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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 
1. Бідзіля, Т. Бронзова медаль Олегу Поливку — за ілюстрований каталог художніх 

конвертів [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 2018. — 14 груд. — С. 2 : фот.  

У рамках XVI Національної філателістичної виставки «Укрфілекспо 2018», присвяченої 
100-річчю випуску перших поштових марок України, філателіст-краєзнавець Олег 
Поливко отримав бронзову медаль за новий збірник-експонат «Ілюстрований каталог 
немаркованих художніх конвертів 1996—2017 (Том 2)» (клас «Філателістична 

література»). 

 

2. Бурма, В. Своя борозна на ниві світлопису [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 12 груд. — С. 16 : фот. кольор. — (На крилах творчості). 
Указом Президента України звання «Заслужений працівник культури України» 

удостоєний завідувач фотолабораторії ТНЕУ Михайло Бенч. 

 

3. Громадська рада визначила лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької 
премії ім. Братів Лепких за 2018 рік [Текст] // Свобода. — 2018. — 19 груд. — С. 

12 : фот. кольор. 

У приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося засідання 

громадської ради з присудження Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. 

Братів Богдана та Левка Лепких за 2018 рік. 

 

4. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [23 серпня, 

з нагоди 27-ї річниці Незалежності України, Президент Петро Порошенко 

відзначив державними нагородами велику кількість наших співвітчизників : 

орденом княгині Ольги III ступеня — Марію Прохиру, заступника голови 

Тернопільського обласного відділу Всеукраїнської громадської організації «Союз 
українок»; почесного звання «Заслужений журналіст України» удостоєна 

Валентина Баца; заслуженим майстром народної творчості України став майстер  

народних художніх промислів живопису з Теребовлі Михайло Яремко; викладач 

Тернопільського обласного державного музичного училища імені Соломії 
Крушельницької Юрій Максем та викладач комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» Микола 

Підколодний удостоєні почесного звання заслуженого працівника культури 

України; головний художник Тернопільського академічного обласного театру 

актора і ляльки Володимир Якубовський поповнив когорту заслужених 

художників України]. — С. 164 : фот. 

 

5. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис.  4. — С. 160—167 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [під час 
святкування Дня міста відомий чортківський фотохудожник Орест Лижечка 

отримав високу відзнаку, посвідчення та диплом «Почесний громадянин міста 

Чортків»]. — С. 167. 

 

6. Дмитрук, Г. Побільшало заслужених [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 

2018. — 7 груд. — С. 1. — (Вітаємо!). 
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З нагоди 27-ї річниці підтвердження Всеукраїнським референдумом Акта 

проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року почесні звання присвоєно 

кільком мешканцям Тернопільщини, зокрема звання «Заслужений діяч мистецтв 

України» присвоєно Олександрові Смику, начальникові управління культури і 
мистецтв Тернопільської міськради, звання «Заслужений працівник культури 

України» — Михайлові Бенчу, завідувачеві фотолабораторії ТНЕУ, та Світлані 
Андрушків, директору Козівського районного будинку культури. 

 

7. Колесник, Т. Насварити чи нагородити? [Текст] / Т. Колесник // Експрес. — 

2018. — 13—20 груд. — С. 23 : фот. — (Місцеві новини). 

Указом Президента України Сергія Надала нагороджено орденом «За заслуги» III 

ступеня. 

 

8. Премії «Літературного Тернополя» — 2018 [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2018. — 7 груд. — С. 1. 

У прес-клубі газети «Вільне життя плюс» відбудеться вручення премій журналу 

«Літературний Тернопіль». 

 

9. Премії «Літературного Тернополя» — 2018 [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2018. — 12 груд. — С. 1. 

У прес-клубі газети «Вільне життя плюс» відбудеться вручення премій журналу 

«Літературний Тернопіль». 

 

Обласний конкурс «Людина року — 2018» 
 

10. Василя Погорецького нагородили міжнародною медаллю Івана Мазепи [Текст] // 

Українська літературна газета. — 2018. — 5 жовт. — С. 20 : фот. 

За визначну творчу, наукову та громадську діяльність почесною нагородою 

Міжнародної літературно-мистецької академії наук — міжнародною патріотичною 

медаллю Івана Мазепи — відзначено уродженця м. Копичинці, доктора теологічних та 
кандидата історичних наук, настоятеля Свято-Покровської церкви Василя 

Погорецького. 

 

11. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [21 березня, 

у Міжнародний день поезії, відомого поета, члена НСПУ Володимира Кравчука 

відзначено високою нагородою від Українського фонду культури — 

Шевченківською медаллю]. — С. 153 : фот. 

 

12. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: у 

Заліщицькому аграрному коледжі імені Є. Храпливого вручили літературну 

премію імені Петра Ковальчука Михайлові Сопилюку — історикові, педагогу]. — 

С. 161 : фот. 

 

13. Конкурс «Людина року — 2018» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. —

 14 листоп. — С. 1. — (До вашої уваги!). 

На Тернопільщині розпочали приймати заявки на конкурс «Людина року» — 2018.  
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14. Семеняк, В. За заслуги і шана [Текст] / В. Семеняк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 листоп. — С. 6. — (Вітаємо). 

Краянина, отця-доктора, письменника, громадського діяча Василя Погорецького 

нагородили Міжнародною патріотичною медаллю Івана Мазепи. 

 

15. Синявська, В. Громада Тернополя вирішила запровадити народну премію імені 
Сергія Сірого [Текст] : [для звичайних тернополян, які своєю працею, вчинками 

заслуговують на визнання громади] / В. Синявська // Вільне життя плюс. — 

2018. — 7 листоп. — С. 10 : фот. кольор. — (Пам’ять). 

 

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова — 2018» 
 

16. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 7 червня у 

Києві, в Колонному залі міської адміністрації, урочисто вшанували переможців 

Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова»]. — С. 160 : фот. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

17. Бобрівець, М. Унікальні, бо не бояться новацій [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 12 груд. — С. 11 : фот. — (Соціум). 

Про центри культури і дозвілля Теребовлянської міської ОТГ. 

 

18. Видавнича рада вирішила… [Текст] // Свобода. — 2018. — 9 листоп. — С. 1 : фот. 

Про засідання обласної видавничої ради щодо фінансової підтримки видання 

творів 20 проектів, які були розглянуті редакційно-експертною групою. 

 
19. Час місцевого самоврядування [Текст] : Звіт голови Тернопільської обласної ради 

Овчарука В. В. про діяльність з грудня 2017 — по грудень 2018 // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 21 груд. — С. 4—5 : фот.  

 

БІБЛІОТЕКИ 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

20. Вайшле, М. «Наука XXI cтоліття: нанотехнології в Україні та світі» [Текст] / 

М. Вайшле // Наш день. — 2018. — 21—27 листоп. — С. 7. 
У відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ розгорнуто тематичну книжкову 

виставку «Наука XXI cтоліття: нанотехнології в Україні та світі». 

 

21. Вандзеляк, Г. Містичний грудень Левка Крупи [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 26 груд. — С. 5 : фот. 

У читальному залі Тернопільської ОУНБ бібліотекарі відділу краєзнавчої літератури та 

бібліографії провели наукові читання, приурочені до 75-річчя від дня народження 

Левка Крупи. 

 

22. Врублевська, І. Бібліотеки в сучасному світі [Текст] / І. Врублевська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 



5 

 

На базі наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка для працівників книгозбірень 

провели захід на тему «Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, 

освіти, культури». 

 

23. Герман, Л. Майстер слова європейського рівня [Текст] / Л. Герман, М. Гуменна // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 6. — (Неперебутні). 
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відбулися читання «Майстер 

літературного слова європейського рівня». 

 

24. Гунько, Р. Крилаті посланці [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя плюс. — 2018. — 

16 листоп. — С. 6. — (Круглий стіл). 

У Тернопільській ОУНБ відбувся круглий стіл «Крилатим посланцям України — 100 

років», приурочений до 100-річчя випуску перших поштових марок України. 

 

25. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [23—24 

квітня низкою заходів працівники обласної універсальної наукової бібліотеки та 

інших книгозбірень Тернопілля відзначили Всесвітній день книги й авторського 

права] — С. 156. 

 

26. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [в 

обласній універсальній науковій бібліотеці – зустріч із молодим тернопільським 

поетом, перекладачем, літературознавцем, телеведучим, діячем культури Юрієм 

Матевощуком та літературний відеомарафон «Мій Шевченко»]. — С. 160. 

 

27. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися зустріч із 
тернопільською художницею та прозаїком Галиною Денегою; семінар 

«Національно-патріотичне виховання: формування ціннісних орієнтирів і 
громадської свідомості» для завідувачів відділів обслуговування центральних 

бібліотек ЦБС та бібліотек об’єднаних територіальних громад нашої області та 

підготовлено до Дня вишиванки книжкову виставку «Барвиста мова 

вишиття»]. — С. 166. 

 

28. Ковалькова, Т. Він бард, поет, перекладач, патріот [Текст] / Т. Ковалькова // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч). 

У Тернопільській ОУНБ, в рамках засідання Клубу шанувальників книги, відбулася 

зустріч із літератором, музикантом, бардом, священиком Тарасом Коковським.  

 

29. Ковалькова, Т. Новинки в книгозбірні [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 6. — (Зазирніть). 

До відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ надійшли новинки від різних 

видавництв України. 

 

30. Мельничук, Б. Інтелектуальні подарунки з Коломиї [Текст] / Б. Мельничук, М. 

Пайонк // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 6. — (Доповнюючи ТЕС). 
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Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився випущеними в Коломиї книжками 

«Ювілейний маршрут коломийської колії», «На горі народжена» та «Українські еліти 

Коломиї (1848—1939)», автором яких є письменник, гуморист, краєзнавець, 

заслужений артист України Микола Савчук. 

 

31. Музика, Т. Наші волонтери [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 

груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 

Працівники відділу літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ висловлюють  

вдячність волонтерам за співпрацю. 

 

32. Оленич, Л. Бібліографи вчаться [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
На базі Тернопільської ОУНБ відбувся обласний семінар бібліографів центральних 

книгозбірень ЦБС і бібліотек ОТГ «Традиційні та інноваційні форми бібліографічного 

обслуговування». 

 

33. Осуховська, С. Презентація книжкової колекції [Текст] / С. Осуховська // 

Культура і життя. — 2018. — 23 листоп. — С. 6 : фот. — (Література). 

У відділі літератури з мистецтва Тернопільської ОУНБ відбулася презентація 

книжкової колекції мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків «Які минають 

люди неповторні!..». 

 

34. Пайонк, М. У війні та державотворенні [Текст] / М. Пайонк, Т. Ковалькова // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 1. — (Книгозбірня поруч). 

У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулися історичні читання 

«Західноукраїнська  Народна Республіка: у війні та державотворенні». 

 

35. Рюміна, Л. «За правду! За волю! За Україну!» [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч). 

У відділі читального залу Тернопільської ОУНБ відбулася зустріч із воїнами АТО «За 

правду! За волю! За Україну!». 

 

36. Рюміна, Л. СНІД: це стосується кожного [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 1. — (Що у вас?). 

У Тернопільській ОУНБ для студентської молоді провели круглий стіл «СНІД: це 

стосується кожного». 

 

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

Вільне життя плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 2. – (Зверніть увагу). 

У пункті доступу громадян до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ працює 
консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 

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

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 1. — (Зверніть увагу). 

У пункті доступу громадян до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ працює 
консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 

39. Содомора, О. «Вінцензівська зустріч» [Текст] / О. Содомора // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
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У відділі читального залу Тернопільської ОУНБ відбулася «Вінцензівська зустріч», 

присвячена 130-й річниці від дня народження письменника, есеїста, філософа, 

етнографа, гуманіста Станіслава Вінценза. 

 

40. Степаненко, О. На Docudays UA показали, якою може бути бібліотека. І невже у 

Тернополі ніколи не буде такої? [Текст] / О. Степаненко // Свобода. — 2018. — 

9 листоп. — С. 4 : фот. 

У Тернопільській ОУНБ у рамках мандрівного фестивалю документального кіно про 

права людини «Docudays UA», відбувся перегляд фільму Фредеріка Вайзмена «Ex-

Libris: Нью-Йоркська публічна бібліотека». 

 

41. Тернопільські бібліотекарі отримали нагороди [Текст] // Наш день. — 2018. — 3—

9 жовт. — С. 13 : фот. кольор. 
Працівники Тернопільської ОУНБ відзначили своє професійне свято — Всеукраїнський 

день бібліотек. 

 

42. Хоменко, В. Дякую за тепле слово і мудру пораду! [Текст] / В. Хоменко // 

Свобода. — 2018. — 5 жовт. — С. 4. — (День бібліотекаря). 

Працівники Тернопільської ОУНБ отримали слова вдячності від читача. 

 

43. Хоменко, В. Подяка [Текст] / В. Хоменко // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

10—16 жовт. — С. 7. 
Працівники Тернопільської ОУНБ отримали слова вдячності від читача. 

 

44. Чубата, Д. Винахідливо і цікаво [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 5 жовт. — С. 1. — (Обрії «Просвіти»). 

У рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек у Тернополі відбулися змістовні 
зустрічі бібліотекарів-просвітян та мешканців і гостей міста, зокрема Тернопільська 
ОУНБ презентувала бібліотечний покажчик «Я з вами по всі дні й до кінця віку», 

присвячений 125-й річниці від дня народження блаженнішого Патріарха Йосифа 

Сліпого. 

 

45. Шергей, Ю. Жовтогарячі плоди томатного дерева [Текст] / Ю. Шергей // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 28 листоп. — С. 13 : фот. — (Екзотика поруч). 

Тернополянка виростила особливе дерево. 
 

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 
 

46. Вандзеляк, Г. Презентували… долю нашої землячки Стефанії Шабатури [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 26 жовт. — С. 3 : фот. — (До 80-річчя від дня 

народження). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація альбому «Стефанія 

Шабатура: нескорений дух творчості» та книги «Стефанія Шабатура: вибрана палітра 
кольорів з мозаїки життя і творчості» упорядниці та авторки Соломії Дяків. 

 

47. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося дійство, приурочене до 400-

річчя започаткування книгодрукування на Тернопільщині]. — С. 160. 
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48. Заморська, Л. Видав первозданний «Кобзар» Т. Шевченка [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 3 груд. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки «Кобзар» 

Миколи Зубкова. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

49. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [в 

обласній бібліотеці для молоді – виставка творчих робіт студентів відділення 

«Дизайн» Тернопільського кооперативного торговельно-економічного 

коледжу]. — С. 160. 

 

50. Скасків, М. Правдиві історії з фронту об’єднали у книгу [Текст] / М. Скасків // 

Наш день. — 2018—2019. — 26 груд 2018 р. — 1 січ. 2019 р. — С. 9 : фот. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація другої частини 

тритомника «Слово про війну». 

  

51. Тернопільський «Медіа Старт» не має аналогів серед бібліотек України [Текст] // 

Свобода. — 2018. — 3 жовт. — С. 2 : фот. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося урочисте відкриття 

мультимедійної лабораторії «Медіа Старт». 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

52. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. —С. 151—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [в обласній 

бібліотеці для дітей відбулися заходи, приурочені до Всеукраїнського тижня 

дитячого читання]. — С. 160. 

 

53. Пилипчук, У. Вшанували героїв України [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 2 : фот. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей провели патріотичну годину «Героїв 

країна — моя Україна». 

 

54. Пилипчук, У. Георгій Тука спілкувався з переселенцями [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 19 жовт. — С. 8 : фот. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із заступником 

міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України. 

 

55. Пилипчук, У. «Голуб миру» [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — 

С. 4. — (День бібліотекаря). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся майстер-клас «Голуб миру». 

 

56. Пилипчук, У. У країні з ароматом книги [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 6 : фот. — (Свято професії). 



9 

 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася низка пізнавальних заходів з 
нагоди професійного свята.  

 

57. Пилипчук, У. Ювілей з бібліотечною родиною [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 

2018. — 30 листоп. — С. 4 : фот.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася поетична година «Світ, який 

люблю», з нагоди ювілею письменниці, журналістки, фотохудожниці Валентини 

Семеняк. 

 

58. Пилипчук, У. Ювілей у бібліотеці [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 8 : фот. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася поетична година «Світ, який 

люблю», з нагоди ювілею письменниці, журналістки, фотохудожниці Валентини 

Семеняк. 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

59. Бачинський, Я. Сільські книгозбірні [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 21 груд. — С. 1. — (Як живеш, село?). 

Про поповнення фонду централізованої бібліотечної системи. 

 

60. Бобрівець, М. Чотири рекорди — за один день [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 17 жовт. — С. 8 : фот. кольор. — (Дозвілля). 

У Тернопільській центральній бібліотеці для дітей відбулося спортивно-розважальне 
свято до Дня козацтва «Спритні, вправні дітлахи — справжні юні козаки». 

 

61. Вітенько, Т. Чотири нові рекорди [Текст] / Т. Вітенько // Свобода. — 2018. — 10 

жовт. — С. 12 : фот. кольор. 
У Тернопільській центральній бібліотеці для дітей встановили нові рекорди. 

 

62. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [19 квітня в 

Тернопільській міській бібліотеці-філіалі № 4 для дорослих відкрито ретро-

виставку робіт відомого тернопільського художника Юрія Чумака «Чумацький 

шлях»]. — С. 156. 

 

63. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[унікальний проект (уперше в Україні) «Дивосвіт ляльки–мотанки» реалізували 

майстрині народної творчості в Тернопільській міській бібліотеці-філіалі № 4 для 

дорослих — «Етноцентрі]. — С. 161 : фот. 

 

64. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

Тернопільській бібліотеці-музеї національної іграшки відбулася презентація 

колекції ляльок Вікторії Яніцької (стиль «хенд мейд» — «золоті руки»), 

представлено машинки Анатолія Табаса, обереги й іграшки з природних 

матеріалів Ольги Закорчемної]. — С. 162 : фот. 
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65. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис.  4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

центральній міській бібліотеці Тернополя відбулася товариська зустріч 

бібліотекарів-просвітян, на якій обговорили заходи, приурочені до 150-ї річниці 
від часу утворення громадської організації «Просвіта» в Україні]. — С. 166. 

 

66. Заморська, Л. Ексклюзивні книги показали в Катедрі [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 1 жовт. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У рамках традиційного щорічного фестивалю «Бібліофест—VIII: тернопільські читання 

по-особливому» в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої 
Богородиці репрезентували колекцію артбуків «Мого народу гілочка тернова».  

 

67. Зимненко, А. Вшанували захисників України [Текст] / А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 24 жовт. — С. 3. — (Посвята героям). 
У Тернопільській бібліотеці №5 для дорослих відбулася година патріотизму «Сила 

нескорених». 

 

68. Зимненко, А. Поінформований — значить, захищений [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 2 : фот. — (Що? Де? Коли?). 

У Тернопільській міській бібліотеці-філіалі № 5 для дорослих (екобібліотеці) відбулася 

година відвертої розмови «Краща вакцина від СНІДу — інформація». 

 

69. Золотнюк, А. Два десятиліття з голкою та ниткою [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 8 : фот. — (Хобі). 
У Тернопільській бібліотеці-філіалі № 4 для дорослих (бібліотеці-етноцентрі) відкрито 

виставку робіт Олександри Ситник «І руки творять те, що серцю миле». 

 

70. Козелко, С. І книжечки в дарунок [Текст] / С. Козелко // Вільне життя плюс. — 

2018. — 9 листоп. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 

У центральній міській бібліотеці відбулася творча зустріч із головою правління 

Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. 

Т. Шевченка, лікарем, письменницею Дарією Чубатою та художницею Світланою 

Костишин. 

 

71. «Крила молитви отця Амвросія Крушельницького» [Текст] // Свобода. — 2018. — 

5 жовт. — С. 2 : фот. 

У рамках традиційного щорічного фестивалю «Бібліофест—VIII: тернопільські читання 

по-особливому» працівники Тернопільської бібліотеки № 4 для дітей представили в 

Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці артбук «Крила 

молитви отця Амвросія».  

 

72. Матуш, І. Найсильніші та найшвидші! [Текст] / І. Матуш // Наш день. — 2018. — 

10—16 жовт. — С. 13 : фот. кольор. 
У Тернопільській центральній бібліотеці для дітей відбулося свято «Козацькі забави», 

під час якого встановили чотири рекорди.  

 

73. Матуш, І. «Ніколи не пізно пізнавати щось нове» [Текст] / І. Матуш // Наш 

день. — 2018. — 3—9 жовт. — С. 5 : фот.  
У Тернопільській бібліотеці № 7 для дорослих відбулася творча зустріч із місцевою 

письменницею Ніною Фіалко. 
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74. Попович, В. Для незрячих діток записали аудіозбірку [Текст] / В. Попович // Номер 

один. — 2018. — 10 жовт. — С. 5 : фот. 
Тернопільська центральна дитяча бібліотека спільно із медіалабораторією ПК 

«Березіль» ім. Леся Курбаса, театральною школою-студією «Мельпомена», у рамках 

фестивалю «Бібліофест–VIII», взяла участь у презентації соціального проекту 

«Аудіоказки письменників краю». 

 

75. Свента, Г. У гості — до бібліотеки [Текст] / Г. Свента // Свобода. — 2018. — 

5 жовт. — С. 2.  

Про участь працівників Тернопільської бібліотеки № 7 для дорослих у фестивалі 
Бібліофест «Тернопільські читання по-особливому». 

 

76. Семчук, О. …Книжок крильми шумить бібліотека [Текст] / О. Семчук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 10 жовт. — С. 6 : фот. — (Що у вас?). 
У рамках фестивалю «Бібліофест–VIII» працівники Тернопільської міської бібліотеки-

філіалу № 4 для дітей провели ряд цікавих масових заходів.  

 

77. Томчишин, Ю. Плюс ще декілька рекордів [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2018. — 11—18 жовт. — С. 19. 
На козацькому святі в Тернопільській центральній бібліотеці для дітей краяни 

продемонстрували вміння, гідні місцевої Книги рекордів. 

 

Інші бібліотеки області 
 

78. Бензар, О. Словосповідь Володимира Барни [Текст] / О. Бензар // Свобода. — 

2018. — 14 груд. — С. 4 : фот. 

У бібліотеці смт Товсте Заліщицького району відбулася зустріч з уродженцем містечка 

письменником Володимиром Барною. 

 

79. Бульбашкове шоу «Читайлика — 2018» [Текст] // Свобода. — 2018. — 19 жовт. —  

С. 2 : фот. 

У Копичинецькій міській бібліотеці для дітей відбулася урочиста імпреза з нагоди 

нагородження переможців конкурсу «Читайлик — 2018». 

 

80. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч 

«Лабіринти Евтерпи»]. — С. 162 : фот. 

 

81. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

Заліщицькій центральній районній бібліотеці презентували за участю студентів 

місцевого аграрного коледжу ім. Є. Храпливого «Енциклопедію української 
діяспори»]. — С. 166. 

 

82. Дзісяк, Я. Творчий осінній новий рік [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 12 жовт. — С. 5. — (А що у вас?). 

У Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася творча літературна зустріч 

«Осінній новий рік». 
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83. Коли двері завжди відчинено [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — С. 4. — 

(День бібліотекаря). 

У Копичинецькій міській бібліотеці для дорослих відбувся день відкритих дверей. 

 

84. Мадзій, І. Городок — перлина поміж двох річок [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 2 : фот. — (День села). 

З нагоди Дня села у місцевій бібліотеці організували виставку «Городок мій – доле ти 

моя» та експозицію-вікторину «Мій край — моя історія жива». 

 

85. Степаненко, О. Фільми, котрі спонукають мислити [Текст] / О. Степаненко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 8 : фот. – (А що у вас?). 

У Збаразькій центральній районній бібліотеці, у рамках мандрівного фестивалю 

документального кіно про права людини «Docudays UA», відбувся перегляд фільму 

Фредеріка Вайзмена «Ex-Libris: Нью-Йоркська публічна бібліотека». 

 

86. Тернопільські студенти провели ніч в бібліотеці [Текст] // Наш день. — 2018. — 

24—30 жовт. — С. 8 : фот. кольор. 

У бібліотеці ім. Л. Каніщенка ТНЕУ відбувся проект «Ніч у бібліотеці». 

 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
 

87. Вандзеляк, Г. Творили дівки на Варвари вишивки… [Текст] / Г. Вандзеляк // 

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

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося свято «На Варвари взори 

розквітали». 

 

88. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [упродовж 

березня–травня в обласному краєзнавчому музеї діяли виставки фондових 

матеріалів: «…Для мене завсігди єсть і буде найдорожчим рідне слово…» (до 155-

річчя від дня народження письменника, релігійно-громадського діяча Тимотея 

Бордуляка); «Дума про Україну» (до 204-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка); «Коріння росту, Баворовом дане…» (до 150-річчя письменника, 

журналіста, видавця, громадського діяча В’ячеслава Будзиновського); виставка 

приватної збірки тернопільського історика Василя Штокала «1030-річчя 

хрещення Руси-України: від святого Володимира Великого, митрополита Іларіона 

до Патріярха Йосифа Сліпого»; банерна фотодокументальна виставка 

«Українська Повстанська Армія»; «Герої не вмирають» (пам’яті Героїв Небесної 
сотні); «Щедрий ліризм акварелей Івана Гарасевича»; «У ріднім слові — цілий 

світ» (до Міжнародного дня рідної мови); «Німці в Україні: історія і культура»; 

«Душа соборністю правдива…» (до 100-річчя від дня народження письменника і 
громадського діяча Олеся Гончара); «Керамічні дива самобутньої майстрині Лідії 
Стасюк» (до 70-річчя від дня народження); «Майстер ліричного пейзажу» (до 130-

річчя від дня народження художника Івана Хворостецького); «В пам’ять 

поколінь» (до 74-ї річниці звільнення Тернополя від нацистської окупації); 
«Обереги Монастириського краю» (виставка рушників); «Мережана весна» 

(членів НСМНМУ народних майстрів Галини Дудар (витинанки) й Алли 
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Шушкевич (традиційна народна лялька); відбулася всеукраїнська наукова 

конференція  «Минуле і сучасне Галичини і Поділля. Реґіональне музейництво 

України і Тернопілля» (до 105-річчя від часу заснування ТОКМ)]. — С. 159—160. 

 

89. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167: 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [упродовж 

червня — серпня в обласному краєзнавчому музеї діяли виставки: 

фотодокументальна «В пам’яті поколінь» (до 74-ї річниці звільнення Тернополя 

від нацистської окупації); «Майстер ліричного пейзажу» (до 130-річчя від дня 

народження художника Івана Хворостецького); «Обереги Монастириського краю» 

(виставка рушників); унікальних рукотворів Володимира Ящука з Волині 
«Моделі вітрильників у пляшках»; «Знову про славу козацьку згадаймо» (до 370-

річчя початку національно-визвольної війни під проводом Богдана 

Хмельницького); «Віддані мистецтву» (до 60-річчя від часу заснування обласного 

музичного училища ім. С. Крушельницької); «Полотняний фольклор» (колекція 

раритетних мотанок із фондів музею)]. — С. 165. 

 

90. Костюк, С. Документальні свідчення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 16 листоп. — С. 8. — (Коротко). 

Про участь у всеукраїнській науковій конференції «Західноукраїнська Народна 
Республіка: відгомін століття». 

 

91. Костюк, С. Знаки держави [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

12 жовт. — С. 1. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї представлено філателістичну збірку. 

 

92. Костюк, С. Оновлення духовне [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 листоп. — С. 2. — (Справи музейні). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї науково-просвітницькою годиною 

«Духовні важелі моралі» завершилася виставка сакрального мистецтва «Дорога до 

світла», присвячена 1030-літтю хрещення Руси-України. 

 

93. Костюк, С. Папка студентського бачення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 16 листоп. — С. 8. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку ескізів 

живописця, члена Національної спілки художників України Дмитра Шайноги. 

 

94. Костюк, С. Розстріляна доля академіка [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. 
— 2018. — 12 жовт. — С. 5 : фот. — (Що у вас?). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проведено пропам’ятну академію на 

пошанування 150-річчя від дня народження українського філолога-славіста, 

літературознавця, письменника, фольклориста, громадського діяча Кирила 
Студинського. 

 

95. Костюк, С. Столітні символи [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

12 жовт. — С. 1. — (Коротко). 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей випустив тематичний конверт «Перші 
поштові марки Української Народної Республіки. 100 років». 
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96. Костюк, С. Шевчук побачив Пінзеля [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 листоп. — С. 2 : фот. — (Справи музейні). 
Фонд Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнився авторською роботою 

«Іоан-Георг Пінзель» художника Степана Шевчука. 

 

97. Поштовій марці — сто років [Текст] // Свобода. — 2018. — 19 жовт. — С. 2 : фот. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї представили філателістичну збірку, 

присвячену 100-річчю перших поштових марок України. 

 

98. Пукач, В. У музеї увічнили подвиг і героїзм [Текст] / В. Пукач // Свобода. — 

2018. — 2 листоп. — С. 2. 

В експозиційній залі відділу новітньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею відбулося відкриття нового розділу під назвою «Бійці Тернопільщини в обороні 
незалежності України». 

 

99. Рятувальники провели тактико-спеціальне навчання на базі обласного 

краєзнавчого музею [Текст] // Досьє 102. — 2018. — 13 груд. — С. 12 : фот. — 

(Запобігти! Врятувати! Допомогти!). 

На базі Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулися тактико-спеціальні 
навчання для представників сил та засобів Тернопільського гарнізону УДСНС України 

в області. 
 

100. Шот, М. Свята Варвара і церкву будує, і про шлюб дбає [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 21 груд. — С. 2 : фот. — (Народні традиції). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся захід «На Варвари у 

музеї…». 

 

101. Шот, М. Свята Варвара церкву будує і про шлюб дбає [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 20 груд. — С. 16 : фот. — (Атрибути). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся захід «На Варвари у 

музеї…». 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей: мозаїка подій 

 

102. Костюк, С. Аплодувало серце Слову [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 2018. — 

№ 1. (січ. — берез.). — С. 2. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжок 

«Ярослав Павуляк у споминах» та «Степан Сапеляк. Вибране». 

 

103. Костюк, С. Великий Актор [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 2018. — № 1. (січ. — 

берез.). — С. 2. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка фондових 

матеріалів «Корифей тернопільської сцени», приурочена до 75-річчя від дня 

народження Мирослава Коцюлима. 

 

104. Костюк, С. Інтернет-запросини… [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 2018. — № 1. 

(січ. — берез.). — С. 2. 

Про участь Тернопільського обласного краєзнавчого музею у Всеукраїнському 

соціальному марафоні «Історія в колядках» та всеукраїнській акції-співі колядки «Нова 

радість стала». 
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105. Костюк, С. Королівська глинярка [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 2018. — № 1. 

(січ. — берез.). — С. 2. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка «Керамічні 
дива самобутньої майстрині Лідії Стасюк», приуроченої до 70-річчя від дня народження 

краянки. 

 

106. Костюк, С. Краєвидів зваба [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 2018. — № 1. (січ. — 

берез.). — С. 2. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка пейзажних 

картин «Щемний ліризм акварелей Івана Гарасевича». 

 

107. Костюк, С. Мельпомена руку подала [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 2018. — 

№ 1. (січ. — берез.). — С. 2. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка фондових 

матеріалів «Королева тернопільської сцени» з нагоди 80-річчя від дня народження та 
55-річчя акторської діяльності заслуженої артистки України Марії Гонти. 

  

108. Костюк, С. Шанобливість видань [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 2018. — № 1. 

(січ. — берез.). — С. 2. 

Тематичний фонд славетної співачки Соломії Крушельницької Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею поповнився брошурою «Ганна Крушельницька. До 130-

річчя від дня народження», буклетом «Соломія Крушельницька. До 145-річчя від дня 

народження» та комплектом листівок (12 різновидів) «Соломія Крушельницька. 
Золотий голос України». 

 

Тернопільський обласний художній музей 
 

109. Вандзеляк, Г. Від «Палітри» тільки світло [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2018. — 30 листоп. — С. 4 : фот.  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку картин з нагоди 

15-річчя від часу заснування жіночого творчого гурту «Палітра». 

 

110. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [29 березня в 

Тернопільському обласному художньому музеї відкрито XXVII Великодню 

виставку писанок, ікон і листівок; того ж дня відбувся майстер-клас «Великодні 
візерунки»]. — С. 154 : фот. 

 

111. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [в 

обласному художньому музеї діяли Шевченківська виставка «І мене в сім’ї 
великій…» із фондів музею; виставка малярства «Іван Хворостецький – 130»; 

виставка робіт учнів дитячих художніх шкіл Тернопілля «Творчість юних – 

2018»]. — С. 160. 

 

112. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [12 липня в 
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обласному художньому музеї відкрили виставку живопису «Родина Ткачиків. 

Сорок п’ять років разом»]. — С. 163. 
 

113. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [в 

обласному  художньому музеї діяли виставки: художніх робіт «Українська душа» 

тернопільської мисткині Олесі Гудими; живопису та графіки «І небо, і зорі в 

палітрі моїй» художниці Христини Ковальчук (м. Тернопіль)]. — С. 165—166 : 

фот. 

 

114. Дуда, І. «Там, де схід зустрічається з заходом» [Текст] / І. Дуда // Свобода. — 

2018. — 7 груд. — С. 4 : фот. 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка 29 репродукцій фресок 

каплиці Св. Трійці з Люблінського замку. 

 

115. Золотнюк, А. Дивує «Палітра» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 3 : фот. — (Виставки). 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку картин з нагоди 

15-річчя від часу заснування жіночого творчого гурту «Палітра» (м. Кременець). 
 

Бережанський районний краєзнавчий музей 
 

116. Бідзіля, Т. Бережанська гімназія: сторінки історії [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 

2018. — 5 жовт. — С. 2 : фот. 
У конференц-залі Бережанського краєзнавчого музею відбулася VI наукова конференція, 

присвячена 100-річчю Української революції 1917—1921 рр., 170-річчю революцій 1848—1849 

рр. («Весна народів») і 38-річчю від часу створення краєзнавчого музею. 

 

117. Бідзіля, Т. «Голодомор. Люди. Спогади» [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 2018. — 

21 груд. — С. 4 : фот. — (Нововидання). 

Працівники Бережанського краєзнавчого музею видали збірник, приурочений до 85-х 

роковин Голодомору. 
 

Бережанський музей книги 
 

118. Бідзіля, Т. Спогади Петра Кавчака [Текст] / Т. Бідзіля // Вільне життя плюс. — 

2018. — 9 листоп. — С. 4 : фот. — (Презентація). 

У Бережанському музеї книги відбулася презентація книжки «Спогади мого життя» 

Петра Кавчака. 
 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани 

 
119. Волинець, Н. Різнобічний талант художника [Текст] / Н. Волинець // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 1 : фот. — (Ювілейний вернісаж). 

В обласному музеї Богдана Лепкого відкрито мистецьку виставку із серії музейного 

проекту «Лепківські лауреати в музеї Богдана Лепкого» заслуженого художника 

України Ярослава Омеляна. 
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120. Савчук, Г. Молоді літератори приїхали на зустріч з Лепким [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2018. — 23 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани відвідали учасники 

Всеукраїнського з’їзду молодих літераторів. 
 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 
 

121. Мадзій, І. Картини, в яких живе любов [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2018. — 16 листоп. — С. 8 : фот. — (Виставки). 

У Борщівському обласному краєзнавчому музеї діє виставка картин художниці Любові 
Никифорчин. 

 

Заліщицький районний краєзнавчий музей 
 

122. Мадзій, І. Життєві жнива Василя Олійника [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 3 : фот. — (Пам’ять). 

У Заліщицькому краєзнавчому музеї відбулася година пам’яті, присвячена 70-річчю від 

дня народження історика, краєзнавця, археолога, музеєзнавця, колишнього директора 

музею Василя Івановича Олійника. 

 

123. Папушко, Б. Його справу продовжують [Текст] / Б. Папушко // Свобода. — 2018. — 

5 жовт. — С. 4.  

У Заліщицькому краєзнавчому музеї відбулася година пам’яті, присвячена 70-річчю від 

дня народження історика, краєзнавця, археолога, музеєзнавця, колишнього директора 
музею Василя Івановича Олійника. 

 

Кременецький районний краєзнавчий музей 
 

124. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

Кременецькому краєзнавчому музеї діяла ювілейна виставка творчих робіт 

мистецького жіночого гурту «Палітра»]. — С. 160. 
 

Обласний етнографічно-меморіальний музей  

Володимира Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району 
 

125. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [в 

Етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка діяли виставки: до 105-ї 
річниці від часу видання «Тіней забутих предків» Михайла Коцюбинського; до 

пам’ятних дат діячів науки і культури, життя яких було пов’язане з цим нашим 

видатним земляком]. — С. 162. 

 

126. Черемшинська, Р. Дочекалися! [Текст] / Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 

2018. — 29 листоп. — 5 груд. — С. 13. 

Про зародження усної народної словесності та видання «Української Фольклористичної 
Енциклопедії». 
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127. Черемшинська, Р. З чого починався музей Володимира Гнатюка? [Текст] / 

Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 8 : фот. — 

(Незабутнє). 
Про етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка в с. Велеснів 

Монастириського району. 

 

128. Черемшинська, Р. Йому належить видатне місце серед прозаїків [Текст] / Р. 

Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 6. 

Про листування Володимира Гнатюка з Іваном Нечуєм-Левицьким. 

 

129. Черемшинська, Р. Родом із Лемківщини [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 8 : фот. — (Неперебутні). 
Про Дмитра Бедзика та його відвідини Етнографічно-меморіального музею 

Володимира Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району. 

 

130. Черемшинська, Р. Українська фольклористична енциклопедія [Текст] / Р. 

Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 6. — 

(Дочекалися!). 

Про видання «Української Фольклористичної Енциклопедії». 
 

Історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва» 

 
131. Білик, Л. Духовні острови серед потопу світового [Текст] / Л. Білик // Слово 

Просвіти. — 2018. — 27 верес. — 3 жовт.; 4—10 жовт. — С. 13 : фот. — (Нашого 

цвіту…). 
У бібліотеці історико-краєзнавчого музею «Зборівська битва» містяться унікальні 
книжки, серед яких — документальні та художні твори українських письменниць 

діаспори Софії Парфанович і Лесі Лисак-Тивонюк. 

 

Районні музеї 
 

132. Бачинський, Я. Музей-садиба [Текст] / Я. Бачинський // Сільські вісті. — 2018. — 

2 листоп. — С. 2 : фот. — (Чим душа багата). 

Про музей-садибу в с. Баворів Тернопільського району. 

 

133. Вандзеляк, Г. Музеям національно-визвольної боротьби — нові перспективи 

[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 5 груд. — С. 4. — (Про важливе). 
На сесії обласної ради прийнято рішення про створення комунальної установи «Музей 

національно-визвольної боротьби Тернопільщини». 

 

134. Зюбровська, Н. Меморіальному музеєві Соломії Крушельницької 55 славних літ! 

[Текст] / Н. Зюбровська // Соломія. — 2018. — № 3 (лип. — верес.). — С. 3. 

Про діяльність меморіального музею Соломії Крушельницької в с. Біла 

Тернопільського району. 

 

135. Миколайчук, Н. Громадські музеї отримають юридичний статус [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 11 груд. — С. 9 : фот. 

Про рішення щодо створення комунальної структури «Музеї національно-визвольної 
боротьби Тернопільщини». 
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136. Михайлюк, А. Просвіти нас, Маркіянова світлице! [Текст] / А. Михайлюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 21 груд. — С. 8 : фот. — (Свято духу). 
Відбулися урочини з нагоди 25-річчя від часу заснування зразкового літературно-

краєзнавчого музею Маркіяна Шашкевича, що діє в Чортківській гімназії. 
 

137. Михайлюк, А. Просвіти нас, Маркіянова світлице! [Текст] / А. Михайлюк // Слово 

Просвіти. — 2018. — 27—31 груд. — С. 7 : фот. — (Читацьке віче). 
Відбулися урочини з нагоди 25-річчя від часу заснування зразкового літературно-

краєзнавчого музею Маркіяна Шашкевича, що діє в Чортківській гімназії. 
 

138. Тихий, Б. Святий Йосафат — у залах музею [Текст] / Б. Тихий // Свобода. — 

2018. — 7 груд. — С. 3 : фот. — (До 395-ліття мученицької смерті єпископа 

Й. Кунцевича та 155-річчя його канонізації). 
У виставковому залі Музею сакрального мистецтва та історії переслідуваної церкви 

ДІАЗ експонуються два цінні образи св. Йосафата Кунцевича. 

 

139. У Настасові на свято Миколая відкрили унікальний музейний комплекс [Текст] // 

Номер один. — 2018. — 26 груд. — С. 10 : фот.  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ» 
 

140. Ганусевич, Н. Горизонти українсько-польської спадщини [Текст] / Н. Ганусевич // 

Свобода. — 2018. — 9 листоп. — С. 3 : фот. 

Працівники Національного заповідника «Замки Тернопілля» разом з Польським 

товариством мєшканьовим у Любліні та Польською академією наук у Збаразькому 

замковому палаці провели II Міжнародну науково-практичну конференцію на тему 

«Ревіталізація спільної українсько-польської історичної та культурної спадщини: 

проблеми дослідження та міжнародний досвід». 

 

141. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [19 

червня дружина Президента України Марина Порошенко разом із послом США в 

Україні Марі Йованович відкрили відреставровану дзеркальну залу 

Вишнівецького палацово-паркового комплексу — пам’ятки культурної спадщини 

національного значення]. — С. 161 : фот. 

 

 

ТЕАТРИ 
 

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 

імені Т. Г. Шевченка 
 

142. Від осінньої хандри — театральна «Майська ніч» [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 22—30 жовт. — С. 6. 

Про постановку музичної комедії «Майська ніч» за повістю Миколи Гоголя. 

 

143. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [10—
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11 березня в Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра драматичної містерії 
«Тарас»]. — С. 152 : фот. 

 

144. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 10 червня 

бенефісом у виставі «Гуцулка Ксеня» за п’єсою Я. Барнича у Тернопільському 

академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 

вшанували актора Михайла Безпалька (роль Професора) з нагоди 80-річчя від дня 

народження]. — С. 160—161 : фот. 

 

145. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [20, 21 і 
24 червня Тернопільський академічний театр імені Т. Г. Шевченка запросив на 

прем’єру комедії за п’єсою Р. Куні «Суто сімейна справа»]. — С. 161. 

 

146. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [27 

червня Тернопільський академічний обласний український драматичний театр 

імені Т. Г. Шевченка завершив театральний сезон драматичною містерією 

«Тарас»]. — С. 161. 

 

147. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [1 

липня колектив Львівського академічного обласного музично-драматичного 

театру ім. Юрія Дрогобича (м. Дрогобич) показав у приміщенні Тернопільського 

драмтеатру ім. Т. Г. Шевченка виставу «Блазні» за п’єсою заслуженого діяча 

мистецтв України Богдана Мельничука]. — С. 162 : фот. 

 

148. Кіцила, Л. А. Кос-Анатольський: «Вона — наша Соломія» [Текст] / Л. Кіцила // 

Соломія. — 2018. — № 1. (січ. — берез.). — С. 2 : фот. 

У Тернопільському обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулися 

урочини з нагоди 100-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. 
 

 

149. «Піккардійська Терція» везе до Тернополя «найкраще» [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 28 листоп. — 4 груд. — С. 6 : фот. 

У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка 

відбудеться сольний концерт колективу «Піккардійська терція». 

 

150. Шот, М. «Майська ніч»: весело, по-народному яскраво [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 8 : фот. — (Прем’єра). 

Про постановку музичної комедії «Майська ніч» за повістю Миколи Гоголя. 

 

151. Шот, М. Тернопільцям показали «Майську ніч» [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 27 жовт. — С. 4 : фот. 
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Про постановку музичної комедії «Майська ніч» за повістю Миколи Гоголя. 

 

152. Ярмуш, М. Мирослава Ярмуш: «Тато повернувся у слові та пісні…» [Текст] : 

[інтерв’ю з донькою поета Василя Ярмуша] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 3—9 жовт. — С. 6 : фот. 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театр імені Т. Шевченка 

відбувся благодійний вечір пам’яті Василя Ярмуша «Розмай». 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
 

153. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [21 березня 

шанувальників свого багатогранного таланту зібрав у приміщенні академічного 

театру актора і ляльки на творчий вечір з нагоди 70-річчя від дня народження 

відомого тернопільського поета, прозаїка, композитора, педагоаг, кандидата 

історичних наук, заслуженого діяча мистецтв України Олега Герман]. — С. 153—

154 : фот. 

 

154. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [20 

квітня співачка та діячка культури Ярослава Декалюк і поет-пісняр Іван Кушнір 

організували й провели в академічному обласному театрі актора і ляльки 

благодійний концерт на підтримку онкологічно хворого Богдана Мельничука]. — 

С. 156 : фот. 

 

Аматорські театри 
 

155. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[1 квітня в Борщеві в Палаці студентів місцевого агроколеджу виставою 

«Дністрові кручі» за повістю Юрія Федьковича відзначили 50-річчя від часу 

заснування Борщівського народного аматорського драматичного театру 

районного будинку культури]. — С. 155. 

 

Інші театри 
 

156. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [15 квітня в 

Копичинцях Гусятинського району відзначили 50-річчя від часу заснування 

народного драматичного театру ім. Б. Лепкого]. — С. 155 : фот. 

 

ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 
 

Тернопільська обласна філармонія 
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157. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[31 березня — 1 квітня Тернопіль приймав у обласній філармонії учасників 

Другого всеукраїнського фестивалю-конкурсу малих форм і творчих колективів 

інструментального, вокального, хореографічного мистецтва «Файна Україна»]. — 

С. 155. 

 

158. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [22 квітня 

на сцені обласної філармонії відбувся концерт найкращих студентів  

Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької (з нагоди 60-річчя від 

часу його заснування) — лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів й 

академічного симфонічного оркестру під орудою заслуженого діяча мистецтв 

України Мирослава Кріля]. — С. 156. 

 

159. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [16 

травня в обласній філармонії відбувся авторський вечір Мирослава Скорика, з 
нагоди 80-річчя від дня народження]. — С. 158 : фот. 

 

160. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис.  4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [27 

червня Тернопільська обласна філармонія  завершила концертний сезон — 

авторським проектом професора Дениса Северина «Art Cello Junior» Festival 

2018]. — С. 161—162. 

 

161. Заморська, Л. Ноти з Англії та інтригуючі експерименти [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 17 груд. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
Солісти й творчі колективи Тернопільської обласної філармонії запрошують на цикл 

цікавих зимових концертів. 

 

162. Ковальчук, Ю. Книжка про війну [Текст] / Ю. Ковальчук // Вільне життя плюс. — 

2018. — 14 груд. — С. 1. — (Новини звідусіль). 

У Тернопільській обласній філармонії відбулася репрезентація книжки Лесі Орляк «Ти 

зробив усе, що міг». 

 

163. У Тернополі — урочистості з нагоди 100-річчя відновлення незалежності Польщі 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 14—20 листоп. — С. 6 : фот. 

У Тернопільській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди 100-річчя 

відновлення незалежності Польщі. 
 

164. Феськів, Н. Дніпровський «Пролісок» розцвів на Тернопіллі [Текст] / Н. Феськів // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 8 : фот. — (Концерти). 

У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт оркестрів народних 

інструментів Тернопільського музичного училища ім. Соломії Крушельницької. 
 

Інші концерти 
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165. Волинська, О. Лесі Горлицькій аплодували у Хорватії [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 19 жовт. — С. 6 : фот. — (Знай наших!). 

У м. Липовляни (Хорватія) відбувся вечір української пісні й танцю, у якому взяла 

участь співачка Леся Горлицька з Бучача. 

 

166. Костянець, Н. Концертне турне Соломії Крушельницької містами США і Канади 

[Текст] / Н. Костянець // Соломія. — 2018. — № 3. (лип. — верес.). — С. 1 : фот. — 

(До 90-ліття виступів Соломії Крушельницької в Північній Америці). 
 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

167. Дмитрук, Г. Збирає друзів «Родинне коло» [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 24 жовт. — С. 13 : фот. — (Анонс). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться ювілейний авторський концерт 
«Родинне коло» з нагоди 70-ліття від дня народження композитора, співака Василя 

Дунця. 

 

168. Дмитрук, Г. Збирає друзів «Родинне коло» [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 31 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Анонс). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться ювілейний авторський концерт «Родинне 

коло» з нагоди 70-ліття від дня народження композитора, співака Василя Дунця. 

 

169. Садовська, Г. Такої б щирості кожній родині [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 5 : фот. — (Ювілей). 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться ювілейний авторський концерт «Родинне 

коло» з нагоди 70-ліття від дня народження композитора, співака Василя Дунця. 

 

170. Шот, М. Сонячний маестро став пісенним рекордсменом [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 15 листоп. — С. 12 : фот. 

У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться ювілейний авторський концерт «Родинне 

коло» з нагоди 70-ліття від дня народження композитора, співака Василя Дунця. 
 

Український дім «Перемога» 
 

171. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [в 

Українському домі «Перемога» відбулися: фінал чемпіонату з інтелектуальних 

ігор; концерт муніципального Галицького камерного оркестру під орудою 

народного артиста України Василя Феленчака «Музика вихідного дня»; 

святковий концерт народного аматорського хору ім. І. Кобилянського; творчий 

звіт Центру творчості дітей та юнацтва; концерт авторської пісні Олександра 

Рожнянського «Я їду додому»]. — С. 160. 

 

172. Золотнюк, А. Унікальна колекція [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 3 жовт. — С. 9 : фот. — (Щойно з друку). 

В Українському домі «Перемога» відбулася презентація каталогу «Значки та медалі 
Тернопілля» Михайла Тимошика. 
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173. Коли погляд — просто в душу [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. —  

10—16 жовт. — С. 7 : фот. 
В Українському lомі «Перемога» до річниці створення соціальної ініціативи «Єднання 

поколінь» відкрили унікальну фотовиставку «Погляд душі». 

 

174. Садовська, Г. Обмінялися книгами з віце-прем’єром [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 5 : фот. — (Фотомить). 

В Українському домі «Перемога» відбулася презентація книжки В’ячеслава Кириленка 
«Три розмови про Україну». 

 

175. Томчишин, Ю. У Тернополі презентували унікальну фотовиставку «Погляд душі» 

[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 10—16 жовт. — С. 13 : фот. кольор. 
В Українському домі «Перемога» у рамках проекту «Єднання поколінь» представлено 

фотовиставку «Погляд душі». 

 

176. Чути кру-кру-кру… [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 6 : 

фот. — (Незабутні імена). 

В Українському домі «Перемога» відбувся творчий вечір пам’яті братів Лепких.  

 

Інші клубні заклади 
 

177. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[14 березня в Будинку культури м. Ланівці відбувся районний фестиваль-конкурс 
«Молитва за Україну»]. — С. 152. 

 

178. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у клубі 
села Острів Тернопільського району відбулася презентація нової книжки 

Казимира Яреми «Школа рідна Острівська»]. — С. 162. 

 

179. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[«Люблю у танці я цей світ» — під такою назвою у Бережанському районному 

будинку культури відбувся творчий звіт місцевого ансамблю естрадного танцю 

«Екстравагант»]. — С. 163. 

 

180. Мадзій, І. На Чортківщині побував відомий письменник Мирослав Дочинець 

[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 6 : фот. — 

(Зустрічі). 
У Чортківському районному комунальному будинку культури ім. К. Рубчакової 
відбулася творча зустріч із письменником, журналістом Мирославом Дочинцем. 

 

КІНО 
 

181. Бобрівець, М. «Короля Данила» представив Ратибор [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 5 груд. — С. 13 : фот. — (Враження). 
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У Тернополі відбувся прем’єрний показ першого українського історичного бойовика 

«Король Данило». 

 

182. Буадзе, З. Кінорежисер, сценарист Заза Буадзе: «Одна половина мого єства 

сповнена Грузією, а друга — Україною» [Текст] : [інтерв’ю з кінорежисером 

фільмів «Червоний: без лінії фронту» та «Позивний «Бандерас»] / [спілкувався] 

М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 10 листоп. — С. 6 : фот. — (Суботні 
зустрічі). 

 

183. Віконська, І. Покажуть документалістику [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 1. — (Анонс). 
У Палаці кіно відбувся фестиваль «86: Післямова». 

 

184. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [20—22 

травня Тернопіль удруге став місцем локації Всеукраїнського фестивалю 

дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька»]. — С. 159. 

 

185. На Тернопільщині знімають епізоди фільму про народного месника [Текст] // Наш 

день. — 2018. — 7—14 листоп. — С. 13 : фот. кольор. 

Про кінозйомки фільму «Довбуш». 

 

186. «Народне кіно» до Тернополя дійшло [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 22—30 жовт. — С. 6. 

У Тернополі відбувся допрем’єрний показ фільму «Чорний козак» за мотивами казки 

Сашка Лірника «Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття».  

 

187. Перун, В. У Вертебі — кінозйомки [Текст] / В. Перун // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 листоп. — С. 4. — (Новини звідусіль). 

Про зйомки кінострічки «Довбуш» режисера Олеся Саніна. 

 

188. Сагаль, О. «Позивний «Бандерас»: тернополяни у кадрі і поза ним [Текст] / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 17—23 жовт. — С. 12 : фот. 

кольор. 
У Тернополі відбулася презентація фільму про АТО «Позивний Бандерас» режисера 

Зази Буадзе. 

 

189. У печері «Вертеба» знімали… «Олексу Довбуша»! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 31 жовт. — 6 листоп. — С. 6 : фот. 
Про зйомки пригодницької історичної драми «Довбуш» режисера Олеся Саніна. 

 

190. Шот, М. Шалена козацька історія про час нинішній [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 27 жовт. — С. 6 : фот. 

Про зйомки фільму-фентезі «Чорний козак». 

 

191. Шот, М. Шалена козацька історія, яку варто подивитися [Текст] / М. Шот // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 3 : фот. — (Українське кіно). 

Про фільм-фентезі «Чорний козак» режисера Ярослава Чабанюка. 
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III Всеукраїнський фестиваль-форум «КіноХвиля» 

 
192. Бицюра, Л. Леонід Бицюра: «Хочу, щоб про можливості Тернопілля дізнались і 

європейські кіновиробники» [Текст] : [інтерв’ю з головою кінокомісії Леонідом 

Бицюрою] / [розмовляла] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 груд. — 

С. 2 : фот. — (Актуальне інтерв’ю). 

 

193. Все буде кіно: Тернопіль втретє накриє «КіноХвилею» [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 12—18 груд. — С. 6.  

Упродовж 19—22 грудня в Тернополі відбудеться III Всеукраїнський форум 

«КіноХвиля». 

 

194. «КіноХвилю» тримай! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—

25 груд. — С. 6 : фот. 

Упродовж 19—22 грудня у Тернополі відбудеться III-й Всеукраїнський форум 

«КіноХвиля». 

 

195. Садовська, Г. Сто подій лише за чотири дні [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 1. — («КіноХвиля»). 

Упродовж 19—22 грудня у Тернополі відбудеться Всеукраїнський форум «КіноХвиля». 

 

196. Тіщенко, Ю. Сотня фільмів за чотири дні: як Тернопіль жив у режимі кіно 

[Текст] / Ю. Тіщенко // Наш день. — 2018. — 26 груд. 2018 р. — 1 січ. — С. 5 : фот. 
Про Всеукраїнський форум «КіноХвиля». 

 

197. Ушакова, В. Тернополяни посеред зими занурились у море фільмів [Текст] / В. 

Ушакова // Номер один. — 2018. — 26 груд. — С. 14 : фот. кольор. — (Відпочинок). 

Всеукраїнський форум «КіноХвиля» у Тернополі відбувся під гаслом «Відчуй свої 
кіно!». 

 

198. Шот, М. Тернопіль закінохвилить утретє [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 16 листоп. — С. 1 : фот. — (Буде форум!). 

Упродовж 19—22 грудня у Тернополі відбудеться Всеукраїнський форум «КіноХвиля». 

 

199. Шот, М. Тернопіль накриє «КіноХвиля» [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2018. — 16 листоп. — С. 16. 

Про Всеукраїнський форум «КіноХвиля». 

 

200. Як «КіноХвиля» перетворила Тернопіль на кінематографічну столицю [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 12—18 груд. — С. 6.  

Про Всеукраїнський форум «КіноХвиля». 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

Тернопільський обласний музичний коледж ім. С. Крушельницької 
 
201. Бондарук, Н. Училище рідне, тобі — шістдесят! [Текст] / Н. Бондарук // 

Соломія. — 2018. — № 2 (квіт. — черв.). — С. 2—4 : фот. кольор. 

У Тернопільському музичному коледжі ім. Соломії Крушельницької відбули 

урочистості з нагоди 60-річчя від часу заснування. 
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202. Бондарук, Н. Хто ми, теоретики? [Текст] / Н. Бондарук // Соломія. — 2018. — № 3 

(лип. — верес.). — С. 3 : фот. 

Про діяльність викладачів відділу «Теорія музики» Тернопільського музичного 

коледжу ім. Соломії Крушельницької. 
 
203. Бурма, В. Засурмили сурмачі до змагів [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2018. — 21 листоп. — С. 12 : фот. кольор.— (На крилах творчості). 
На базі Тернопільського обласного музичного коледжу імені Соломії Крушельницької 
відбувся VIII Міжнародний конкурс молодих трубачів та валторністів імені Мирона 
Старовецького. 

 

204. Заходи з підготовки та відзначення 60-річчя з часу заснування Тернопільського 

обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької [Текст] // 

Соломія. — 2018. — № 1 (січ. — берез.). — С. 2 : фот. 

 

205. Музикант гартується в боротьбі [Текст] // Соломія. — 2018. — № 3 (лип. — 

верес.). — С. 2 : фот. 
Про випускницю фортепіанного відділу Тернопільського музичного училища 

ім. Соломії Крушельницької Діану Чубак. 

 
206. Тернопільське музичне училище долучилося до мистецького кластеру Тернополя 

[Текст] // Соломія. — 2018. — № 2 (квіт. — черв.). — С. 1 : фот. кольор. — 

(Мистецькі новини). 

Про підписання меморандуму про співпрацю в рамках Мистецького кластеру 

Тернополя. 

Теребовлянське вище училище культури 
 

207. Габрук, З. «Життя — як танець, танець — як життя» [Текст] / З. Габрук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 1 : фот. — (Пам’ять). 

У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся вечір-спомин «Життя — як 

танець, танець — як життя», присвячений пам’яті заслуженого працівника культури 

України Ігоря Олексійовича Николишина. 

 

208. Габрук, З. Хореографи тримають планку [Текст] / З. Габрук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 

Про діяльність творчих колективів спеціалізації «Народна хореографія» 

Теребовлянського вищого училища культури. 

 

209. Гончарук, М. Випробування на професійну зрілість [Текст] / М. Гончарук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 

Студент Теребовлянського вищого училища культури Сергій Дуняк став учасником 

VIII Міжнародного конкурсу молодих трубачів та валторністів ім. Мирона 
Старовецького. 

 

210. Гончарук, М. Звучала духова музика [Текст] / М. Гончарук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 8 : фот. — (Концерти). 

У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся концерт, присвячений Дню 

залізничника, у якому взяли участь аматорський духовий оркестр «Княжі сурми» та 

фольк-гурт «Кавалєрка».  



28 

 

Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв 
ім. І. Ґерети 

 
211. Три мільйони гривень — на розвиток унікальної школи мистецтв [Текст] // RIA 

плюс. — 2018. — 24 груд. — С. 9 : фот. кольор. 
 

Тернопільська дитяча музична школа №1 ім. В. Барвінського 
 

212. Романська, Г. І в мистецькій освіті — реформа [Текст] / Г. Романська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 16 листоп. — С. 1 : фот. — (Конференція). 

У Тернопільській музичній школі № 1 імені Василя Барвінського відбулася методична 

конференція викладачів музично-теоретичних дисциплін мистецьких шкіл області. 
 

 
Інші початкові мистецькі навчальні заклади 

 

213. Брунда, І. Медіаграмотність онлайн і офлайн [Текст] / І. Брунда // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 8. — (А що у вас?). 

Про Школу медіаграмотності та анімації «Аніма-Медіа» у Чорткові. 
 

214. Токарська, З. «У їх мольберти заглядало синє небо…» [Текст] / З. Токарська // 

Наш день. — 2018. — 17—23 жовт. — С. 13 : фот. кольор. 
Вихованці Бережанського центру дитячої та мистецької творчості взяли участь у 

мистецькому святі з нагоди Всеукраїнського дня художника. 

 

215. Томчишин, Ю. Теребовлянська ОТГ: зміни, що ведуть до успіху [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 21–27 листоп. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Децентралізація). 
Про центри культури і дозвілля Теребовлянської ОТГ. 

 

216. У Чорткові створюють мультики про медіаграмотність [Текст] // Наш день. — 

2018. — 28 листоп. — 4 груд. — С. 20 : фот. кольор. 

На базі Чортківської міської музичної школи відкрито Школу медіаграмотності та 
анімації «Аніма-Медіа». 

 

ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
 

217. Брунда, І. Подарували пам’ятник Чорткову [Текст] / І. Брунда // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 3 : фот. — (А що у вас?). 

Про відкриття пам’ятника відомому художникові, графікові Якову Гніздовському на 

подвір’ї Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича. 

 

218. Бурма, В. «На могилах старих покосилися плити…» [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 10 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Порушуємо проблему). 
Про Синагору в Гусятині та зображення на могильних плитах у Окопах та Чорткові. 
 

219. Ганусевич, Н. Костел святого Антонія і новий годинник на його північній вежі 
[Текст] / Н. Ганусевич // Свобода. — 2018. — 26 жовт. — С. 3 : фот.  

На вежі храмово-монастирського комплексу в м. Збаражі встановили новий годинник 

польської фірми «RDUCH» на замовлення підприємця, мецената Андрія Савчука. 
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220. Гойденко, О. До замку в Микулинцях [Текст] / О. Гойденко // Порадниця. — 

2018. — 15 листоп. — С. 3 : фот. кольор. — (Подорож з «Порадницею»). 

Про Микулинецький замок. 

 

221. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [перед 

центральним корпусом Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка тепер милують очі Лукаш із Мавкою; скульптурну 

композицію «Лісова пісня», у якій гармонійно поєднані ці два головні персонажі 
однойменної драми-феєрії Лесі Українки, виготовили студенти факультету 

мистецтв Христина Конь і Павло Гаврас]. — С. 167 : фот. 

 

222. Дзісяк, Я. Увіковічення пам’яті Якова Гніздовського [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 24 жовт. — С. 6 : фот. 
Про відкриття пам’ятника Якову Гніздовському на території Чортківської гімназії ім. 

М. Шашкевича. 

 

223. Жук, Г. Неопалима купина: церкві Зарваницької Божої Матері — 10 років! 

[Текст] / Г. Жук // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 2 : фот. — (Духовні 
святині). 
 

224. Жук, Г. Церкві Зарваницької Матері у Тернополі — 10 років [Текст] / Г. Жук // 

Свобода. — 2018. — 14 груд. — С. 2 : фот.  

 

225. Золотнюк, А. Відголоски Дрездена та Баден-Бадена [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 16 листоп. — С. 8 : фот. — (Мандрівка вихідного дня). 

Про Микулинецький костел Пресвятої Трійці та палац графів Реїв.  

 

226. Золотнюк, А. Неоготика поблизу Тернополя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 10 жовт. — С. 6 : фот. 
Про костел Матері Божої Неустанної Помочі в с. Сороцьке Теребовлянського району. 

 

227. Золотнюк, А. Струсівська неоготика і класицизм [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 8 : фот. – (Мандрівка вихідного дня). 
Про костел святого Антонія в Струсові. 
 

228. Коляда, А. Знайшли через 100 років: історики розкрили таємницю могили 

невідомих вояків у Ланівцях [Текст] / А. Коляда // Наш день. — 2018. — 10—

16 жовт. — С. 3: фот. кольор.  

Про перепоховання  воїнів армії УНР. 

 

229. Липак, О. 7 чудес Тернопілля [Текст] / О. Липак // Експрес. — 2018. — 4—

11 жовт. — С. 19 : фот. кольор.  

На Тернопільщині оголосили переможців обласного конкурсу «7 чудес Тернопілля». У 

номінації «Архітектурна цінність» перемогу здобули Бучацька ратуша та 

Вишнівецький палац, у номінації «Природна цінність» — скелі Словацького, печера 

Оптимістична, регіональний ландшафтний парк Загребелля, у номінації «Культурна 

цінність» — етногалерея «Спадок», Борщівська вишиванка. 
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230. Попович, В. Альтанка в будь-який момент може поповзти у… став [Текст] / 

В. Попович // Номер один. — 2018. — 31 жовт. — С. 5 : фот.  

Про реконструкцію альтанки біля Тернопільського ставу. 

 

231. Томчишин, Ю. Образи Червоногорода: історія міста, якого немає на карті 
[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 12—18 груд. — С. 8 : фот. кольор. 
Учасники культурно-освітнього простору «Ґалатиґа», за сприяння Українського 

культурного фонду, дослідили історію Червоногорода та організували виставку 

«Образи Червоногорода» у с. Нирків Заліщицького району. 

 

232. Уніят-Карпович, В. Церкви-«мандрівниці» нашого краю [Текст] / В. Уніят-

Карпович // Свобода. — 2018. — 10 жовт. — С. 4 : фот. ; 17 жовт. — С. 5 : фот. — 

(Духовне). 
У статті подано перелік храмів на території Тернопільщини. 

 

233. Шкільний, В. Деякі штрихи до питання про герб Савчинських [Текст] / 

В. Шкільний // Соломія. — 2018. — № 3 (лип. — верес. — С. 3 : фот. 

Про книжку «Родовід Савчинських» Левка та Володимира Тарнавських. 

 

Макет пам’ятника Першій державній гімназії 
 

234. Золотнюк, А. У Тернополі з’явилась Перша гімназія [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (Пам’ять). 

У Тернополі на вул. Сагайдачного встановили бронзовий макет державної гімназії. 
 

235. Томчишин, Ю. У Тернополі з’явилася міні-копія першої гімназії [Текст] : Альма-

матер Пулюя і Горбачевського відтворили у бронзі / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2018. — 8—15 листоп. — С. 19 : фот. кольор. 

 

236. Томчишин, Ю. У Тернополі з’явилася міні-копія першої гімназії [Текст] : Альма-

матер Пулюя та Горбачевського відтворили у бронзі / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2018. — 7—13 листоп. — С. 8 : фот. кольор. 

 

237. Унікальний Тернопіль покажуть у мініатюрних бронзових копіях [Текст] // Номер 

один. — 2018. — 7 листоп. — С. 3 : фот. кольор. 

У Тернополі встановили бронзовий макет Першої гімназії. 
 

238. Шот, М. Альма-матер Пулюя та Горбачевського постала в Тернополі у бронзі 
[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 14 листоп. — С. 16 : фот. 

У Тернополі відкрили бронзовий макет будівлі Першої державної гімназії. 
 

Про відзначення 100-річчя від часу проведення наступальної військової 
операції УПА Чортківська офензива. 

 

239. «Військова операція УГА під Чортковом перевернула хід історії» [Текст] // Номер 

один. — 2018. — 7 листоп. — С. 3 : фот. кольор. 

Про підписання меморандуму щодо спорудження пам’ятника з нагоди 100-річчя від 

часу проведення наступальної військової операції УПА «Чортківська офензива». 
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240. Зінковський, О. Степан Барна про відзначення «Чортківської офензиви»: «Ця 

подія має ключове значення для формування майбутніх поколінь» 

[Текст] / О. Зінковський // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 листоп. — С. 3 : фот. 

кольор. 

Про підписання меморандуму щодо спорудження пам’ятника з нагоди 100-річчя від 

часу проведення наступальної військової операції УПА «Чортківська офензива». 

 

241. Шот, М. Три області встановлять пам’ятник «Чортківській офензиві» [Текст] / 

М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 7 листоп. — С. 16 : фот. 
У Львівській ОДА підписали меморандум про співпрацю щодо встановлення 

пам’ятника з нагоди 100-річчя від часу проведення наступальної військової операції 
УПА «Чортківська офензива». 

 

Про відкриття меморіального знака пам’яті Сергія Сірого 

 
242. Назавжди та у камені: поет-пісняр Сергій Сірий повернувся у рідне місто [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 31 жовт. — 6 листоп. — С. 6 : фот. 
У Тернополі відбудеться урочисте відкриття меморіального знаку пам’яті Сергія 

Сірого. 

 

243. Стадник, О. Назавжди повернувся в рідне місто [Текст] / О. Стадник // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 31 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Пам’ять). 
Про відкриття меморіального знака пам’яті Сергія Сірого. 

 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 
 

244. Білик, О. Ним пишається наша діаспора [Текст] / О. Білик // Урядовий кур’єр. — 

2018. — 17 листоп. — С. 5 : фот. 

У Будинку архітекторів Болгарії відкрито виставку «Михайло Паращук: український 

скульптор, що змінив Софію». 

 

245. «Вікно у небо. Зарваниця — 2018» [Текст] // Свобода. — 2018. — 12 жовт. — С. 4 : 

фот.  
У Марійському духовному центрі в с. Зарваниця завершився V Всеукраїнський 

іконописно-живописний пленер. 

 

246. Вітенько, Т. «Обличчя нових громад» [Текст] / Т. Вітенько // Свобода. — 2018. — 

26 жовт. — С. 4 : фот. 

В Українському домі «Перемога» представлено виставку фотосвітлин «Обличчя нових 

громад» — Байковецької та Великогаївської ОТГ. 

 

247. Золотнюк, А. Свобода й пошук у білому гіпсі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 24 жовт. — С. 13 : фот. — (Виставка). 
У художній галереї обласного центру діє виставка фігур із серії «Метаморфози 

сучасного світу» скульптора Миколи Солонера, уродженця Тернополя. 

 

248. Коваль, Г. Семеро тернополян-філателістів повернулися з нагородами [Текст] / 

Г. Коваль // Свобода. — 2018. — 2 листоп. — С. 4. 

Про XVI Національну філателістичну виставку «Укрфілекспо 2018». 
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249.  Коли і на мольберті — осінь… [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. —

 31 жовт. — 6 листоп. — С. 12 : фот. кольор. 
У Тернополі відбувся пленер «Тернопіль — колиска нашого дитинства». 

 

250. Левицький, Д. В «Арсеналі» вперше представлять партитуру музичного проекту 

Курбаса [Текст] : З 17 жовтня по 2 грудня в «Мистецькому Арсеналі» 

розгорнеться проект «Курбас: нові світи» / Д. Левицький // Дзеркало тижня. — 

2018. — 13 жовт. — С. 16 : фот. кольор.  
 

251. Мельничук, Б. «Як з Бережан до Таїланду» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 3 : фот. — (Знай наших!). 

У м. Бангкок відкрито персональну виставку із серії «Двовзори» Олега Шупляка. 

 

252. Самченко, А. У світлі Курбаса [Текст] / А. Самченко // Україна молода. — 2018. — 

2—3 листоп. — С. 14 : фот. — (Постать). 

У Мистецькому арсеналі відкрито виставку «Курбас: нові світи». 

 

253. Стельмашевська, О. «Курбас: нові світи» [Текст] / О. Стельмашевська // День. — 

2018. — 19—20 жовт. — С. 17 : фот. кольор. — (Культура). 

У Мистецькому арсеналі відкрито виставку «Курбас: нові світи», присвячену 

українському авангардному театральному режисерові Лесю Курбасу. 

 

Державний архів Тернопільської області 
 

254. Архів таки переїде до нового приміщення [Текст] // Свобода. — 2018. —

 9 листоп. — С. 1 : фот. 

Про підписання меморандуму про працю щодо завершальних робіт з облаштування 

будівлі Державного архіву Тернопільської області та передачі приміщення монастиря 

Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви. 

 

255. Сулима, О. В облдержархіві чекають на нові документи про Героїв України 

[Текст] / О. Сулима // Свобода. — 2018. — 30 листоп. — С. 1. 

У Державному архіві Тернопільської області триває збір відомостей та документів про 

мешканців області — Героїв Майдану та антитерористичної операції. 
 

256. Ще один довгобуд — на завершенні! [Текст] // Наш день. — 2018. — 14—

20 листоп. — С. 2 : фот. 

Про підписання меморандуму про працю щодо завершальних робіт з облаштування 

будівлі Державного архіву Тернопільської області та передачі приміщення монастиря 

Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви. 

 

Тернопільська галерея сучасного мистецтва «Бункермуз» 
 

257. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

галереї «Бункермуз» діють виставки: живопису львівського митця Володимира 

Костирка; «Анна Петушинська. Живопис» та ін.]. — С. 160. 
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258. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

галереї «Бункермуз» (м. Тернопіль) діють виставки: живопису львівського митця 

Ростислава Гарбара; творчих робіт художниці Ольги Баландюк та уродженця 

Тернополя, нині львів’янина Богдана Кухарського «Пошук»]. — С. 166. 

 

259. Заморська, Л. Картини, що відкривають внутрішнє світло [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 12 листоп. — С. 18 : фот. — (Виставки). 
У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відкрито «Білу виставку» художниць 

Насті Кулік і Дарії Текуч. 

 

260. Золотнюк, А. Навіщо нам класики? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 6 : фот. — (Лекція). 
У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася презентація книжки «Як 

читати класиків» Ростислава Семківа.  

 

261. Золотнюк, А. Пошук світла в собі й надовкола [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 16 листоп. — С. 8 : фот. — (Завітайте). 
У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відкрито «Білу виставку» картин 

молодих мисткинь Насті Кулік і Дарії Текуч. 

 

262. Золотнюк, А. П’ять років у афішах [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 30 листоп. — С. 3 : фот. — (Експозиція). 

Про п’ятирічну історію тернопільської галереї «Бункермуз» упродовж місяця можна 

оглянути на ретроспективній виставці афіш. 

 

263. Золотнюк, А. Радість і печаль Сергія Декалюка [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відкрито серію робіт «Радість і 
печаль» художника зі Збаража Сергія Декалюка. 

 

264. Лінчевська, С. Сміялись і розлучені, й одружені [Текст] / С. Лінчевська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 8 : фот. — (Прем’єра). 

У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася прем’єра комедії 
«Розлучені теж сміються, або в ЦРУ тільки жінки» за п’єсою Лілії Костишин і Богдана 
Мельничука. 

 

265. Семеняк, В. Коли сміються розлучені, щастям не торгують [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2018. — 12 жовт. — С. 4 : фот. 

У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відбувся прем’єрний показ комедії 
«Розлучені теж сміються, або в ЦРУ тільки жінки» за п’єсою Лілії Костишин і Богдана 
Мельничука. 

 

266. Стартує Мандрівний Docudays UA [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — С.  1 : 

фот. 

У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» відбудеться презентація XV 

Міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини 

«Docudays UA». 
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Картинна галерея Тернопільської обласної організації Національної спілки 

художників України 
 

267. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

картинній галереї ТОО НСХУ діють виставка образотворчого мистецтва 

«Т. Г. Шевченко»; традиційна Великодня виставка (учасники — понад двадцять 

художників)]. — С. 160. 

 

268. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [20 

червня в галереї обласної організації Національної спілки художників України 

відкрито виставку художніх робіт «Така моя дорога…» пам’яті відомого 

тернопільського скульптора, уродженця Хмельниччини Бориса Рудого — 70-річчя 

від дня народження]. — С. 161. 

 

269. Федун, Г.  Емоційні скульптури Миколи Солонера [Текст] / Г. Федун // Свобода. — 

2018. — 12 груд. — С. 12 : фот. кольор.  

В арт галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 

України відбулася презентація виставки «Метаморфози сучасного світу» скульптора з 
Лондона Миколи Солонера. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ 
ТВОРЧОСТІ 

 

270. Синенька, Б. Фольклорна лабораторія [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2018. — 

7 груд. — С. 4. 

Відбулася творча лабораторія для покращення роботи фольклорно-етнографічних 

колективів. 

 

271. Стець, Н. Вокально-хорова майстерня [Текст] / Н. Стець // Вільне життя плюс. — 

2018. — 21 груд. — С. 1. — (Конференція). 

Методичну конференцію викладачів вокально-хорових відділів мистецьких шкіл 

області провели в Тернопільській музичній школі № 2 ім. М. Вербицького. 

 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 
 

XVIII міжнародний фестиваль «JAZZ BEZ» 

 
272. Зі світу по ноті — Тернополю джаз! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 21—27 листоп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Упродовж 7—9 грудня в Тернополі відбудеться XVIII міжнародний фестиваль «JAZZ 

BEZ». 

 

273.  Золотнюк, А. Тернопіль знову джазуватиме [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 21 листоп. — С. 1. — (Не прогавте!). 
Про XVIII міжнародний фестиваль «JAZZ BEZ». 
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274. На старт, увага… джаз! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

28 листоп. — 4 груд. — С. 6. 

Про XVIII міжнародний фестиваль «JAZZ BEZ». 

 

275. На тернополян чекає три дні джазових контрастів [Текст] // RIA плюс. — 2018. — 

26 листоп. — С. 21 : фот. кольор. — (Музика). 

Упродовж 7—9 грудня в Тернополі відбудеться XVIII міжнародний фестиваль «JAZZ 

BEZ». 

 

276. Поджазували на славу! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 12—18 

груд. — С. 6.  

Упродовж 7—9 грудня в Тернополі тривав XVIII міжнародний фестиваль «JAZZ BEZ». 

 

I Відкритий конкурс вокалістів та хорових 

колективів ім. Соломії Крушельницької 

 
277. Балюх, В. Ще один «пам’ятник» славетній землячці [Текст] / В. Балюх // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 21 листоп. — С. 12 : фот. кольор. 

Відбувся I Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії 
Крушельницької. 

 

278. Конкурс вокалістів та хорових колективів [Текст] // Свобода. — 2018. — 

2 листоп. — С. 4 : фот.  
Про I Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії 
Крушельницької. 
 

279. Левчук, М. Суголосно з «незабутньою Аїдою» [Текст] / М. Левчук // Сільські 
вісті. — 2018. — 23 листоп. — С. 6 : фот. — (Заповітне). 
Про I Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії 
Крушельницької.  
 

280. Півтисячі конкурсантів та оперна зірка в журі! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 14—20 листоп. — С. 6 : фот.  
Упродовж 14—16 листопада у Тернополі триватиме I Відкритий конкурс вокалістів та 

хорових колективів імені Соломії Крушельницької, участь у якому візьмуть майже 

півтисячі конкурсантів. 

 

281. Поліщук, Т. Півтори тисячі співаків змагатимуться у Тернополі! [Текст] / 

Т. Поліщук // День. — 2018. — 13 листоп. — С. 13 : фот. — (Подія). 

Про I Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів ім. Соломії Крушельницької. 
 

282. Садовська, Г. І Соломія спостерігала, як Вікторія співала [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 1 : фот. — (Новий конкурс). 
Упродовж 14—16 листопада у Тернополі тривав I Відкритий конкурс вокалістів та 

хорових колективів ім. Соломії Крушельницької. 
 

283. Синявська, В. Уперше в Тернополі — оперна співачка з оперним ім’ям [Текст] / 

В. Синявська // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 листоп. — С. 13 : фот. — (Щоб 

звучала українська пісня). 
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У Тернопільській обласній філармонії відбудеться I Відкритий конкурс вокалістів та 

хорових колективів ім. Соломії Крушельницької в номінації «Солісти-вокалісти третьої 
та четвертої вікових категорій», який очолить оперна співачка Вікторія Лук’янець. 

 

284. Шот, М. Яскраві голоси, гідні Надії [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2018. — 4 груд. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У Тернополі відбувся I Відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів ім. Соломії 
Крушельницької. 

 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 

 
285. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [на землі 
нескореного Данилів-граду і штабу воєнної округи УПА «Волинь-Південь» на 

Шумщині зібрав численний люд XIII міжобласний мистецько-краєзнавчий 

фестиваль «Братина» за участю письменників]. — С. 162. 

 

Обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, сонце» 

 
286. Дембіцький, Є. Шукають таланти [Текст] / Є. Дембіцький // Вільне життя плюс. — 

2018. — 19 жовт. — С. 1. — (Анонс).  
У будинках культури Шумська та Кременця відбудеться відбір вокалістів і танцівників 

на обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, сонце». 

 

287. Лановецький район приймав обласний патріотично-мистецький фестиваль 

«Вставай, сонце»! [Текст] // Номер один. — 2018. — 12 груд. — С. 14 : фот. 

кольор. — (Відпочинок). 
 

288. Обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, сонце» пройшов на 

Борщівщині [Текст] // Номер один. — 2018. — 28 листоп. — С. 14 : фот. кольор. — 

(Відпочинок). 
У Палаці студентів Борщівського агротехколеджу відбувся обласний патріотично-

мистецький фестиваль «Вставай, сонце». 

 

289. Патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, сонце» пройшов на Чортківщині 
[Текст] / Номер один. — 2018. — 14 листоп. — С. 14 : фот. кольор. — (Відпочинок). 

У Чортківському районному комунальному будинку культури імені Катерини 

Рубчакової відбувся обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, сонце». 

 

290. Стартував фестиваль «Вставай Сонце» [Текст] // Досьє 102. — 2018. — 18 жовт. — 

С. 10 : фот. 
У смт Підволочиськ стартував обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, 

cонце». 

 

291. Теребовля приймала обласний фестиваль «Вставай, сонце» [Текст] / Номер 

один. — 2018. — 31 жовт. — С. 14 : фот. кольор. — (Відпочинок). 
Про проведення обласного патріотично-мистецького фестивалю «Вставай, сонце» у 

Теребовлі.  
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292. У Шумську пролунав фестиваль «Вставай, сонце» [Текст] // Номер один. — 

2018. — 24 жовт. — С. 14 : фот. кольор. — (Відпочинок). 

Фотозвіт фестивалю. 

 

293. Фестиваль «Вставай, сонце» завітав на Підгаєччину [Текст] // Номер один. — 

2018. — 21 листоп. — С. 14 : фот. кольор. — (Відпочинок). 

У Підгаєцькому районному будинку культури відбувся X ювілейний етап патріотично-

мистецького фестивалю «Вставай, сонце». 

 

294. Фестиваль «Вставай, сонце» завітав у Копичинці [Текст] // Номер один. — 2018. — 

19 груд. — С. 14 : фот. кольор. — (Відпочинок). 
 

295. Фестиваль «Вставай, сонце» засвідчив, наскільки багата Бережанська земля 

талантами [Текст] // Наш день. — 2018. — 8—14 листоп. — С. 14 : фот. кольор. 

У Бережанському районному будинку культури відбувся обласний патріотично-

мистецький фестиваль «Вставай, сонце». 

 

296. Фестиваль «Вставай, сонце»: місце, де шукають таланти! [Текст] // Номер один. — 

2018. — 10 жовт. — С. 14 : фот. кольор. 
У смт Підволочиськ відбувся обласний патріотично-мистецький фестиваль «Вставай, 

сонце». 

 

297. Фестиваль «Вставай, сонце» пролунав у Бучачі [Текст] // Номер один. — 2018. — 

17 жовт. — С. 14 : фот. кольор. 
У Бучацькому районному будинку культури відбувся обласний патріотично-

мистецький фестиваль «Вставай, сонце». 

 

Обласний фестиваль національно-патріотичної пісні «Червона калина» 
 

298. Огородник, М. А ми тую червону калину підіймемо… [Текст] / М. Огородник // 

Наш день. — 2018. — 17—23 жовт. — С. 13 : фот. кольор. 
У с. Шманьківці Чортківського району відбувся обласний фестиваль національно-патріотичної 
пісні «Червона калина».  

 

299. Огородник, М. Відшуміла «Червона калина» [Текст] / М. Огородник // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 19 жовт. — С. 1. — (Фестиваль). 
У с. Шманьківці Чортківського району відбувся обласний фестиваль національно-патріотичної 
пісні «Червона калина».  

 

Інші фестивалі, конкурси та заходи 
 

300. Бачинський, Я. Іловиця ввійшла до трійки «Неймовірних сіл України» [Текст] / 

Я. Бачинський // Номер один. — 2018. — 3 жовт. — С. 12.  
Село на Шумщині потрапило до трійки переможців IIІ Всеукраїнського конкурсу 

«Неймовірні села України 2018». 

 

301. Глинська, О. «Під сузір’ям близнюків» Ігоря Топоровського — у десятці кращих 

[Текст] / О. Глинська // Наш день. — 2018. — 12—18 груд. — С. 7 : фот.  
Під час III Міжнародного літературного конкурсу «Крилатий Лев» письменник із 
Хоросткова Ігор Топоровський отримав диплом за збірку новел «Під сузір’ям 

близнюків». 
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302. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[9 березня дійство з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 

розпочалося у Тернополі біля пам’ятника Великому Кобзареві невмирущою 

ораторією «Реве та стогне Дніпр широкий…»]. — С. 151—152 : фот. 

 

303. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [21—22 

квітня у Тернополі за підтримки міського голови Сергія Надала та Міністерства 

культури України відбувся IX, Міжнародний фестиваль-конкурс духовної пісні й 

камерної музики «Я там, де є благословення»]. — С. 156. 

 

304. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[29 квітня у Молоткові на Лановеччині здійснили заходи до 75-х роковин трагедії, 
коли німецькі нацисти знищили 617 місцевих жителів]. — С. 157. 

 

305. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [4—6 травня 

відбувся VI мистецький фестиваль «Ї»] . — С. 157—158 : фот. 

 

306. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[29 квітня півтисячі юних танцюристів із 22 хореографічних колективів з’їхалися 

до обласного центру на традиційний фестиваль-конкурс «Танцювальна весна — 

2018»]. — С. 157 : фот. 

 

307. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [17 

травня в Тернополі втретє відбулося фольклорно-музичне дійство «Лемківський 

кормеш»]. — С. 158—159 : фот. 

 

308. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [на 

присвяченому Лесі Українці Третьому всеукраїнському конкурсі учнівської та 

студентської творчості ім. Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!» у 

Чернівцях перемогу в номінації «Малюнок» здобули учениці Заліщицької 
державної гімназії Віталіна Анцібор та Діана Хандій]. — С. 162—163. 

 

309. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [19—22 

липня на іподромі, що в селі Довжанка поблизу Тернополя, вирував VI 

міжнародний музичний фестиваль «Файне місто»]. — С. 163—164. 
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310. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [20—22 

липня у гідропарку «Топільче» в Тернополі шумів-гомонів фестиваль гончарів 

«Не святі горшки ліплять»]. — С. 164 : фот. 

 

311. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

Заліщиках зібрав літераторів із Тернопільщини, Івано-Франківщини і 
Чернівеччини XXIV реґіональний фестиваль «Дністрові зорі»]. — С. 166. 

 

312. Ковальчук, Ю. «Ліра Гіппократа» [Текст] / Ю. Ковальчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 1. — (Новини звідусіль). 

За підтримки Міністерства культури у Києві відбувся XVIII фестиваль-конкурс 

студентів-медиків і медичних працівників України «Ліра Гіппократа». 

 

313. Кравчук, Н. На пошану Василю Барвінському [Текст] / Н. Кравчук // Соломія. — 

2018. — № 1. (cіч. — берез.). — С. 2 : фот. 

Про I Відкритий конкурс піаністів «На батьківщині Василя Барвінського». 

 

314. Крила виростають від підтримки [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — С. 1 : 

фот.  
У смт Заводське Чортківського району відбувся «Фестиваль громад» — форум 12 

активних об’єднаних територіальних громад Тернопільської області — партнерів 

програми «USAID DOBRE». 

 

315. Надал, С. Сергій Надал: «Гідність і Свобода — основні чесноти українця» [Текст] / 

С. Надал // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 листоп. — С. 4 : фот.  
Про відзначення Дня Гідності та Свободи і всенародне віче «За європейську Україну» у 

Тернополі. 
 

316. Надал, С. Сергій Надал: «Гідність і Свобода — основні чесноти українця» [Текст] / 

С. Надал // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—27 листоп. — С. 2 : фот.  
Про відзначення Дня Гідності та Свободи і всенародне віче «За європейську Україну» у 

Тернополі. 
 

317. Присяжний, Б. А перемагають найкращі [Текст] / Б. Присяжний // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 8 : фот. — (Конкурси). 

Учні з м. Чортків стали лауреатами XXVII декламаторського конкурсу поезії «Креси» 

імені Адама Міцкевича. 

 

100-річчя від часу створення ЗУНР 

 
318. Колінець, В. Століття звитяг і падінь. Чи засвоїмо історичні уроки? [Текст] / 

В. Колінець // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—27 листоп. — С. 5 : фот.  
Про заходи, приурочені до 100-ї річниці створення ЗУНР, у Тернополі. 
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319. Надал, С. Сергій Надал: «ЗУНР довела право українців бути господарями на своїй 

землі» [Текст] / С. Надал // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 31 жовт. — 

6 листоп. — С. 2 : фот. 

Міський голова Тернополя С. Надал про створення ЗУНР. 

 

320. Самиців, М. Воля і щастя для українського народу [Текст] / М. Самиців // 

Свобода. — 2018. — 2 листоп. — С. 2. — (До 100-ї річниці ЗУНРу). 

Історію створення ЗУНР. 

 

321. 100-річчя Листопадового зриву відзначать на Тернопільщині [Текст] // Свобода. — 

2018. — 31 жовт. — С. 2 : фот.  
Про заходи, приурочені до річниці від часу створення ЗУНР, у Тернополі. 
 

322. 100-річчя утворення ЗУНР: до пам’ятної дати урочисті заходи відбудуться в усіх 

районах області [Текст] // Наш день. — 2018. — 31 жовт. — 7 листоп. — С. 5 : фот.  
Про заходи, приурочені до 100-ї річниці від часу створення ЗУНР, у Тернополі. 
 

323. Штокало, В. 100 років тому Тернопіль став столицею Західно-Української 
Народної Республіки [Текст] : [інтерв’ю з істориком Василем Штокалом] / 

[спілкувався] В. Попович // Номер один. — 2018. — 5 груд. — С. 12 : фот. — 

(Історія). 

 

324. Як на Тернопільщині відзначатимуть 100-річчя утворення ЗУНР [Текст] // Номер 

один. — 2018. — 31 жовт. — С. 3 : фот. кольор. 
Про заходи, приурочені до річниці від часу створення ЗУНР, у Тернополі. 

 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ Й ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

Громадське об’єднання-земляцтво «Тернопілля» 
 

325. Бачинський, В. Валерій Бачинський: «Ми любимо тебе, рідний краю!» [Текст] : 

[розповідь заслуженого діяча мистецтв України, директора-розпорядника 

Київського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, 

голови земляцтва «Тернопілля»] / [записав] І. Гаврилишин // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 5 : фот. — (Земляки — землякам). 

Про діяльність громадського об’єднання-земляцтва «Тернопілля». 

 

326. Земляцтву «Тернопілля» — 20! [Текст] // Свобода. — 2018. — 31 жовт. — С. 2 : 

фот. 

У Києві відбулися урочистості з нагоди 20-річчя від часу заснування тернопільського 

земляцтва. 

 

327. Зимненко, А. Земляцтву — двадцять [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 1. — (Конкурс). 
У Міжнародному виставковому центрі Києва відбулися урочистості з нагоди 20-річчя 

від часу створення земляцтва «Тернопілля». 

 

328. Миколайчук, Н. Краяни зібралися на ювілей [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 
України. — 2018. — 2 листоп. — С. 15 : фот. 
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Про святкові урочистості з нагоди 20-річчя від часу створення земляцтва «Тернопілля». 

 

Громадська організація «Союз українок» 
 

329. Гуцал, О. Потрібно реабілітувати… совість [Текст] / О. Гуцал // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 24—30 жовт. — С. 6 : фот. 

Про громадянську позицію і суспільну діяльність громадської організації «Союз 
українок». 

 

330. Мадзій, І. Щедрі жнива борщівських союзянок [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 5 : фот. — (Ювілеї). 
Про добровільну Всеукраїнську жіночу громадсько-просвітницьку організацію «Союз 
українок». 

 

Тернопільський вокальний гурт «Пшеничне перевесло» 
 

331. Шот, М. «Пшеничне перевесло» на турецьких просторах [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 10 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Нашого цвіту по всьому 

світу). 
У турецькому місті Анталія відбувся IV фестиваль-ярмарок «Барви районів», у якому 

взяв участь тернопільський вокальний гурт «Пшеничне перевесло». 

 

332. Шот, М. Українська пісня лунала в Туреччині [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 11 жовт. — С. 12 : фот. — (Дружні контакти). 
Тернопільський вокальний гурт «Пшеничне перевесло» взяв участь у IV фестивалі-
ярмарку «Барви районів». 

 

Тернопільський муніципальний Галицький камерний оркестр  
 

333. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [17 червня 

програмою під назвою «Літній музичний релакс» в Українському домі «Перемога» 

завершив свій 26-й концертний сезон Галицький камерний оркестр під орудою 

народного артиста України Василя Феленчака]. — С. 161 : фот. 
 

334. Садовська, Г. Солодко звучали скрипки й клавесин [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 5 : фот. — (Світ музики). 

В Українському домі «Перемога» відбувся вечір старовинної камерної музики 

муніципального Галицького камерного оркестру. 

 

335. Садовська, Г. Така різна, але однаково талановита [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 5. — (Світ музики). 

Про відкриття XXVII концертного сезону муніципального Галицького камерного 

оркестру під орудою народного артиста України Василя Феленчака «Вечір сучасної 
української музики». 

 

336. Шот, М. Четверте виконання сюїти Івасюка [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 24 жовт. — С. 24. 
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Муніципальний Галицький камерний оркестр під орудою народного артиста України 

маестро Василя Феленчака відкрив новий XXVII концертний сезон під назвою «Вечір 

сучасної української музики». 

 

Інші мистецькі колективи й творчі об’єднання 
 

337. Видиш, Н. Гурт, що лучає у ціль [Текст] : [інтерв’ю з фронтменом і гітаристом 

гурту «Джевелін» Назаром Видишом] / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 8 : фот. — (На повен голос). 
Про тернопільський гурт «Джевелін». 

 

338. Мадзій, І. Нове покоління «Дивограю» збирає перемоги [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 10 жовт. — С. 11 : фот. — (Досягнення). 
Дитячий хореографічний колектив «Дивограй» Борщівської школи мистецтв узяв 

участь у III Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Тобі, Україно!». 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 
 

339. Вандзеляк, Г. Наступного року НСЖУ — 60 [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2018. — 26 груд. — С. 11. 

У приміщенні НСЖУ відбулося підсумкове засідання щодо діяльності товариства за 

2018 рік. 

 

340. Дащенко, Н. Світоч «Вертепу» [Текст] : пісенний репертуар та обрядові дійства у 

культурно-просвітницькій діяльності товариства (1989—1992 рр.) / Н. Дащенко, 

Н. Пронь // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 3 : фот. — (До витоків). 

 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

 
341. Антонюк, І. Кременецька «Просвіта» в національно-культурному житті народу 

[Текст] / І. Антонюк // Свобода. — 2018. — 9 листоп. — С. 2 : фот. 

У Кременецькій педагогічній академії відбулася конференція, присвячена 100-річчю від 

часу створення товариства «Просвіта». 

 

342. Антонюк, І. Науково-практична конференція «Кременецька «Просвіта» в 

національно-культурному житті українського народу [Текст] / І. Антонюк // Слово 

Просвіти. — 2018. — 15—21 листоп. —   С. 7 : фот. — («Просвіті» —150!). 

У Кременецькій педагогічній академії відбулася конференція, присвячена 100-річчю від 

часу створення товариства «Просвіта». 

 

343. Гулей, І. І в нашому селі горів колись просвітянський смолоскип… [Текст] / 

І. Гулей // Вільне життя плюс. — 2018. — 3 жовт. — С. 6 : фот. — (До 150-річчя 

створення «Просвіти»). 

Про читальню «Просвіти» у с. Базар Чортківського району. 

 

344. Іванишин, В. «Просвіта» — це спосіб життя і мислення кожного свідомого 

українця [Текст] / В. Іванишин // Свобода. — 2018. — 7 груд. — С. 3 : фот. — 

(«Просвіті» —150!). 
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У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася урочиста академія з нагоди 150-річчя від часу створення 

товариства «Просвіта». 

 

345. Савак, Б. Денисівці першими після львів’ян організували «Просвіту» [Текст] / 

Б. Савак // Свобода. — 2018. — 28 груд. — С. 3 : фот. 

Про осередок «Просвіти» у с. Денисові Козівського району. 

 

346. Садовська, Г. Світи ще нових 150 літ, «Просвіто»! [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 1 : фот. — (Урочини). 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. 

Г. Шевченка відбулася урочиста академія з нагоди 150-річчя від часу створення 

товариства «Просвіта». 

 

347. Садовська, Г. Тримайся купно, просвітянська родино! [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 12 груд. — С. 11 : фот. — (Думки на полях 

святкувань). 

Про відзначення 150-річчя від часу створення товариства «Просвіта» у Львові. 
 

348. Степанчук, І. «Українці дадуть собі раду без вказуючого перста з Московії» 

[Текст] / І. Степанчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 5 : фот. — (З 

перших вуст). 

Про урочистості з нагоди 150-річчя від часу створення товариства «Просвіта» у Львові. 
 

349. Україна. Президент (2014—; П. О. Порошенко). Про відзначення державними 

нагородами України членів Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка [Текст] : Указ Президента України № 420/2018 від 7 груд. 2018 р. // 

Слово Просвіти. — 2018. — 13—19 груд. — С. 3 : фот. — («Просвіті» — 150!). 

Указом Президента України державними нагородами за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з 
нагоди 150-річчя від часу заснування товариства «Просвіта» відзначено: орденом «За 

заслуги» II ступеня — Чубату Дарію Дмитрівну — голову Тернопільського міського 

об’єднання, орденом княгині Ольги II ступеня — Садовську Галину Дмитрівну — 

заступника голови правління Тернопільського міського об’єднання. 

 

350. Чубата, Д. В єдності сила народу [Текст] / Д. Чубата // Слово Просвіти. — 2018. — 

29 листоп. — 5 груд. — С. 8 : фот. — («Просвіті» — 150!). 

У сесійній залі Тернопільської міськради відбулися урочини, приурочені до 180-річчя 

від дня народження першого очільника просвітян Володимира Лучаківського. 

 

351. Чубата, Д. Не згасає смолоскип, запалений Володимиром Лучаківським [Текст] / 

Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 5 : фот. — (До 150-

річчя створення «Просвіти»). 

Про діяльність товариства «Просвіта» у Тернополі. 
 

352. Ярема, К. України незрадливий син [Текст] / К. Ярема // Свобода. — 2018. — 

9 листоп. — С. 4 : фот. — (До 150-річчя «Просвіти»). 

У с. Острів Тернопільського району відбувся вечір пам’яті поета-патріота, 
шістдесятника, просвітянина Василя Ярмуша. 
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353. Ярий, М. Галицький феномен [Текст] / М. Ярий // Вільне життя плюс. — 2018. — 

7 груд. — С. 5. — (До 150-річчя «Просвіти»). 

Про діяльність товариства «Просвіта». 

 

Тернопільська обласна організація Національної спілки 

письменників України 

 
354. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [28 

червня під головуванням очільника Тернопільської обласної організації НСПУ 

Олександра Смика відбулися чергові письменницькі збори]. — С. 162. 

 
355. Костишин, Л. Тернопіль приймав надію української літератури [Текст] / Л. 

Костишин // Вільне життя плюс. — 2018. — 16 листоп. — С. 6. — (Письменницька 

нарада). 

У Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України 

відбулася нарада молодих літераторів. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, 

ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

356. Бандурка, І. Дорогами життя та творчості дружини Марії [Текст] : До 150-річчя 

від дня народження та 70-річчя від дня смерті педагога, перекладача, громадської 
діячки, дружини Голови Центральної Ради УНР М. Грушевського Марії-Іванни 

Грушевської / І. Бандурка // Свобода. — 2018. — 9 листоп. — С. 3 : фот. 

 

357. Божик, О. Олександр Божик: «Міг стати штукатуром, футболістом, 

священиком… Але вибрав скрипку!» [Текст] : [інтерв’ю з львівським скрипалем-

віртуозом Олександром Божиком] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 26 груд. — С. 9 : фот. — (Kultura). 

11 січня у Тернополі відбудеться сольний концерт лауреата міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, скрипаля-віртуоза Олександра Божика. 

 

358. Буадзе, З. Заза Буадзе: «В Україні вже є нове якісне кіно. Приходьте — і дивіться» 

[Текст] : [інтерв’ю з кінорежисером фільмів «Червоний» та «Позивний Бандерас» 

Зазою Буадзе] / [розмовляла] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 

31 жовт. — С. 12 : фот. кольор.— (Інтерв’ю «ВЖ плюс»). 

 

359. Вандзеляк, Г. Барвистий світ Ярослава Омеляна [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 28 груд. — С. 4 : фот. — (До 90-річчя від дня народження). 
Про заслуженого художника України, члена НСХУ, лауреата Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких Ярослава Омеляна. 

0 

360. Вандзеляк, Г. «Висохла криниця в мами біля хати…» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 2 листоп. — С. 4 : фот. 

Про відкриття меморіальної дошки поетесі Людмилі Кірик-Радомській. 
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361. Вандзеляк, Г. Від орлів — до гетьманів… [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2018. — 28 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (Захоплення). 
Про майстра по дереву Михайла Завійського з Бережан. 

 

362. Вандзеляк, Г. З картин ясніють квіти України… [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 31 жовт. — С. 12 : фот. кольор. 

Про майстриню Лановецького міського комунального будинку дитячої та юнацької 
творчості Аллу Одлижук. 

 

363. Вандзеляк, Г. Меморіальна таблиця на честь поетеси [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2018. — 19 жовт. — С. 4 : фот. 

Про відкриття пам’ятної дошки поетесі Людмилі Кірик-Радомській. 

 

364. Васильків, Е. «Керівництву українського телеканалу українське не потрібне. Воно 

потопталось на кістках народної пісні…» [Текст] : Оксана Пекун закликає 
підтримати передачу «Фольк-мюзик» / Е. Васильків // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 28 листоп. — 4 груд. — С. 6 : фот. 

 

365. Віктор Павлік: «Допоможіть мені врятувати сина!» [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 10—16 жовт. — С. 1 : фот. кольор. 

Народний артист України просить допомогти врятувати життя синові.  
 

366. Віктор Павлік: «Дякую всім за допомогу, добрі слова і молитви. Все буде добре…» 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 24—30 жовт. — С. 6. 

 

367. Вовчанська, В. В’ячеслав Хім’як: заспів до ювілею [Текст] / В. Вовчанська, Б. 

Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 5 : фот. — (Обличчя 

професії). 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

імені Т. Г. Шевченка В’ячеслава Хім’яка. 

 

368. Вовчанська, В. Закохана у дивослово [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 19 жовт. — С. 6. — (Поетичний небосхил). / 

Вовчанська, В. Закохана у дивослово [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 6. — (Прочитане). 
Про письменницю Тамару Гнатович та її творчість. 

 

369. Вовчанська, В. Мистецтво пензля і пера [Текст] / В. Вовчанська // Свобода. — 

2018. — 14 груд. — С. 4. 

Про живописця, прозаїка Галину Денегу. 

 

370. Горяча, Н. Його пробуджена царівна [Текст] / Н. Горяча // Вільне життя плюс. — 

2018. — 24 жовт. — С. 3 : фот. 
Про життєвий шлях Якова Гніздовського. 

 

371. Гоцко, В. Василь Гоцко: «Я хочу, щоб мене чули» [Текст] : [інтерв’ю з вокалістом 

та лідером гурту «Холодне Сонце» Василем Гоцком] / [спілкувалася] О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 31 жовт. — 6 листоп. — С. 6 : фот. 
 

372. 20 облич’2018 [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 26 груд. — С. 6—7 : 

фот. — (Nominacii). 
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Згадано солістку гурту «Tik Tu» Наталю Багрій, письменників Михайла Левицького та 
Петра Сороку. 

 

373. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [1 

березня виповнилося 45 літ відтоді, як редакційний колектив «Вільного життя» 

поповнила Галина Садовська]. — С. 151 : фот. 

 

374. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[7 березня на 78-му році життя відійшов у засвіти Микола Добровольський, який 

близько тридцяти років віддав газеті «Вільне життя», а загалом журналістиці — 

понад півстоліття]. — С. 151 : фот. 

 

375. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[19 березня у Тернополі низкою заходів відзначили 180-річчя від дня народження 

першого бурґоміста Володимира Лучаківського]. — С. 152—153 : фот. 

 

376. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [26 

березня родичі, друзі, знайомі привітали зі 60-річчям від дня народження 

письменника, журналіста, краєзнавця, автора численних різножанрових книжок 

та публікацій у пресі й альманахах Ігоря Фарину]. — С. 154 : фот. 

 

377. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [29 

березня на факультеті ТНПУ ім. В. Гнатюка зібрав люд вечір пам’яті уродженця 

Великої Березовиці поета і драматурга Левка Крупи під філософською назвою 

«Марева легке крило»]. — С. 154—155: фот. 

 

378. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот.: І. Бандурка [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 

151—163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[17 квітня обірвався земний шлях відомого тернопільського журналіста, 

публіциста і редактора, члена НСЖУ Григорія Грещука]. — С. 156 : фот. 

 

379. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[25 квітня рідні, друзі й знайомі привітали зі 70-річчям від дня народження Євгена 

Зозуляка — талановитого поета і журналіста]. — С. 156—157. 

 

380. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [29 травня у 
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далекому Маріуполі вітання із 70-річчям від дня народження отримував поет із 
Бережан Геннадій Мороз]. — С. 159. 

 

381. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[молодий автор Віктор Янкевич у рідному йому Кременці репрезентував свій 

дебютний соціальний детектив «Тенета»]. — С. 160—161. 

 

382. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[письменниця, педагог-дошкільник за фахом Раїса Обшарська взяла участь у 

Міжнародному конкурсі для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети 

навчально-виховного процесу» і виборола друге місце за авторський урок-

міркування «У моєму серці — Україна»]. — С. 161 : фот. 

 

383. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[19 червня обірвалося земний шлях одного з найвидатніших українських поетів 

сучасності, перекладача, кіносценариста, драматурга, державного і громадського 

діяча Івана Драча, життя якого було пов’язане з Тернопільщиною]. — С. 161 : фот. 

 

384. Дохват, М. Тернополянка підкорила «X-фактор». Вона єдина в Західній Україні 
дівчина-MC [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2018. — 22 жовт. — С. 17 : фот. — 

(Шоу-біз). 
Тернополянка Ірен Гриців отримала три «так» від журі дев’ятого сезону шоу «Х-

фактор», кастинг якого проходив у Чернівцях. 

 

385. Драпак, Г. Гриць Драпак: «З мене сусіди інколи сміються, бо інші люди з Америки 

якісь лахи везуть, а я — насіння трави і хімію для дерев» [Текст] : [інтерв’ю з 
народним артистом України, гумористом Грицем Драпаком] / [спілкувалася] 

В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 12 груд. — С. 6—7 : фот. кольор. — 

(Персона). 

 

386. Дяченко, М. «Помщуся світу словом і любов’ю…» [Текст] : [розмова з поетом 

Михайлом Дяченком] / [розмову записав] П. Сорока // Українська літературна 

газета. — 2018. — 14 груд. — С. 8—9 : фот. — (Віч-на-віч). 
 

387. Залишався актором і в 97… [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—

25 груд. — С. 6.  

18 грудня відійшов у вічність народний артист України, драматург, актор 

Тернопільського драмтеатру ім. Т. Г. Шевченка Петро Ластівка. 

 

388. Заморська, Л. Перетворила свою квартиру на міні-музей вишивок [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 12 листоп. — С. 14 : фот. — (Захоплення). 

Про вишивальницю з Тернополя Олександру Ситник. 
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389. Заморська, Л. Підкорює свої вершини на візку [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 15 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Особистість). 

Про учасника проекту «Мрія на всіх», героя кліпу гурту «Фіра» на пісню «Далі», 

призера чемпіонату з плавання, ведучого і танцюриста Сергія Ткачука. 

 

390. Зелененька, І. Ірина Зелененька: «Люди дивуються, що ми святкуємо два Різдва» 

[Текст] : [інтерв’ю із власниками фотостудії Іриною та Юрієм Зелененьких] / 

[спілкувалася] М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—

25 груд. — С. 10 : фот. кольор. 

 

391. Зозуля, В. Василина Зозуля — співачка на мільйон… переглядів! [Текст] : 

[інтерв’ю з тернопільською співачкою, виконавицею та авторкою пісні «Чорне і 
біле» Василиною Зозулею] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 14—20 листоп. — С. 6 : фот. 

 

392. Золотнюк, А. Як закохатися у глину? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 21 листоп. — С. 13 : фот. — (Хобі). 
Про тернополянку, яка створює оригінальний посуд і прикраси з глини. 

 

393. «Йде Різдво» — жива автентика від Ірини Музики [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 12—18 груд. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про новий альбом «Йде Різдво» учасниці гурту «Фіра» Ірини Музики. 

 

394. Калачик, Ю. Як заспівала — і журі, і зал «порвала»… [Текст] / Ю. Калачик // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 22—30 жовт. — С. 6 : фот. 

Про участь тернополянки Ірен Гриців у шоу «Х-фактор». 

 

395. Карапулько, В. Саксофоніст Василь Карапулько: «Це я той Вася, «старався не 
трусити попіл» із пісні «Файне місто Тернопіль» [Текст] : [інтерв’ю] / 

[спілкувалася] В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 10 жовт. — С. 8—9 : фот. 

кольор. — (Персона). 

Тернопільський музикант Василь Карапулько про своє життя та музику. 

 

396. Кирик, О. Т. Шевченко в житті й творчості Соломії Крушельницької [Текст] / 

О. Кирик // Соломія. — 2018. — № 1 (січ. — берез.). — С. 1 : фот. 

 

397. Кідрук, М. «Що втримує нас від перетворення на звірів у місці, де немає Бога?» 

[Текст] : [інтерв’ю з письменником Максом Кідруком про передісторію нового 

роману «Де немає Бога»] / [спілкувалася] Є. Цебрій // RIA плюс. — 2018. — 

15 жовт. — С. 14 : фот. — (Життя). 

 

398. Кіцила, Ю. Григорій Марченко [Текст] / Ю. Кіцила // Соломія. — 2018. — № 3 

(лип. — верес.). — С. 2 : фот. 

Про музиканта, диригента, викладача Тернопільського музичного училища імені 
Соломії Крушельницької Григорія Марченка.  

 

399. Коваль, Г. Кирило Студинський — фундатор нобелівського руху в України 

[Текст] / Г. Коваль // Свобода. — 2018. — 17 жовт. — С. 12 : фот. кольор.  
До 150-річчя від дня народження академіка, письменника Кирила Студинського, 

уродженця с. Кип’ячка Тернопільського району. 
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400. Ковальчук, Ю. Благодійний аукціон [Текст] / Ю. Ковальчук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 1. — (Новини звідусіль). 

Тернопільський художник Рустам Давлетов організував благодійний аукціон у 

Тернополі, аби подарувати свято дітям, які мають розлади спектру аутизму. 

 

401. Ковцун, О. «Був він на сцені дуже природним» [Текст] / О. Ковцун // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 жовт. — С. 2 : фот. — (Славетні українці). 
Про маловідомі сторінки з життя Степана Яновича-Курбаса, батька Леся Курбаса. 

 

402. Корпан, Н. Створює та ілюструє власні книжки [Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 

2018. — 26 листоп. — С. 6 : фот. — (Після уроків). 

Про юну мисткиню гуртка декоративно-ужиткового мистецтва станції юних техніків 

Марію Довганець. 

 

403. Костишин, Л. П’ятнадцять років без Людмили Овсянної [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 12 груд. — С. 5 : фот. — (Пам’ять). 

Спогади про ведучу сторінки «Калина» Людмилу Овсянну. 

 

404. Кулик, Н. Невтомний українець [Текст] / Н. Кулик // Українська літературна 

газета. — 2018. — 15 жовт. — С. 14 : фот. — (Визначні постаті). 
Про педагога, історика, громадсько-політичного діяча Олександра Барвінського. 

 

405. Кусень, Б. З ювілеєм, друже-музейнику! [Текст] / Б. Кусень // Свобода. — 2018. — 

21 груд. — С. 1 : фот. — (До 70-річчя від дня народження). 

З нагоди ювілею директора Денисівського краєзнавчого музею Богдана Савака. 

 

406. Лазука, Н. «У нас з дитинства дівчаток вчать догоджати чоловікові, інакше, 
мовляв, хто тебе заміж візьме…» [Текст] / Н. Лазука // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 7—13 листоп. — С. 10 : фот. кольор. 

Тернопільська художниця Марія Ділай про своє життя на узбережжі Середземного 

моря. 

 

407. Лисий, С. Боянів рід не переводиться [Текст] / С. Лисий // Вільне життя плюс. — 

2018. — 14 листоп. — С. 4 : фот. — (Світ захоплень). 

Про Петра Болехівського-Бояна, Миколу Маліборського та Лесю Бойко. 

 

408. Личук, О. Головне у творчості — любов до України [Текст] / О. Личук // 

Свобода. — 2018. — 19 жовт. — С. 4 : фот. 

Про редактора бучацької районної газети, власкора обласної газети «Свобода», голову 

обласної організації НСЖУ, члена обласної організації НСПУ Василя Тракала. 

 

409. Ліпніцька, О. Збаражчанка Ольга Ліпніцька: «І в Італії живу Україною!» [Текст] : 

[інтерв’ю з краянкою, авторкою дебютної книжки «Загублена надія синіх сіл»] / 

[спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—25 груд. — 

С. 7 : фот. — (People). 

 

410. Лук’янець, В. Вікторія Лук’янець: «Вдячна Тернополю, що мене прихистив» 

[Текст] : [інтерв’ю з народною артисткою України, учасницею журі I Відкритого 

конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької] / 

[спілкувалася] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 листоп. — С. 6 : 

фот. — (Наша гостя). 
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411. Лук’янець, В. Солістка Віденської опери народна артистка України Вікторія 

Лук’янець: «Про мене кажуть : «Трудоголік, залізна конячка». Усе здобувала 

своїм талантом та важкою працею» [Текст] : [інтерв’ю з головою журі I 

Відкритого конкурсу вокалістів і хорових колективів імені Соломії 
Крушельницької у Тернополі] / [спілкувався] М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2018. — 1 груд. — С. 6 : фот. — (Суботні зустрічі). 
 

412. Мадзій, І. Звиняч — колиска командувача УСС [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 1. — (До 140-річчя від дня народження Михайла 

Галущинського). 

Про громадського та політичного діяча, педагога, голову товариства «Просвіта» 

Михайла Галущинського. 

 

413. Мадзій, І. Фотораритети Ігоря Бандрівчака [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 10 жовт. — С. 6 : фот. 
Про фотохудожника і колекціонера фотоапаратів Ігоря Бандрівчака із Чорткова. 

 

414. Майданюк, М. У Суходолі освятили меморіальну дошку знаменитому землякові 
[Текст] / М. Майданюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 28 листоп. — С. 11 : 

фот. — (Сини твої, Україно!). 

Про відкриття меморіальної дошки славетному краянинові, етнографу, фольклористові, 
публіцисту, культурно-громадському діячеві, педагогу Михайлові Ломацькому. 

 

415. Мельничук, Б. Із Буффало до Хуста [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 8. — (Прем’єри). 

Про композитора, диригента, піаніста Василя Безкоровайного та постановку казки-

мюзиклу «Червона Шапочка у Карпатах». 

 

416. Мельничук, Б. Незрадлива вірність Мельпомені [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 8 : фот. — (Повертаючись до 

надрукованого). — Закінчення. Початок — у Вільне життя плюс. — 2018. — 14 

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

Про народного артиста України Бориса Міруса та нову книжку «Мої 70 

заньківчанських літ», присвячену 100-річчю від часу створення славнозвісного театру 

ім. М. Заньковецької. 
 

417. Мельничук, Б. Тернополяни на Буковині, Поліссі та Львівщині [Текст] / 

Б. Мельничук // Свобода. — 2018. — 30 листоп. — С. 4 : фот. — (Знай наших!). 
Про Миколу Лазаровича, Євгена Барана та Ігоря Фарину. 

 

418. Мельничук, Б. Як КДБ і КПРС мельпомену гвалтували [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 листоп. — С. 4 : фот. ; 7 груд. — С. 5 : фот. — 

(Театр). 

Про акторів Олександра Гриньківа та Бориса Міруса, режисерів В’ячеслава Хім’яка, 

Володимира Якубовського та Ореста Савку. 

 

419. Миколаєнко, Г. «Завжди я любив і люблю своє мальовниче село Довге…» [Текст] / 

Г. Миколаєнко // Вільне життя плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 8 : фот. — 

(Славетні земляки). 

У с. Довге Теребовлянського району відбулося відкриття меморіальної дошки 

письменнику Володимирові Гжицькому. 
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420. Миколаєнко, Г. «Повернення» [Текст] / Г. Миколаєнко // Свобода. — 2018. — 

9 листоп. — С. 3 : фот. 

У с. Довге Теребовлянського району відбулося відкриття меморіальної дошки 

письменнику Володимирові Гжицькому. 

 

421. Музика, І. Ірина Музика: «Не знаю, як зберегти кохання. Бажано його просто не 
руйнувати» [Текст] : [інтерв’ю з тернопільською співачкою Іриною Музикою про 

найближчих людей, стосунки з ними, про успіхи, поразки і любов] / [спілкувалася] 

Н. Лазука // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 24—30 жовт. — С. 10 : фот. 

кольор. 

 

422. Мурашка, З. Українська пісня — на узбережжях океану [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 17 жовт. — С. 8 : фот. кольор. — (Знай наших!). 

Про концертний тур тернопільської співачки Ярослави Декалюк у Португалії. 
 

423. «Не уявляю себе на сцені без неї»… [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 31 жовт. — 6 листоп. — С. 6 : фот. 
Уродженець Тернополя, актор Олег Іваниця залишає проект «Дизель-шоу». 

 

424. Нечитайло, А. Талант, осяяний народним визнанням [Текст] / А. Нечитайло // 

Соломія. — 2018. — № 1 (січ. — берез.). — С. 3 : фот. — (Вітаємо!). 

З нагоди 60-річчя від дня народження та 40-річчя творчої діяльності уродженця 

Борщева, диригента, композитора Петра Андрійчука. 

 

425. Паризькі сторінки Михайла Бойчука [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — 

С. 3 : фот.; 3 листоп. — С. 3 : фот. — (Невідоме про відомих). 

 

426. «Персона 2018 року» — номінація від «Номер один» [Текст] // Номер один. — 

2018. — 26 груд. — С. 7 : фот. — (Визнання). 

За значний внесок у розвиток Тернопільщини співак Андрій Підлужний отримав звання 

«Персона 2018 року» у номінації від місцевої газети «Номер один». 

 

427. Поминальні заходи біля пам’ятника Курбасові [Текст] // Українське слово. — 

2018. — 8—22 листоп. — С. 3 : фот.— (Пам’ять). 

У Києві біля пам’ятника Лесеві Курбасу відбулися поминальні заходи за жертвами 

Соловецького етапу, розстріляного в урочищі Сандармох на півдні Карелії. 
 

428. Рудзінський, М. Михайло Рудзінський: «Політичне, економічне, духовне життя 

моєї країни для мене надзвичайно важливе» [Текст] : [інтерв’ю із музикантом, 

викладачем Тернопільського музичного коледжу ім. Соломії Крушельницької 
Михайлом Рудзінським] / [спілкувався] І. Мандрик // Соломія. — 2018. — № 3 

(лип. — верес.). — С. 2 : фот. 

 

429. Сачко, О. Народний артист Ігор Сачко: «У будь-якій іншій професії, крім 

акторства, мені було б нудно…» [Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України, 

актором Тернопільського академічного обласного українського драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка Ігорем Сачком з нагоди 60-річчя] / [спілкувалася] 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 10—16 жовт. — С. 6 : фот. 

 

430. Семеняк, В. «Ярослав Павуляк у слові» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2018. — 

30 листоп. — С. 4 : фот. 
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На факультеті журналістики ТНПУ імені Володимира Гнатюка відбулися літературно-

мовознавчі читання, приурочені до 8-х роковин від дня відходу душі поета у засвіти. 

 

431. Сергій Сірий повернувся назавжди [Текст] // Свобода. — 2018. — 31 жовт. — 

С. 12 : фот. кольор. 
За підтримки міської ради у Тернополі відбулося урочисте відкриття меморіального 

знака на будинку, у якому жив письменник і журналіст. 

 

432. Сіробаба, М. «Подивилася на чоловіка — він був щасливий, що я взяла його 

прізвище. Так я стала Сіробабою» [Текст] : [інтерв’ю з дружиною, диктора 

Тернопільського обласного радіо Володимира Сіробаби Cвітланою] / 

[спілкувалася] М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 17—

23 жовт. — С. 10 : фот. кольор. 

Спогади дружини легендарного тернопільського диктора про кохання свого життя. 

 

433. Смоляк, О. У полоні поетичного слова [Текст] / О. Смоляк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 6 : фот. — (Неперебутні). 
З нагоди 75-річчя від дня народження уродженця с. Хом’яківка Чортківського району, 

поета, члена літературного об’єднання при обласній організації Національної спілки 

письменників України Богдана Кушнірика. 

 

434. Солонер, М. «У мистецтві немає законів, кожен митець творить їх сам!» [Текст] : 

[інтерв’ю із скульптором Миколою Солонером] / [розмовляли] Г. Федун, Є. Удін // 

Соломія. — 2018. — № 1 (січ. — берез.). — С. 4 : фот. 

 

435. Стадницький, В. Колекціонер зброї Валентин Стадницький: «Вибрати улюблений 

предмет з усієї колекції — це те саме, що сказати, що котрогось зі своїх дітей я 

люблю більше» [Текст] : [інтерв’ю з демобілізованим бійцем 81-ї аеромобільної 
бригади, колекціонером зброї та майстром із виготовлення виробів із дерева 

Валентином Стадницьким] / [спілкувалася] В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 

26 груд. — С. 8—9 : фот. кольор. — (Ексклюзив). 

 

436. Субчак, Н. У колі друзів лунали вірші й звучали пісні [Текст] / Н. Субчак // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 2 : фот. — (Зустріч). 

У Теребовлянській гімназії відбулася зустріч із поетом-піснярем Романом Шкварком. 

 

437. Токарь, О. «Медові історії» Олесі Токарь з Чорткова [Текст] : [інтерв’ю] / 

[спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 26 груд. — С. 

10 : фот. кольор. — (People). 
Про чортківчанку, яка займається бджолярством, а також виготовляє ароматне й 

корисне мило та оригінальні воскові свічки. 

 

438. Томчишин, Ю. Уляна Андрійчук: «Не уявляю свого життя без глини» [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 7—14 листоп. — С. 8 : фот. кольор. — 

(Люди). 

Про тернополянку, яка створює оригінальний посуд і прикраси з глини. 

 

439.  Трач, В. Тернопільський учасник «Голосу країни» Володимир Трач: «У мене не 
було нічого — ні пісень, ні кліпів, лише мій голос» [Текст] : [інтерв’ю зі співаком, 

музикантом, викладачем вокалу, тернополянином Володимиром Трачем] / 
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[спілкувалася] В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 21 листоп. — С. 8—9 : фот. 

кольор. — (Персона). 

 

440. Увіковічення осені [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 6 : 

фот. — (Із поетичної тайстри). 

Про українського журналіста, головного редактора газети «Колос», письменника Петра 

Мельника. 

 

441. Федун, Г. Поезія душі на полотнах Миколи Кафтана [Текст]  / Г. Федун, Є. Удін // 

Соломія. — 2018. — № 3 (лип. — верес.). — С. 4 : фот. 

Про художника Миколу Кафтана. 

 

442. Цебрій, Є. Перевтілює звичайні лампочки в ексклюзивні ялинкові прикраси 

[Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2018. — 17 груд. — С. 19 : фот. — (Хобі). 
Про художницю Ольгу Чіркову. 

 

443. Чеканова, Н. Думи, втілені в картинах [Текст] / Н. Чеканова // Свобода. — 2018. — 

21 груд. — С. 4 : фот. — (До 140-річчя від дня народження). 

Про українського живописця, графіка, ілюстратора Антіна Манастирського. 

 

444. Чистух, В. Він жив і музикою [Текст] / В. Чистух // Вільне життя плюс. — 2018. — 

2 листоп. — С. 2 : фот. — (Неперебутні). 
Про заслуженого артиста України Івана Легкого з нагоди 75-річчя від дня народження. 

 

445. Чистух, В. І ти, Антоне, серед нас [Текст] / В. Чистух // Вільне життя плюс. — 

2018. — 9 листоп. — С. 8 : фот. — (Незабутні). 
Про художника Антона Манастирського. 

 

446. Чубата, Д. Зорепад пісень Зеновії Присухіної [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 5 : фот. — (Незабутні). 
Пам’яті композиторки, викладачки фортепіанного відділу Тернопільської музичної 
школи № 1 імені Василя Барвінського, заслуженої діячки мистецтв України, лауреатки 

мистецької премії імені Д. Січинського та обласних пісенних конкурсів «Голос серця» 

Зеновії Присухіної. 
 

447. Ярчук, І. Цілюще слово поетичного дива Ганни Костів-Гуски [Текст] / І. Ярчук // 

Свобода. — 2018. — 26 жовт. — С. 4 : фот.  

Про поетичну творчість Ганни Костів-Гуски. 

 

Про Романа Смика 
 

448. Волинець, Н. «Хвала тобі, що вказував нам світ» [Текст] / Н. Волинець // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 5 : фот. — (Незабутні). 
Пам’яті доктора, вченого Романа Смика. 
 

449. Кусень, Б. Один із когорти великих українців [Текст] : До 100-річчя від дня 

народження мецената українського духовного відродження доктора Романа 

Смика / Б. Кусень // Вільне життя плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 3 : фот. — 

(Пам’ятна дата). 
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450. Кусень, Б. Один з когорти великих українців [Текст] / Б. Кусень // Свобода. — 

2018. — 26 жовт. — С. 2 : фот. — (До 100-річчя від дня народження Романа 

Смика). 

Про мецената українського духовного відродження, зокрема повернення в Україну 

забутого імені художника, вченого, перекладача, автора семитомної епопеї «Мазепа» 

Богдана Лепкого, доктора Романа Смика. 

 

451. Штокало-Пархомчук, Я. Оселився в ратуші назавжди [Текст] / Я. Штокало-

Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 2 : фот. — (Вшанування 

Романа Смика). 

Про відкриття пам’ятної дошки Романові Смику в м. Бережани. 

 

 

Народний артист України Федір Стригун 

 
452. Стригун, Ф. Народний артист України Федір Стригун: «Беручись тепер за «Марію 

Заньковецьку», хотів, щоб наші актори пам’ятали, «чиї сини? яких батьків?» 

[Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України, лауреатом Національної премії 
імені Тараса Шевченка, актором і головним режисером театру 

ім. М. Заньковецької Федором Стригуном] / [спілкувалася] О. Мельник // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 24 листоп. — С. 8 : фот. — (Суботні зустрічі). 
Федір Стригун про Національний академічний український драматичний театр імені 
Марії Заньковецької. 
 

453. Стригун, Ф. Федір Стригун: «Немає чутливішої публіки, як тернополяни» 

[Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України, актором, режисером Федором 

Стригуном] / [cпілкувалася] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 

10 жовт. — С. 13 : фот. — (Інтерв’ю «ВЖ»). 

 
454. Стригун, Ф. Федір Стригун: «Український театр врятував душу українського 

народу» [Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України, лауреатом 

Національної премії імені Тараса Шевченка, актором і головним режисером 

Національного академічного обласного українського драматичного театру 

ім. М. Заньковецької Федором Стригуном] / Е. Овчаренко // Слово Просвіти. — 

2018. — 13—19 груд. — С. 14 : фот. — (Абетка відомих імен). 

Про режисерську діяльність Федора Стригуна. 

 

До 60-річчя від дня народження актриси Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народної 
артистки України Люсі Давидко 

 

455. Давидко, Л. «Дуже люблю життя, тому про свій вік не замислююся» [Текст] : 

[інтерв’ю з актрисою Тернопільського обласного академічного драмтеатру 

імені Т. Г. Шевченка, народною артисткою України Люсею Давидко] / 

[спілкувалася] Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 26 листоп. — С. 19 : фот. — 

(Персона). 

 
456. Давидко, Л. Люся Давидко: «Не боюся на сцені виглядати негарною, мені 

важливо — бути справжньою…» [Текст] : [інтерв’ю з народною артисткою 



55 

 

України, актрисою Тернопільського академічного драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка Люсею Давидко] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 21—27 листоп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 
457. Давидко, Л. Неперевершена актриса і тернопільська «Роксолана» Люся Давидко 

святкує поважний ювілей [Текст] : [інтерв’ю з народною артисткою України, 

актрисою Тернопільського академічного драматичного театру 

імені Т. Г. Шевченка Люсею Давидко] / [cпілкувалася] Ж. Попович // Номер один. 

— 2018. — 14 листоп. — С. 11 : фот. кольор. — (Культура). 

 

Художник Олег Шупляк 
 

458. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: ху 

столиці Португалії Лісабоні у двох залах репрезентували роботи (серії «Двовзори» 

та «Рідна земля») відомого митця з Бережан Олега Шупляка]. — С. 163 : фот. 

 

459. Сагаль, О. Із Бережан — до Бангкока [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 21—27 листоп. — С. 12 : фот. кольор.  

У столиці Таїланду в місті Бангкок відкрито виставкe робіт із серії «Двовзори» 

художника Олега Шупляка. 
 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 
 

460. Гошій, І. Новорічні прикраси: повісь натхнення на ялинку! [Текст] / І. Гошій // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 19—25 груд. — С. 12 : фот. кольор. 

Про майстринь із Тернопільщини. 

 

461. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[заслужений майстер народної творчості України Володимир Шерстій із Чорткова 

взяв участь у культурно-мистецькому проекті «Духовне проміння» в Києві, де 
представив 150 своїх ікон на дереві, написаних унікальною технікою]. — С. 166—

167. 

 

462. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

червні в Києві під час третього всеукраїнського бієнале зброї «Зброя — право на 

гідність» відомий тернопільський художник Олег Кіналь репрезентував виставку 

графічних портретів «Князі України-Русі»]. — С. 167 : фот. 

 

463. Дячок, С. Борщівська сорочка в Чорткові [Текст] / С. Дячок // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 3 : фот. — (А що у вас?). 

У приміщенні Чортківського коледжу економіки та підприємництва відбулася 

презентація виставки зразків Всеукраїнського вишивального проекту «Відродження 

борщівської сорочки». 
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464. Заморська, Л. Діти показали власноруч змайстровані забавки [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 26 листоп. — С. 14 : фот. — (Виставки). 

У приміщенні Тернопільської школи народних ремесел відбулася виставка-конкурс 

«Українська народна іграшка руками дитини». 

 

Друк. Огляди. Презентації. Рецензії 
 

465. Бобрівець, М. Засмучені серця зігріло «Слоненятко Роні» [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 12 груд. — С. 13 : фот. — (Презентація). 

У тернопільському прес-клубі відбулася репрезентація книжки віршованих казок для 

дітей «Слоненятко Роні» Сергія Сірого. 

 

466. Вовчанська, В. Із маркою «Золотої пекторалі» [Текст] / В. Вовчанська, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 19 жовт. — С. 6. — (Прочитане). 
Про видавництво «Золота пектораль» (м. Чортків) та його діяльність. 

 

467. Вовчанська, В. Пісне, душу возвелич! [Текст] / В. Вовчанська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 

Про презентацію нової дитячої книжки Ірини Мацко та Богдана Мельничука  «Гомін 

волі. Козацький скарб». 

 

468. Вовчанська, В. Перевесло зоряних думок [Текст] / В. Вовчанська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 16 листоп. — С. 6 : фот. — (Щойно прочитане). 
Враження від прочитаної книжки Володимира Кравчука «Сивий жайвір висіває пісню». 

 

469. Гаврильцьо, І. А якби Олег Клименко не приніс?.. [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 21 груд. — С. 8. — (Презентації). 
Про популярність двотомного роману Олега Клименка «Там, за Збручем…». 

 

470. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—163 

: фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [16 березня, 

напередодні 55-річчя від дня народження, професор ТНЕУ Микола Лазарович 

презентував нову книжку «Російсько-українська війна (2014—2017 роки): 

короткий нарис]». — С. 152 : фот. 

 

471. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [20 

березня на факультеті мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка презентували книжку малої 
прози доктора мистецтвознавства, професора Олега Смоляка «Полумисок 

долонь»]. — С. 153 : фот. 

 

472. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

книгарні «Є» відбулися презентації повісті Лілі Костишин і Богдана Мельничука 

«Блискавка на голе гілля», збірника малої прози «Теплі історії в конвертах» 

(учасники — тернополянка Ірина Мацко та Віоліна Ситник з Кам’янця-

Подільського)]. — С. 160 : фот. 
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473. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 3. — С. 151—

163 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [на 

факультеті мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка тернопільський поет Арсен Вікарук 

презентував свою збірку «Тайни роздоріж»]. — С. 162 : фот. 

 

474. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[7 червня у прес-клубі «Вільного життя плюс» відбулася презентація книжечки 

публіцистики Ярослава Борсука «Цинізм влади. І самогубство нації?»]. — С. 160 : 

фот. 

 

475. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[24 серпня з нагоди 75-ї річниці III Надзвичайного великого збору ОУН в селі 
Золота Слобода Козівського району відновили криївку, де переховували 

націоналісти, та встановили пам’ятний знак]. — С. 165 : фот. 

 

476. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

Кальному Зборівського району в рамках відзначення першої річниці відходу до 

вічності світлої пам’яті блаженнійшого Любомира Гузара відбулася презентація 

книжки листування владики Любомира зі його мамою «Найдорожча 

Мамусю!»]. — С. 166. 

 

477. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 

книгарні «Є» відбулася презентація книжки письменниці зі Збаража Надійки 

Гербіш «Мандрівки з чарівним атласом»]. — С. 167. 

 

478. Дігай, Т. «А хмари, як храми» [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2018. — 

16 листоп. — С. 6. — (Рецензія). 

Враження від поетичної творчості Марії Назар. 

 

479. Дігай, Т. Від минулого заховатися не можна [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 6. — (Рецензія). 

Про новий роман Ніни Фіалко «Холодний вітер перемін». 

 

480. Дігай, Т. Непомильно як діагноз [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2018. — 

26 жовт. — С. 6. — (Рецензія). 

Враження від прочитаної книжки Богдана Грабовського «Зашпори». 

 

481. Дігай, Т. Пасторалі Олега Германа [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 

2018. — 9 листоп. — С. 6. — (Рецензія). 

Враження від прочитаної збірки поезій Олега Германа «Пастораль». 
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482. Дігай, Т. Читаймо казки, дорогі друзі! [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 листоп. — С. 6. — (Огляд). 
Враження від книжок для дітей: казки «Бурмотійко і Даринка» та оповідання «Баба 

Сяба». 

 

483. Дігай, Т. Як не я, то хто? [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 

груд. — С. 6. — (Рецензія). 

Враження від прочитаного роману Олександра Вільчинського «У степу під Авдіївкою». 

 

484. Залізняк, Б. Роман Лубківський залишився в нашій пам’яті! [Текст] / Б. 

Залізняк // Слово Просвіти. — 2018. — 15—21 листоп. — С. 13. — (Незабутні). 
Про повість-спогад Левка Різника «Форум Романа Лубківського». 

 

485. Заморська, Л. «Бомба-ракета» від Андруховича і Karbido [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 8 жовт. — С. 18 : фот. — (Презентація). 

У Тернополі відбулася презентація нового альбому «Літографії» Юрія Андруховича і 
польського гурту «Karbido». 

 

486. Заморська, Л. Він живе у віршах, піснях і пам’яті [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 10 груд. — С. 18 : фот. — (Особистість). 

У прес-клубі відбулася репрезентація книжки «Слоненятко Роні» Сергія Сірого. 

 

487. Заморська, Л. Книга на одну ніч, але з довгим післясмаком [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 29 жовт. — С. 18 : фот. — (Презентація). 

У книгарні «Є» відбулася презентація книжки короткої прози Назарія Заноза «Книга 

дивностей». 

 

488. Заморська, Л. Як ґендер став гаслом сексуальної революції [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 22 жовт. — С. 17 : фот. — (Презентація). 

У книгарні «Є» відбулася репрезентація книжки Ґабріели Кубі «Глобальна сексуальна 

революція: руйнування свободи в ім’я свободи». 

 

489. Золотнюк, А. Книжка про подвійні стандарти і читання між рядками [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 2 листоп. — С. 8. — (Новинка). 
У книгарні «Є» відбулася презентація книжки Пйотра Черського «Отець відходить». 

 

490. Золотнюк, А. Книжка, що залишає післясмак [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 9 листоп. — С. 6 : фот. — (Презентація). 

У книгарні «Є» відбулася презентація книжки Назарія Заноза «Книга дивностей». 

 

491. Золотнюк, А. Максим Кідрук: «Кожен автор шукає те, що робить його успішним» 

[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 3 : фот. — 

(Зустрічі). 
У книгарні «Є» відбулася презентація роману Богдана Кідрука «Де немає Бога». 

 

492. Золотнюк, А. Роман-хроніка про наші землі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 6 : фот. — (Новинка). 

Відгук про роман-епопею Олега Клименка «Там, за Збручем». 

 

493. Золотнюк, А. Чортова дюжина містичних історій [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 6 : фот. — (Новинка). 
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У книгарні «Є» відбулася презентація книжки Ірини Мацко «Містика Тернового поля». 

 

494. Золотнюк, А. Як перетворити гравюри в пісні? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 19 жовт. — С. 6 : фот. – (Презентація). 

У книгарні «Є» відбулася презентація нового альбому «Літографії» Юрія Андруховича 

і польського гурту «Karbido». 

 

495. Кравчук, В. Джерела літературного процесу: погляд крізь час [Текст] / 

В. Кравчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 6. — (Над прочитаним). 

Враження від прочитаної книжки Тетяни Дігай «Записки Скорпіона: мемуарна проза. 

 

496. Мельничук, Б. Українські модерністи очима Юрія Винничука [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 6. — (Рецензія). 

Про антологію «Українська модерна проза» Юрія Винничука. 

 

497. Миколайчук, Н. Унікальну книжку презентували на Тернопільщині [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 19 жовт. — С. 7 : фот. 

У Тернопільській обласній державній адміністрації відбулася презентація книжки 

«Тернопільщина — визначні постаті національно-визвольного руху», приуроченої до 

75-річчя проведення третього Надзвичайного великого збору ОУН. 

 

498. Рябий, В. Крапка безкінечності, або Одкровення від Євгена Барана [Текст] / 

В. Рябий // Літературна Україна. — 2018. — 4 жовт. — С. 13 : фот. 

Враження автора статті від прочитаної книжки «Говорить Євген Баран». 

 

499. Савчук, В. Василь Савчук: «У цій поемі достатньо і солі, і перцю, і полинових 

усмішок…» [Текст] : [інтерв’ю з краєзнавцем, публіцистом, поетом Василем 

Савчуком] / [спілкувалася] Т. Будар // Свобода. — 2018. — 24 жовт. — С. 5 : 

фот. — (Від першої особи). 

У Тернопільському видавництві «Терно-граф» побачила світ сатирична поема 

«Триесірний Ґеньо з Трої». 

 

500. Савчук, Г. Під пресом гібридної війни та антикорупційної буфонади [Текст] / 

Г. Савчук // Свобода. — 2018. — 9 листоп. — С. 3 : фот. 

У тернопільському видавничому центрі «Вектор» вийшов з друку перший випуск 

інформаційного вісника медіафестивалю політичної сатири Тернопілля «Гарячі 
припарки», приурочений до 76-ї річниці від часу створення УПА. 

 

501. Смоляк, О. Квіти обов’язково зацвітуть на театральних сценах [Текст] / 

О. Смоляк // Вільне життя плюс. — 2018. — 5 жовт. — С. 6 : фот. — (Рецензія). 

Про збірку творів Лілії Костишин та Богдана Мельничука «Квіти цвітуть завжди 

вчасно». 

 

502. Фарина, І. Бентежне слово про ріднизну душі [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 листоп. — С. 6. — (Рецензія). 

Враження від прочитаної книжки Богдана Чепурка «Наче те листя дерев». 

 

503. Фарина, І. Сузір’я гортанних звуків [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2018. — 

21 груд. — С. 4 : фот.  

Враження від прочитаної книжки Ірини Табак «На відстані вій». 
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504. Юзва, Ж. Правда і щирість Марії [Текст] / Ж. Юзва // Свобода. — 2018. — 

23 листоп. — С. 4 : фот. 

Враження від прочитаної збірки поезій Марії Гуменюк «Відсію з пам’яті кукіль». 

 

Про книжку-посібник Ганни Костів-Гуски «Література рідного краю» 
 

505. Мадзій, І. Зустріч зі словом і піснею [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2018. — 14 груд. — С. 6 : фот. — (У родинному колі). 
Про книжку-посібник Ганни Костів-Гуски «Література рідного краю». 

 

506. Татарський, С. Відгомін ювілею [Текст] / С. Татарський // Слово Просвіти. — 

2018. — 13—19 груд. — С. 11 : фот. — (Про-читання). 

Про книжку-посібник Ганни Костів-Гуски «Література рідного краю». 

 

507. Татарський, С. Урок просвітянського і поетичного розвою Ганни Костів-Гуски 

[Текст] / С. Татарський // Свобода. — 2018. — 14 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина). 

Про книжку-посібник Ганни Костів-Гуски «Література рідного краю». 

 

Часопис «Літературний Тернопіль» 

 
508. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2018, № 3 [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 12 жовт. — С. 8 : фот. — (Щойно з друку). 

Про новий номер часопису «Літературний Тернопіль». 

 

509. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2018, № 4 [Текст] / Б. Мельничук // 

Літературна Україна. — 2018. — 13 груд. — С. 16 : фот. — (Гортаючи журнали). 

Анонс чергового номера журналу «Літературний Тернопіль». 

 

510. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2018, № 3 [Текст] / Б. Мельничук // 

Свобода. — 2018. — 5 жовт. — С. 4.  

Про новий випуск літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису 

«Літературний Тернопіль». 

 

511. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2018, № 4 [Текст] / Б. Мельничук // 

Свобода. — 2018. — 14 груд. — С. 4. — (Щойно з друку). 
Про новий випуск літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису 

«Літературний Тернопіль». 

 

512. Мельничук, Б. Новий «Літературний Тернопіль» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2018. — 14 груд. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 

Про новий випуск літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису 

«Літературний Тернопіль». 

 

513. Семеняк, В. Ювілейне нагородження найкращих авторів часопису «Літературний 

Тернопіль» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2018. — 21 груд. — С. 1 : фот. 

 

ІНШЕ 

 



61 

 

514. Гошій, І. «Сопілка привела до Тернополя, а тут я пізнав… Бога!» [Текст] : 

Мандрівний музикант Владислав Козаченко з Миколаївщини охрестився у 

Тернополі і має тут хресних батьків / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 12—18 груд. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

515. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[12 липня мешканці Чорткова святкували 496 років від часу надання місту 

маґдебурзького права. — С. 163. 

 

516. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[23 серпня в Тернополі та інших населених пунктах області відбулися урочистості 
з нагоди Дня Державного Прапора України]. — С. 164. 

 

517. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [24—25 

серпня тисячі тернополян взяли участь у подіях, присвячених Дню Незалежності 
України]. — С. 164—165 : фот. 

 

518. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—

167 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 

[цьогорічний День міста жителі та гості Заліщиків запам’ятають насамперед тому, 

що у святковому концерті взяв участь легендарний співак, народний артист 

України Василь Зінкевич]. — С. 167. 

 

519. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [червень — серпень 2018 р.] / 

підгот. Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 4. — С. 160—167 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: дні села 

відсвяткували у Лисівцях Заліщицького району, Великих Вікнинах на 

Збаражчині, Росохуватці на Козівщині]. — С. 167. 

 

520. Колтун, Н. Помер легендарний капітан Тарас Парій [Текст] / Н. Колтун // RIA 

плюс. — 2018. — 10 груд. — С. 3 : фот. — (Людина-легенда). 

На 83-му році життя пішов у засвіти незмінний капітан однойменного катера Тарас 

Парій. 

 

521. Кулик, В. Як у Сапогові святкували [Текст] / В. Кулик // Свобода. — 2018. — 

24 жовт. — С. 12 : фот. кольор. 
Колективи з району, дорослі та юні аматори сцени взяли участь у святкуванні Дня села 

у с. Сапогові Борщівського району. 

 

522. Миколайчук, Н. Відпочинок у компанії Збруцького ідола [Текст] : Копію 

Збруцького ідола  зробив викладач Теребовлянського училища  культури Олег 
Котик  біля готельно-ресторанного комплексу «Орися», що в Оришківцях 

Гусятинського району / Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 28 груд. — С. 

9 : фот. 
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523. «Особливим попитом у співпраці китайських партнерів із Тернопільщиною 

користується сільськогосподарська продукція» [Текст] : Степан Барна — про 

підсумки бізнес-саміту «Шовковий шлях» у Китаї // Номер один. — 2018. — 24 

жовт. — С. 3 : фот. кольор. 

 

524. Попович, В. Книга рекордів Тернополя поповнилась ще на чотири досягнення 

[Текст] / В. Попович // Номер один. — 2018. — 10 жовт. — С. 11 : фот. кольор. 

 

525. Палій, А.-В. Михайло Сидоржевський: «Літературна попса проростає у хворому 

суспільстві» [Текст] / А.-В. Палій // Свобода. — 2018. — 5 жовт. — С. 4 : фот.  

Голова НСПУ взяв участь у зборах обласної письменницької організації. 
 

526. Сергій Надал: «Лише та нація, яка поважає своїх героїв, має майбутнє» [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 26 груд. — С. 2 : фот.  
У Тернополі 2019-й проголошено Роком Степана Бандери. 

 

527. Сергій Надал у Китаї підписав угоду про вступ Тернополя до Альянсу міст 

«Шовкового шляху» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 17 жовт. — С. 3 : 

фот. кольор. 

 

528. Сергій Надал у Китаї підписав угоду про вступ Тернополя до Альянсу міст 

Шовкового шляху [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 17—23 

жовт. — С. 2 : фот. 

У м. Чжанцзяцзе (Китай) відбувся бізнес-саміт «Шовковий шлях’2018» на якому 

міський голова презентував туристичний потенціал Тернополя, концепцію 

індустріального парку. 

 

529. Скульптор Пінзель та борщівська сорочка: популяризуємо українське [Текст] // 

Культура і життя. — 2018. — 23 листоп. — С. 12 : фот. — (Мистецтво). 

У рамках проекту «Під зорею Пінзеля» мешканці Східної України матимуть змогу 

ознайомитися з культурною спадщиною скульптора Іоанна Георгія Пінзеля. 

 

530. Степан Барна: «Тернопільщина першою створила унікальну мультимовну 

туристичну карту області» [Текст] // Наш день. — 2018. — 3—9 жовт. — С. 2 : фот. 

Презентували новостворену карту 27 вересня, у Міжнародний день туризму. На ній 

розповідається про 105 найбільших визначних туристичних об’єктів області, перелік 

яких доповнюватиметься. 

 

531. Турчак, О. Босоніж навколо ставу: Василь Шевчук встановив рекорд Тернополя 

[Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2018. — 10 груд. — С. 11 : фот. — (Новини). 

Книга рекордів Тернополя поповнилася ще одним досягненням у номінації 
«Найшвидший забіг довкола ставу без верхнього одягу». 

 

532. Турчак, О. Рекорд Тернополя: Андрій Балабух розірвав три колоди карт [Текст] / 

О. Турчак // RIA плюс. — 2018. — 10 груд. — С. 11 : фот. — (Новини). 

Книга рекордів Тернополя поповнилася ще одним досягненням у номінації «Сильні 
руки». 

 

533. У Тернополі знову з’явиться новий парк [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 17—23 жовт. — С. 3 : фот. кольор. 

Сучасну зону облаштують на межі вулиць Київська — Тарнавського. 
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534. У Тернополі з’явиться новий парк [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 

19 жовт. — С. 2 : фот. 

Сучасну зону облаштують на межі вулиць Київська — Тарнавського. 

 

Соціальний проект «Виклик долі» 

 
535. Бобрівець, М. Вони подолали виклик долі [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 груд. — С. 5 : фот. — (Інші — не гірші). 
У Тернополі презентували соціальний проект «Виклик долі». 

 

536. Бачити в особі ближнього Христа страждаючого — благословенно [Текст] : У 

Тернополі репрезентували проект «Виклик долі»: про людей, які не здалися і 
стали прикладом для інших // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 5—

11 груд. — С. 10 : фот. кольор. 
 

537. Вандзеляк, Г. «Виклик долі [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 5 груд. — 

С. 4 : фот. — (До Міжнародного дня людей з інвалідністю). 

У Тернополі презентували соціальний проект «Виклик долі». 

 

538. Замкова, З. «Ці люди — переможці!» [Текст] / З. Замкова // Наш день. — 2018. — 

5—11 груд. — С. 7 : фот. — (Люди). 

У Тернополі презентували соціальний проект «Виклик долі». 

 

Проект «Інтерактивні навчальні карти: історія становлення 

території України, Історія Тернопілля, м. Тернополя» 
 

539. У Тернополі презентували проект «Інтерактивні навчальні карти» [Текст] // Досьє 
102. — 2018. — 18 жовт. — С. 11. 
Про презентацію проекту — «Інтерактивні навчальні карти: історія становлення 

території України, історія Тернопілля, м. Тернополя». 

 

540. Ушакова, В. Історичні інтерактивні карти — ноу-хау для тернопільської освіти 

[Текст] / В. Ушакова // Номер один. — 2018. — 31 жовт. — С. 11 : фот. кольор. 

У Тернополі відбулася презентація проекту «Інтерактивні навчальні карти: історія 

становлення території України, історія Тернопілля, м. Тернополя». 

 

541. Шкула, А. У Тернополі створили першу в державі інтерактивну історичну карту 

[Текст] / А. Шкула // RIA плюс. — 2018. — 1 жовт. — С. 2 : фот. 

У рамках реалізації проекту, що був поданий на громадський бюджет, команда 
професіоналів створила інтерактивні навчальні карти «Історія становлення території 
України, історія Тернопілля, м. Тернополя». 
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