техніці Petit Point. 

 

358. Топ-10 стріт-артів на стінах тернопільських будинків [Текст]: // Ria плюс. — 

2018. — 10 верес. — С. 12 : фот. кольор. – (Фоторепортаж). 

Про вуличне мистецтво Тернополя. 

 

2. Ушакова, В. Майстриня Юлія Пізар — про старі валянки на новий лад [Текст] : 

[інтерв’ю з тернопільською майстринею, яка створює ексклюзивне взуття] / 

[спілкувалася] В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 12 верес. — С. 8 : фот. 

кольор. — (Хобі). 
 

359. Чубата, Д. «Здійнявся він до ясних зір» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 28 верес. — С. 1 : фот. — (Незабутні). 
Про мистецьку спадщину Казимира Сікорського. 

 

ІНШЕ 
 

Святкові заходи у м. Тернополі 
 

360. А на «десерт» - концерт! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—

28 серп. — С. 7. : фот. 

З нагоди 27-ї річниці незалежності України на набережній ставу виступлять найкращі 
гурти — «100Хвилин», «GunzLiveBand» та «Pianoбой».  

 

361. Бурма, В. Вітер наше знамено полоще [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2018. — 29 серп. — С. 1 : фот. кольор. — (Найдорожче). 
У Тернополі відбулися урочистості з відзначення Дня прапора. 

 

362. День Незалежності України в Тернополі: вшанування героїв та подарунки рідному 

місту [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 29 серп. — С. 3 : фот. кольор.  

Тернополяни відсвяткували 27 річницю незалежності відкриттям нових цікавинок і 
вшануванням героїв минулого і сучасного. 

 

363. День Незалежності – з рекордами та концертом PIANOБОЙ [Текст] // Ria плюс. — 

2018. — 27 серп. — С. 10–11: фот. — (Свято). 
 

364. День Незалежності України у Тернополі: вшанування Героїв та подарунки 

рідному місту [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 29 серп.— 4 

верес. — С. 3. : фот. кольор. 

Тернополяни відсвяткували 27-ому річницю Незалежності відкриттям нових цікавинок 

та вшануванням героїв минулого і сьогодення. 
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365. Заходи з відзначення Дня Державного прапора, 27-ї річниці Незалежності України 

та 478-ї річниці Дня міста Тернополя [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 21—28 серп. — С. 6, 7.  

Анонс святкових заходів з 23 по 28 серпня у Тернополі. 
 

366. Калачик, Ю. Гуляти так гуляти: у Тернополі – шість днів свята [Текст] / Ю. 

Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—28 серп. — С. 6. : фот. 

 

367. Рекордний арт у Файному місті! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

29 серп.—4 верес. — С. 6. : фот. 

«Книга рекордів Тернополя» поповнилась новими мистецькими здобутками. 

 

368. Рекордні вихідні: тернополяни здивували новими досягненнями [Текст] : 

Найбільша кількість людей, які малюють одночасно та наймасовіший 

синхронний масаж // Наш день. — 2018. — 29 серп. — 4 верес. — С. 11 : фот. 

кольор. 

 

369. Савчук, Ю. Чим здивують тернополян і гостей міста на День Незалежності та День 

Тернополя [Текст] / Ю. Савчук // RIA плюс. — 2018. — 20 серп. — С. 12 : фот. 

кольор. — (Свята). 

Упродовж 23—28 серпня в Тернополі триватимуть святкові заходи. 

 

370. Тернопіль святкуватиме п’ять днів! [Текст] // Наш день. — 2018. — 22—28 серп. — 

С. 14.  

З 23 по 28 серпня у Тернополі відбудуться святкові заходи. 

 
371. Тернопіль святкуватиме п’ять днів! [Текст] // Наш день. — 2018. — 22—28 серп. — 

С. 14.  

Упродовж 23—28 серпня у Тернополі відбудуться святкові заходи. 

 

372. Усім рекордам рекорд! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—28 

серп. — С. 7. : фот. 

Тернополян та гостей міста запрошують показати мистецький талант. 

 

373. Файному місту – файний арт! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

21—28 серп. — С. 7. : фот. 

Про шестиденний мистецький марафон у Тернополі. 
 

374. Як Тернопіль святкуватиме [Текст] // Ria плюс. — 2018. — 20 серп. — С. 19. 

Програма заходів з відзначення Дня Державного Прапора, 27-ї річниці Незалежності 
України та 478-річниці Дня міста Тернополя. 

 

375.  Як Тернопіль тиждень святкував [Текст] // Номер один. — 2018. — 29 серп. — С. 

11: фот. кольор. — (Фоторепортаж). 
У Тернополі відбулися урочистості приурочені Дню Державного прапора, Дню 

Незалежності та Дню міста Тернополя. 
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Відкриття пам’ятника Симону Петлюрі 
 

376. Бурма, В. Просимо Вас, пане отамане, на Вашу вулицю [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 1 : фот. — (Пам’ятник у бронзі і мармурі). 
У Тернополі на День Незалежності відбулося відкриття пам’ятника Симону Петлюрі. 
 

377. Надал, С.: «Симон Петлюра дав нам державницький дороговказ – єдність і 
патріотизм праці проти популізму та руїни» [Текст] / С. Надал // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 29 серп. — С. 4 : фот. кольор. 

Про відкриття пам’ятника Симону Петлюрі. 
 

378. Надал, С. Симон Петлюра дав нам державницький дороговказ – єдність і 
патріотизм праці проти популізму і руїни [Текст] / С. Надал // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 29 серп. — 4 верес. — С. 2 : фот.  

У Тернополі на День Незалежності відкрили пам’ятник Симону Петлюрі. 
 

379. Так само віддано борімося за Україну [Текст] // Cвобода. — 2018. — 29 серп. — 

С. 2 : фот. кольор. 

Про відкриття пам’ятника Симону Петлюрі у Тернополі. 
 

380. Шот, М. Тернопіль відкрив пам’ятник Симону Петлюрі [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 6 верес. — С. 8 : фот. — (Ушанування). 
 

Алея зірок у м. Тернополі 
 

381. На Алеї – зірки, на Набережній – фонтани [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 21—28 серп. — С. 7. : фот. 

На День міста, тернопільська Алея зірок поповниться новими іменами. 

 

382. Нові зірки на «Алеї зірок» [Текст] // Свобода. — 2018. — 10 серп. — С. 1. 

З нагоди Дня міста відбудеться відкриття нових зірок, зокрема: до 150-річчя заснування 

товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, та три персональні – на честь архівіста 

Богдана Хаварівського, актора театру В’ячеслава Хім’яка і журналіста та громадського 

діяча Григорія Бурбези. 

 

383. Садовська, Г. Зірки запалюють не лише в небі [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 5 верес. — С. 7 : фот. кольор. — (Прослава). 
З нагоди Дня міста тернопільська «Алея зірок» поповнилася новими іменами. Зокрема: 

до 150-річчя заснування товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка, та три персональні – 

на честь архівіста Богдана Хаварівського, актора театру В’ячеслава Хім’яка і 
журналіста та громадського діяча Григорія Бурбези. 

 

384. Томчишин, Ю. Нові зірки на «Алеї зірок» [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2018. — 16 — 23 серп. — С. 19. 

На тернопільській Алеї зірок з’являться нові імена. 
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День села у с. Великі Вікнини Збаразького району 
 

385. Бачинський, Я. У Великих Вікнинах зі смаком провели День села [Текст] / Я. 

Бачинський // Номер один. — 2018. — 18 лип. — С. 4 : фот. — (Аналіз тижня). 

Тетяна Хільчук, зразковий аматорський танцювальний колектив «Візерунок», народний 

аматорський танцювальний колектив «Пролісок», лауреат міжнародних конкурсів 

Микола Сосновський та народний артист України Гриць Драпак взяли участь у 

святкуванні Дня села в с. Вікнини Збаразького району. 

 

386. Карпович, В. У Дубівцях відлунало «Пшеничне перевесло» [Текст] / В. Карпович // 

Свобода. — 2018. — 15 серп. — С. 12 : фот. кольор. 
Аматори сцени (Юлія Бондарчук, ансамбль «Тінейджери»), жіночий вокальний 

ансамбль «Бойківчанка» комунального закладу «Будинок культури с. Байківці) та ін. 

взяли участь у святковому концерті з нагоди Дня села в с. Великі Вікнини Збаразького 

району. 

 

387. Ліберний, О. Вікнини — край Байди Вишневецького [Текст] / О. Ліберний // 

Свобода. — 2018. — 25 лип. — С. 3 : фот. кольор. — (Сільські обрії). 
Гриць Драпак, Микола Сосновий, вокальний дует «Збараж» районного будинку 

культури, сільські аматори художньої самодіяльності взяли участь у святковому 

концерті з нагоди Дня села в с. Великі Вікнини Збаразького району. 

 

388. Матуш, І. Футбол, святковий концерт, забави для дітей, вітання іменинникам 

[Текст]: у Вікнинах на Збаражчині бережуть традиції у відзначенні Дня села  / І. 
Матуш // Наш день. — 2018. — 18—24 лип. — С. 1, 8 : фот. кольор. — (Духовність). 

Тетяна Хільчук, зразковий аматорський танцювальний колектив «Візерунок», народний 

аматорський танцювальний колектив «Пролісок», лауреат міжнародних конкурсів 

Микола Сосновський та народний артист України Гриць Драпак взяли участь у 

святкуванні Дня села в с. Вікнини Збаразького району. 

 
День хліба і врожаю у с. Настасові Тернопільського району 

 

389. Бачинський, Я. У Настасові частували паляницями з маком, яблуками та 

«аграрним» кулешем [Текст] / Я. Бачинський // Номер один. — 2018. — 22 серп. — 

С. 10 : фот.  

Духовий оркестр «Оркестра Волі», заслужений артист України Іван Громик, народний 

артист України Павло Дворський із синами та Антоніна Матвієнко взяли участь у святі 
хліба та урожаю у с. Настасові Тернопільського району. 

 

390. Гудима, П. Дай, Боже, миру, щастя і достатку Україні [Текст] / П. Гудима // 

Свобода. — 2018. — 22 серп. — С. 12 : фот. кольор. 

Гурт «Настасівські музики», Василь Хлистун, Юрій Футуйма, Ігор Яснюк, «Оркестра 

Волі». Тоня Матвієнко, Павло Дворський із синами взяли участь у святі хліба і врожаю 

у с. Настасові Тернопільського району. 

 

 

*** 

391. Бурма, В. Яблуневий сад пам’яті [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2018. 

— 4 лип. — С. 1 : фот. кольор. — (Герої не вмирають). 
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Павло Доскоч, Василь Хлистун, Юрій Футуйма, аматорські художні колективи 

Козівщини взяли участь у патріотично-мистецькому фестивалі «Яблуневий сад 

Небесної сотні» с. Росоховатець Козівського району. 

 

392. Знай наших [Текст] // Свобода. — 2018. — 22 серп. — С. 5 : фот. 

Вокальний колектив «Більчанки», Павло Доскоч взяли участь у святкуванні Дня села в 

с. Більче-Золоте Борщівського району. 

 

393. Костишин, Л. Мшанцю – 555! [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 

2018. — 29 серп. — С. 7 : фот. кольор. – (День села). 

Народний аматорський хор «Галичина», танцювальний колектив «Веснянка» взяли 

участь у святковому концерті з нагоди Дня села в с. Мшанець Зборівського району. 

 

394. Кулик, В. Село моє – краплиночка на карті… [Текст] : / В. Кулик // Свобода. — 

2018. — 8 серп. — С. 3,4 : фот.  кольор. 

Урочисті відзначення Днів села на Тернопільщині. 
 

395. Мадзій, І. Велике гуляння в Більче-Золотому: мальовниче село яскраво 

відзначило свій день народження [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2018. — 31 серп. — С. 8. — (У вільну годину). 

Павло Доскоч, вокальний колектив «Більчанки», місцеві аматори взяли участь взяли 

участь у святкуванні 536-ої річниці святкування Дня села в с. Більче-Золоте 

Борщівського району. 

 

396. Мадзій, І. «Ой на Івана, ой на Купала, доленьку свою я шукала…» [Текст] / 

І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 8 : фот. — (Наші традиції).  
Аматорські мистецькі колективи Борщева, сіл Мушкатівка, Іванків, Висічка, Королівка 

та Стрілківці взяли участь у фольклорно-обрядовому фестивалі «Купальські роси», що 

відбувся в с. Стрілківці Борщівського району. 

 

397. Макух, А. На ювілей – і фільм, і танці, і концерт [Текст] / А. Макух // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 29 серп. — С. 7. – (Враження). 

Про 555-річний ювілей с. Клебанівки Підволочиського району. 

 

*** 

 

398. Бачинський, Я. Кінотеатр на стадіоні [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 3. — (Сільські обрії). 
Перший показ документальних, художніх фільмів, збірок мультфільмів відбувся в 

кінотеатрі на стадіоні с. Озерна Зборівського району. 

 

399. Бачинський, Я. Там природа та історія лікують душі [Текст]: в рамках 

всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України-2018» переможцями стали 

села Велика і Мала Іловиця Шумського району / Я. Бачинський // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 5. — (Завітайте на Шумщину). 
 

400. Борсук, Я. Свято в Підгайцях [Текст] / Я. Борсук // Вільне життя плюс. — 2018. — 

13 лип. — С. 2. — (Враження). 
До підготовки й проведення урочистостей з нагоди Дня Конституції України в 

Підгайцях активну участь взяли заклади культури району. 
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401. До скель Словацького… [Текст]: у Кременецькому районі відбулася офіційна 

презентація еколого-туристичного маршруту «До скель Словацького» // 

Свобода. — 2018. — 13 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

 

402. Кінотеатр на стадіоні [Текст] // Номер один. — 2018. — 8 серп. — С. 10. В Озерній 

на Тернопільщині облаштували кінотеатр просто неба на стадіоні. 
 

403. Костишин, Л. Маємо повне зібрання листів Лесі Українки [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 6 : фот. — (Форум видавців). 
Про участь Тернопільщини у 25-ому Форумі видавців. 

 

404. Костишин, Л. Михайло Сидоржевський: «Літературна попса процвітає у хворому 

суспільстві» [Текст]: [інтерв’ю] з головою НСПУ М. Сидоржеським, який взяв 

участь у зборах обласної письменницької організації / [спілкувалася] Л. 

Костишин // Вільне життя плюс. — 2018. — 28 верес. — С. 6 : фот. — (З перших 

вуст). 

 

405. Надал, С. Сергій Надал: «Міцні самодостатні громади – запорука Незалежності» 

[Текст] / С. Надал // Вільне життя плюс. — 2018. — 22 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

Міський голова Тернополя про здобутки України за період Незалежності. 
 

406. Надал, С. Сергій Надал: «Міцні самодостатні громади – запорука Незалежності» 

[Текст] / С. Надал // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—28 серп. — С. 2 : 

фот.  

Міський голова Тернополя про здобутки України за період Незалежності. 
 

407. Подарунок Тернополю від «Укрпошти» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 29 серп. — 4 верес. — С. 2 : фот. 

З нагоди відзначення 478-річчя міста у відділенні поштового зв’язку провели 

спецпогашення поштових марок, конвертів та листівок із зображенням Тернополя. 

 

408. Степаненко, О. Януш Корчак у Тернополі [Текст] / О. Степаненко // Свобода. — 

2018. — 27 лип. — С. 2 : фот. — (До 140-річчя). 

Про перебування Януша Корчака на території сучасної Тернопільщини в часи І 
Світової війни. 

 

409. Турчак, О. «AC/DС – це наша сім’я» [Текст] / О. Турчак // Ria плюс. — 2018. — 30 

лип. — С. 4 : фот. кольор. — (Фоторепортаж). 

У Тернополі відбулася перша міжнародна фан-зустріч рок гурту AC/DC. 

 

410. Турчак, О. Топ-10 красивих місць Тернопільщини, куди можна    поїхати на 

вихідні [Текст] / О. Турчак // Ria плюс. — 2018. — 13 серп. — С. 4 : фот. кольор. — 

(Фоторепортаж). 

Про мальовничі місця відпочинку рідного краю. 

 

411. Цебрій, Є. Топ-10 ідей та новацій, якими здивував Тернопіль [Текст] / Є. Цебрій // 

Ria плюс. — 2018. — 6 серп. — С. 9 : фот. кольор. – (Місто). 

Підбірка неординарних новацій та рішень із життя Тернополя у різний час. 
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Друк. Огляди. Презентації 
 

412.  Вандзеляк, Г. «Квіти цвітуть завжди вчасно» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2018. — 14 верес. — С. 4 : фот. — (Нововидання). 

У тернопільському видавництві «Принтер-інформ» вийшла у світ книга сучасних п’єс 

для дорослих і дітей Лілі Костишин та Богдана Мельничука. 

 

413. Вовчанська, В. Медова квітка з тернику [Текст] / В. Вовчанська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 17 серп. — С. 6. — (Щойно прочитане). 
Враження від прочитаної книги Стефана Петровича Гринчака «Квіти з тернику». 

 

414. Вовчанська, В. Співець сльози з-за грат… [Текст] / В. Вовчанська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 13 лип. — С. 6 : фот. — (Презентація). 
Про книжку «Вибране» Степана Сапеляка. 

 

415. Гомелюк, В. Всеукраїнські наукові читання [Текст] / В. Гомелюк // Свобода. — 

2018. — 28 верес. — С. 4. 

У Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Т. Шевченка відбулися 

наукові читання, присвячені 380-річчю видання «Кременецької граматики» (1638р.). 

 

416. Дігай, Т. «Вербне голосіння» Олега Смоляка [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 17 серп. — С. 6. — (Рецензія). 
Про збірку «Вербне голосіння» Олега Смоляка. 

 

3. 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». 

 

417. Заморська, Л. Створила українського супергероя [Текст] / Л. Заморська // Ria 

плюс. — 2018. — 30 лип. — С. 16 : фот. — (Арт-кафе). 
У Тернополі подільська письменниця, журналістка, громадська діячка, авторка проекту 

«Літературний туризм» Лора Підгірна представила два романи з серії «Пригоди Марка 

Шведа» і роман «Омбре. Над темрявою і світлом». 

 

418. Золотнюк, А. Балак справжнього тернополянина [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 5. — (До речі).  
У книгарні «Є» відбулася  тернополезнавча зустріч «Тернопільський балак, або Як то 

ся мовить в Тарнополі?» за участі історика Володимира Окаринського. 

 

419. Золотнюк, А. Про внутрішній компас, балет і живе натхнення [Текст] / А. 

Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 верес. — С. 6 : фот. — (Новинка).  
У книгарні «Є» відбулася презентація книжки Н. Гербіш «Пуант для Анни». 

 

420. Золотнюк, А. Чи знаєте ви, як читати класиків? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 17 серп. — С. 6. — (Новинка). 

Про книжку Ростислава Семківа «Як читати класиків». 

 

421. Карпович, В. «Настасів і настасівчани» — лебедина пісня Богдана Пиндуса 

[Текст]: у видавництві «Джура» побачила світ книжка краєзнавця, світлої пам’яті 
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Богдана Пиндуса «Настасів і настасівчани. Історико-краєзнавчий нарис / 

В. Карпович // Свобода. — 2018. — 13 лип. — С. 4 : фот. — (Щойно з друку). 

 

422. Мельничук, Б. Акула на небі, або Кров однієї групи [Текст] / Б. Мельничук // 

Літературна Україна. — 2018. — 16 серп. — С. 4 : фот. — (Проза). 
У статті подано повний текст новели Б. Мельничука «Акула на небі, або Кров однієї 
групи». 

 

423. Мельничук, Б. Болгари аплодували Валентині Семеняк [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 6. — (Щойно з друку). 

Враження від прочитаної книжки Валентини Семеняк «Хто загубив усмішку?». 

 

424. Мельничук, Б. «Триння» від Антона Гриба [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 31 серп. — С. 6. — (Щойно з друку). 

У тернопільському видавництві «Лілея» побачила світ книжка Антона Гриба «Триння». 

 

425. Мельничук, Б. Чи кольорові квіти дум поета? [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 10 серп. — С. 6. — (Рецензія). 

Про Олександра Астаф’єва та його книжку «Горіхові револьвери». 

 

426. Перебийніс, П. Ластівка з багряними крильцями [Текст] / П. Перебийніс // 

Літературна Україна. — 2018. — 6 верес. — С. 5. — (Над прочитаним). 
У тернопільському видавництві «Навчальна книга-Богдан» побачила світ книжка 

В’ячеслава Будзиновського «Як Москва нищила Україну», ініціював – Богдан 

Мельничук. 

 

427. Прус, О. До 380-річчя «Кременецької граматики» [Текст] / О. Прус // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 верес. — С. 7. — (Що у вас?). 

У Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Т. Шевченка відбулися 

наукові читання, присвячені 380-річчю видання «Кременецької граматики» (1638р.). 

 

428. Савчук, В. Книжка-пам’ятник [Текст] / В. Савчук // Вільне життя плюс. — 

2018. — 3 серп. — С. 6. — (Відгук). 

У видавництві «Сполом» у серії «Літературні профілі» вийшла книжка «Іван Гнатюк: 

життя і творчість». 

 

429. Савчук, В. Нарис історика про війну – у сімці кращих книг літа [Текст] : книга 

тернопільського професора Миколи Лазаровича «Російсько-українська війна 

(2014–2017 роки): короткий нарис потратила в ТОП найпопулярніших із розділу 

публіцистика/сучасні мемуари / В. Савчук // RIA плюс. — 2018. — 13 серп. — С. 14. 

 

430. Семеняк, В. 13 різних доль, 13 надій… [Текст]: «Жінка з душею дитини» - це 
перша книга прози талановитої тернопільської письменниці Галини Шулим // 

Свобода. — 2018. — 27 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У дитячому відділі міської бібліотеки м. Шумен (Болгарія) відбулася презентація 

дитячої книжки Валентини Семеняк «Хто загубив усмішку?» в перекладі на 

болгарською Благоміри Костової. 
 

431. Семеняк, В. 13 різних доль, 13 надій… [Текст]: «Жінка з душею дитини» - це 
перша книга прози талановитої тернопільської письменниці Галини Шулим / В. 

Семеняк // Свобода. — 2018. — 27 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
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В одному з харківських видавництв побачила світ прозова збірка тернопільської 
письменниці Галини Шулим «Жінка з душею дитини». 

 

432. Фарина, І. Коли тримаєш гору над собою [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2018. — 

21 верес. — С. 4. 

Про нову книгу «Усі ми будемо в архіві... Книга пам’яті про Богдана-Романа 

Хаварівського (1948 – 2016)». 

 

433. Фарина, І. Поетичність думання живе у людині [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 3 серп. — С. 6. — (Рецензія). 

Враження від прочитаної збірки віршів Ольги Яворської «Сльоза-живиця». 

 

434. Фарина, І. Увага до деталі народжує образ [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 

2018. — 10 серп. — С. 4. 

Враження від прочитаної поетичної збірки Олега Германа «Пастораль». 
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