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Конкурси, рейтинги, премії, нагороди у галузі культури 
 
1. На Тернопільщині — нові заслужені [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2015. — 11—17 листоп. — С. [7].  
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено художнього керівника Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки Івана Шелепа. Також присвоєно почесні 
звання: «Заслужений майстер народної творчості України» — Іванові Кузишину, 
«Заслужений працівник культури України» — Марії Лис, «Заслужений художник 
України» — Станіславові Ковальчуку. 

 
2. Ще троє «заслужених» [Текст] // Свобода. — 2015. — 4 груд. — С. 2.  

Звання «Заслужений артист України» присвоєно артистці-вокалістці академічного 
ансамблю народної музики «Візерунок» Тернопільської обласної філармонії Ірині 
Гречко, «Заслужений художник України» — викладачу Теребовлянського вищого 
училища культури Миколі Шевчуку. 

 
*** 

3. Моторко, В. Нагороджено переможців конкурсу статей про Крим 
[Текст] / В. Моторко ; фот. І. Корнійка // Культура і життя. — 2015. — 
13—19 листоп. — С. 3 : фот. — (Актуально). 
Віце-прем’єр-міністр — міністр культури України Вячеслав Кириленко вручив 
дипломи переможцям конкурсу статей «Пам’ятки України: Крим», організованого 
Громадською організацією «Вікімедіа Україна» спільно з Міністерством культури 
України. 

 
Всеукраїнська літературно-мистецька та громадсько-політична 

премія імені Братів Богдана та Левка Лепких 
 
4. Визначили претендентів на премію ім. Братів Лепких [Текст] // 

Свобода. — 2015. — 27 листоп. — С. 4. — (Неопалима купина).  
Про засідання Громадської ради з питань відзначення Всеукраїнською літературно-
мистецькою та громадсько-політичною премією ім. Братів Богдана та Левка Лепких. 

 
5. Золотнюк, А. Кого відзначать престижною премією? [Текст] / А. Золот-

нюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 6. — (Конкурс).  
У приміщенні обласного товариства «Меморіал» ім. В. Стуса відбулося засідання 
Громадської ради з питань відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою та 
громадсько-політичною премією ім. Братів Богдана та Левка Лепких. 

 
Всеукраїнська премія імені Дмитра Яворницького 

 
6. Левицький, В. Відзначили краєзнавців [Текст] / В. Левицький // 

Вільне життя плюс. — 2015 . — 20 листоп. — С. 5. — (Нагородження).  
Письменник Богдан Мельничук та історик Віктор Уніят стали лауреатами 
Всеукраїнської премії ім. Д. Яворницького Національної спілки краєзнавців України. 
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7. Левицький, В. Тернопільський слід Всеукраїнської премії ім. Дмитра 
Яворницького [Текст] / В. Левицький // Свобода. — 2015. — 
25 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 
Письменник Богдан Мельничук та історик Віктор Уніят отримали престижну нагороду 
за вагому дослідницьку роботу. 

 
8. Левицький, В. Тернопільські дослідники стали лауреатами 

Всеукраїнської премії імені Дмитра Яворницького [Текст] / 
В. Левицький // Тернопіль вечірній. — 2015. — 18 листоп. — С. 12 : 
фот. кольор.  
Серед нагороджених — почесні краєзнавці: Богдан Мельничук і Віктор Уніят.  

 
Обласні премії в галузі культури за 2014 рік 

 
9. Лауреати обласних премій [Текст] // Вільне життя плюс. — 2015. — 

11 листоп. — С. 3. — (Вітаємо) 
Лауреати обласних премій у галузі культури за 2014 рік. 

 
10. Найкращі у галузі культури [Текст] : у Тернополі відбулося нагород-

ження лауреатів обласних премій у галузі культури за 2014 рік // Наш 
день. — 2015. — 11—17 листоп. — С. 7. — (Тема тижня).  

 
11. Присуджено обласні премії в галузі культури за підсумками 2014 року 

[Текст] // Свобода. — 2015. — 13 листоп. — С. 1. — (Вітаємо!).  
 
12. Садовська, Г. Береза-Картузька відкриває таємниці [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 листоп. — С. 6 : фот. 
кольор. — (Говори, історіє!). 
Володарем обласної премії в номінації «Краєзнавство — ім. Петра Медведика» став 
директор Кременецького медичного училища ім. Арсена Річинського Петро Мазур за 
книжку «За тебе, Україно…». 

 
13. Садовська, Г. Наш тернопільський власкор здобув обласну премію 

[Текст] / Г. Садовська // Урядовий кур’єр. — 2015. — 12 листоп. — 
С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

 
14. Власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр» у Тернопільській 

області Микола Шот став лауреатом обласної премії в галузі 
журналістики ім. Володимира Здоровеги за книжку «На пагорбі долі».  
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*** 
 
15. Гадомська, Л. Вручено премії журналу «Літературний Тернопіль» 

[Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2015. — 30 груд. — 
С. 8 : фот. кольор.  
У 2015 році лауреатами премії журналу «Літературний Тернопіль» стали Оксана Дяків, 
Галина Шулим та Василь Погорецький. 

 
16. Костишин, Л. «Літературний Тернопіль» нагородив лауреатів 

[Текст] : традиційно під завісу року вже всьоме журнал «Літературний 
Тернопіль» преміював за підсумками 2015-го своїх кращих авторів 
у галузі поезії, прози та публіцистики / Л. Костишин // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 23 груд. — С. 5 : фот. — (Вітаємо!).  

 
17. Лауреати конкурсу «Людина року — 2015» [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 30 груд. — С. 3.  
В числі лауреатів конкурсу «Людина року — 2015» — директор департаменту 
культури, релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації Григорій 
Шергей. 

 
Організація та управління в галузі культури. 

Менеджмент. Інвестиції 
 
18. Бліхар, В. Володимир Бліхар: «Культурне життя для мене таке 

ж невід’ємне, як насущні потреби і робота» [Текст] / [записала] 
Т. Капиця // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 7—13 жовт. — 
С. [7] : фотогр.  
Інтерв’ю з директором компанії «Viknar’off» Володимиром Бліхарем, який фінансово 
підтримує заклади культури м. Тернополя. 

 
19. Бліхар, В. Мистецтво оживає за підтримки меценатів [Текст] : 

інтерв’ю з директором компанії «Viknar’off» Володимиром Бліхарем, 
який допомагає працівникам закладів освіти й культури і став одним 
із спонсорів урочистої академії з нагоди 100–річного ювілею 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка / записала Т. Капиця // Наш день. — 2015. — 
7—13 жовт. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  

 
20. Наконечна, Л. Хто там? Інвестиції! [Текст] / Л. Наконечна // Голос 

України. — 2015. — 7 листоп. — С. 10.  
Презентація проекту «Інвестиція в культуру. Системні заходи з метою сприяння куль-
турній освіті». Його вартість — 900 000 євро. 90% з них фінансує Європейський Союз. 
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21. Ткаченко, І. Європейський Союз виділив 160 тисяч євро для 
створення сучасних мультимедійних лабораторій у Тернополі [Текст] / 
І. Ткаченко // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 11—17 листоп. — 
С. [7] : фот. 
У Тернополі з’являться дві мультимедійні лабораторії — у Палаці культури «Березіль» 
та Українському домі «Перемога» у рамках проекту «Інвестиції в культурі. Системні 
заходи з метою сприяння культурній освіті».  

 
Бібліотеки 

 
22. Читаємо більше за сусідів [Текст] / Голов. управ. статистики в обл. // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 13 листоп. — С. 4. — (У дзеркалі 
статистики).  
Про книжкові фонди бібліотек краю, обслуговування населення книгою, рівень 
книгозабезпеченості. 

 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 
23. Білянська, Н. Я полюбила цей казковий світ [Текст] / Н. Білянська // 

Божий сіяч. — 2015. — 12 листоп. : фот. С. 4. — (Долі).  
Провідний бібліотекар Тернопільської ОУНБ Н. Білянська розповідає про себе 
й творчість, про діяльність відділу міського абонементу. 

 
24. Бобрівець, М. Будні бердянських атлантів [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 6 : фот. — (Репрезентація).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги С. Гериліва «Наші атланти: 
жертовність во ім’я спасіння», яка роповідає про діяльність волонтерської спільноти 
«Наші атланти». 

 
25. Бобрівець, М. На допомогу незрячим [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2015 . — 13 лист. — С. 4. — (Інші — не гірші).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся науково-практичний семінар «Організація 
інклюзивної освіти незрячих дітей» в рамках реалізації міжнародного проекту зі 
створення Першої української DAISY-бібліотеки для користувачів із глибоким 
ураженням органів зору. 

 
26. Буська, О. Робота сучасної бібліотеки та використання електронного 

середовища [Текст] / О. Буська // Медична академія. — 2015. — 
10 жовт. — С. 7 : фот.  
У конференц-залі адміністративного корпусу Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського відбувся День спеціаліста для працівників 
бібліотек різних видів за участю провідних фахівців бібліотек вишів та сприяння 
обласного відділення УБА. 
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27. Вилегжаніна, Т. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності 
публічних бібліотек України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна 
планета. — 2015. — № 4 — С. 4—6.  
Серед аспектів національно-патріотичної діяльності фахівців Тернопільської ОУНБ — 
співпраця з 44-ю окремою артилерійською бригадою, зокрема, участь в урочистостях 
з нагоди річниці бригади та відкриття меморіальної стели пам’яті військових, які 
загинули в зоні АТО. 

 
28. Гавенко, О. Диктант у книгозбірні [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 20 листоп. — С. 1. — (А що у вас?).  
У Тернопільській ОУНБ провели тренінг «Будь українцем! Думай, розмовляй, пиши 
українською». 

 
29. Гуменна, М. Добро через книгу [Текст] / М. Гуменна // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 11 груд. — С. 6. — (Бібліотечні новини).  
У рамках благодійної акції «Милосердя через книгу» та з нагоди Міжнародного дня інва-
лідів працівники Тернопільської ОУНБ відвідали громадську організацію «Сильні духом». 

 
30. Дардан, Т. Бути поводирем на життєвій дорозі [Текст] / Т. Дардан // 

Свобода. — 2015. — 6 лист. — С. 4 : фот.  
У приміщенні Тернопільської ОУНБ відбулася конференція-семінар на тему «Навчання 
та виховання дітей з особливими потребами». 

 
31. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] // Літературний 

Тернопіль. — 2015. — № 4. — С. 150—159. — Із змісту: 
[У Тернопільській ОУНБ — духовні читання, присвячені 
митрополиту Андрею Шептицькому]. — С. 158.  

 
32. Золотнюк, А. Неупереджений хронопис минулого та сьогодення 

[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 2 жовт. — 
С. 6. — (Новинка).  
У Тернопільській ОУНБ представили нову книжку тернопільської письменниці Ніни 
Фіалко «Коли брати стають ворогами», присвячену подіям 2014 року.  

 
33. Золотнюк, А. Поетика революції [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 1. — (Не маємо права мовчати).  
У Тернопільській ОУНБ провели поетичні читання, приурочені до Дня Гідності та 
Свободи. 

 
34. Ільченко, А. Особливості подання вебліографічної інформації на 

сайтах ОУНБ [Текст] / А. Ільченко // Бібліотечна планета. — 2015. — 
№ 3. — С. 25—27.  
Серед проаналізованої фахівцем Національної парламентської бібілотеки України 
вебліографічної інформації на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек 
відмічено відомості на сайті Тернопільської ОУНБ. 
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35. Ковалькова, Т. Воїнам від громади Тернопільщини [Текст] : в облас-
ній універсальній науковій книгозбірні діє Всеукраїнська акція 
«Бібліотека українського воїна», ініційована Міністерством культури 
України / Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — 
С. 8. — (Долучіться!).  
Тернопільська ОУНБ, як співкоординатор акції, стала центром збору видань для 
бібліотеки 44-ї окремої артилерійської бригади, що дислокується в м. Тернополі. 

 
36. Кравченко, С. Портрет регіональної бібліотеки крізь ститистичні 

показники матеріально-технічної бази [Текст] / С. Кравченко // Бібліо-
течна планета. — 2015. — № 3. — С. 29—33. — (Сторінка методиста). 
За матеріалами дослідження «Стан матеріально-технічного забезпечення публічних 
бібліотек України», яке провела Національна парламентська бібілотека України. 

 
37. Мельничук, Б. Дати, які варто пам’ятати [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2015 . — 11 груд. — С. 2. — (Календар на 2016).  
Світ побачив покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 
2016 рік», підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ. 

 
38. Мельничук, Б. Дати, які варто пам’ятати [Текст] / Б. Мельничук // 

Свобода. — 2015. — 11 груд. — С. 4 : іл.  
Огляд ювілейних і пам’ятних дат, що увійшли до покажчика «Література до знаменних 
і пам’ятних дат Тернопільщини на 2016 рік». 

 
39. Музика, Т. Дзеркало культури [Текст] / Т. Музика // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ провели круглий стіл на 
тему «Мова — дзеркало культури». 

 
40. Оленич, Л. Не бійтесь заглядати у словник! [Текст] : до Дня 

української писемності та мови / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 
2015. — 13 листоп. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч).  
Огляд словників української мови із фондів Тернопільської ОУНБ. 

 
41. Осуховська, С. Майстер іконопису — патріот свого краю [Текст] / 

С. Осуховська // Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 6. — 
(Книгозбірня поряд). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-портрет «Славетні наші земляки» з нагоди 125-річчя 
від дня народження видатного українського живописця та графіка Михайла Осінчука.  

 
42. Семеняк, В. «Лицарі нескореного духу» вже у Тернополі [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 16 жовт. — С. 4 : фот. — 
(Презентація книги).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги «Лицарі нескореного духу» за 
участю письменників Зіновія Кіпибіди, Петра Сороки та Лесі Білик.  
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43. Трачук, Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах 

обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / 
Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 7. — С. 33—37. — 
Бібліогр. у кінці ст. (14 назв).  
Досліджено визначення та критерії формування електронних бібліотек на сайтах 
обласних універсальних бібліотек України; дано аналіз БД «Електронна бібліотека 
видань Тернопільської області» на сайті Тернопільської ОУНБ. 

 
44. У бібліотеці збирають книги для воїнів [Текст] // Свобода. — 2015. — 

28 жовт. — С. 5. — (Пульс: новини краю).  
Про Всеукраїнську акцію «Біблоітека українського воїна», співкоординатором якої 
стала Тернопільська ОУНБ. 

 
Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 
45. Бобрівець, М. «Оскари» для бібліотекарів [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2015 . — 2 жовт. — С. 2. — (Зустрічі).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося засідання обласного 
методичного об’єднання бібліотечних працівників вищих навчальних закладів І—
ІІ рівнів акредитації. 

 
46. Осіпова, В. «Якщо письменнику цікаво писати, то і читачу буде цікаво 

читати», або Як Юрій Винничук гостював у Тернополі [Текст] / 
В. Осіпова // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 листоп. — С. 4 : фот. 
кольор. — (Літературні зустрічі).  
У клубі «Літпростір», який діє в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, 
відбулася творча зустріч із письменником Юрієм Винничуком.  

 
47. Юрса, Г. «Одкровення» Володимира Окрутного [Текст] / Г. Юрса // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 5. — (Виставки).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діє виставка відомого художника, 
учасника міжнародних виставок екслібриса Володимира Окрутного.  

 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 
48. Пилипчук, У. Маленькі українці з великим почуттям національної 

гідності [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 2015. — 6 листоп. — 
С. 3. — (Батьки-герої).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відзначили День захисника України. 

 
49. Пилипчук, У. Степове лицарство [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей влаштували пізнавально-
патріотичну мандрівку «Моя країна — Україна», приурочений до Днів Українського 
козацтва, захисника України та свята Покрови. 
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Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 
50. Олійник, Д. Мадам Боварі та Анна Кареніна — у колекції 

третьокласниці [Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 
18 листоп. — С. 10 : фот. — (LIFE).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих експонується колекція ляльок-
героїнь літературних творів письменників ХІХ—ХХ ст., яку збирає Наталя — учениця 
3-го класу школи № 25 с. Кутківців Тернопільського району. 

 
51. Савак, Б. У вінок шани Андрею Шептицькому [Текст] / Б. Савак // 

Вільне життя плюс. — 2015 . — 11 груд. — С. 6. — (Світочі ).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» провели Друге пленарне засідання 
обласного методичного об’єднання викладачів культурології, присвячене 150-річчю від 
дня народження митрополита Андрея Шептицького. 

 
Інші бібліотеки області 

 
Бібліотеки централізованих бібліотечних систем 

 
52. Аверкієв, В. Як розворушити душі «покинутих» людей? [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 16 груд. — С. 12 : фот. — 
(Соціалка).  
У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбулася зустріч із людьми 
похилого віку, яку організували працівники соціальної служби міста. 

 
53. Бельзецька, Н. А в дарунок — майстер-клас [Текст] / Н. Бельзецька // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 25 листоп. — С. 9. — (Виставки).  
У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбулася персональна виставка 
художниці М. Ворончак. 

 
54. Перун, В. Життя на 19 з «хвостиком» квадратних метрах [Текст] / 

В. Перун // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 груд. — С. 6 : фот. — 
(Бібліотечні справи).  
Про здобутки й турботи бібліотеки-філіалу с. Лосятина Кременецького району. 

 
55. Слота, Х. Тернопільська катедра — у Теребовлі [Текст] / Х. Слота // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 20 листоп. — С. 2 : фот. — (Виставки).  
У Теребовлянській центральній районній бібліотеці діє виставка робіт М. Вархоліка. 

 
56. Тракало, О. Передумова збереження українського села [Текст] / 

О. Тракало // Свобода. — 2015. — 16 жовт. — С. 4 : фот. — (Книга 
і бізнес).  
У м. Заліщиках відбулося засідання «Клубу молодого підприємця», який діє 
в центральній районній бібліотеці.  
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Бібліотеки інших систем і відомств 
 
57. Бобрівець, М. Проблеми тимчасові, а книги — вічні [Текст] / 

М. Бобрівець ; фот. О. Кривої // Вільне життя плюс. — 2015. — 
30 жовт. — С. 4 : фот. — (Люди своєї справи). 
Про реалії, роботу та успіхи працівників бібліотек вищих навчальних закладів І—
ІІ рівнів акредитації. 

 
58. Хемчян, І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах 

[Текст] / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісник Книжкової палати. — 
2015. — № 8. — С. 39—43. — Бібліогр. у кінці ст. (12 назв).  
Серед бібліотек, які аналізувались названо наукову бібліотеку ім. В. Винниченка 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 
Музеї, заповідники 

 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 
59. Білик, Н. Музика серця і вогонь духу, або Внесок Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава 
Омеляна [Текст] / Н. Білик // Літературний Тернопіль. — 2015. — 
№ 4. — С. 128—137. — (Музейна справа). — Бібліогр. у кінці ст. 
(25 назв).  

 
60. Вандзеляк, Г. Три Ольги з Рівненщини презентували у Тернополі 

100 робіт [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 16 жовт. — С. 4 : 
фот. — (Виставка).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація авторських робіт 
майстрів декоративно-прикладного мистецтва Рівненщини «Мелодії вічного джерела». 

 
61. Василів, Т. «Такі різні — такі рівні» [Текст] / Т. Василів // Свобода. — 

2015. — 27 листоп. — С. 1 : фот.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася благодійна акція «Такі 
різні — такі рівні», під час якої діти з особливими потребами малювали картини. 

 
62. Золотнюк, А. Оживлені манускрипти [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 11 листоп. — С. 6. — (Наші скарби).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діяла виставка відтворених пам’яток 
давньоруської писемності «Книги є ріки, що наповнюють всесвіт увесь...». 

 
63. Красуляк, І. У Тернополі — український Мікеланджело [Текст] / 

І. Красуляк // Експрес. — 2015. — 19—26 листоп. — С. 19. — (Терно-
пільські новини).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт видатного 
скульптора І.-Г. Пінзеля. 
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64. Ленчук, І. Життя стражденного пісня [Текст] / І. Ленчук // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 6. — (Імпреза).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася година поетичного слова 
«Життя стражденного пісня», присвячена 75–річчю від дня народження 
тернопільського поета Василя Ярмуша. 

 
65. Лучків, Л. Правник з Тернополя [Текст] / Л. Лучків // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 20 листоп. — С. 4. — (Говори, історіє!). 
Ювілейні заходи з нагоди 145-річчя від дня народження Станіслава Дністрянського 
в Тернополі. 

 
66. Наконечна, Л. У Тернополі показали шедеври давньої рукописної 

книжності [Текст] / Л. Наконечна // Голос України. — 2015. — 
1 жовт. — С. 15 : фот. — (Нам повідомляють, що…).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулась виставка точних копій 
оригіналів пам’яток давньослов’янської писемності під назвою «Книги є ріки, що 
наповнюють Всесвіт увесь…».  

 
67. Перун, В. Вузлик до вузлика [Текст] / В. Перун // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 14 жовт. — С. 9 : фот. кольор. — (Виставки).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт рівненських 
майстринь народної творчості. 

 
68. Чубата, Д. Щедра талантами земля Курбаса [Текст] / Д. Чубата // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 6 листоп. — С. 8. — (У краєзнавчому 
музеї).  
У Тернопільському краєзнавчому музеї провели годину театрального дійства «Життєву 
правду возносити», присвячену 100-річчю із часу створення Лесем Курбасом першого 
професійного театру «Тернопільські театральні вечори».  

 
69. Семеняк, В. Його малярство — вікно у світ кольоротерапії [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї завершилася виставка талановитого 
художника з м. Івано-Франківська Петра Грицюка «На гранях суперечностей». 

 
Тернопільський обласний художній музей 

 
70. Бобрівець, М. «Траєкторія» творчості тернопільських митців [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 2 жовт. — С. 8 : фот. — 
(Виставка).  
Учасники арт-групи «Сновиди» репрезентували тернополянам виставку живопису, 
графіки та скульптури «Траєкторія». В експозиції, що розмістилась у Тернопільському 
обласному художньому музеї, представлені роботи півтора десятка митців-краян.  
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71. Золотнюк, А. Краса, створена Богом, на полотнах [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 8. — 
(Виставки).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку Михайла 
Дирбавки. 

 
72. Колеснік, Т. У Тернополі «Сновиди» поділились «Траєкторіями» 

[Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2015. — 30 верес. — С. 12 : 
фот. — (Культура).  
Днями в Тернопільському обласному художньому музеї відкрилась виставка 
«Траєкторія» арт-групи «Сновиди», що об’єднала в собі живописні, графічні та 
скульптурні роботи 15-ти авторів.  

 
73. «Ми, повстанці, — сини України» [Текст] // Свобода. — 2015. — 

4 груд. — С. 4.  
у Тернопільському обласному художньому музеї відкрили фотовиставку пам’яток 
повстанської звитяги. 

 
74. Пшоняк, І. Михайло Дирбавка виставив свої роботи в художньому 

музеї [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 2 груд. — 
С. 9 : фот. кольор.  

 
Тернопільська картинна галерея 

 
75. Омелян, Я. Ярослав Омелян: «Писати національну історію в художніх 

мініатюрах мене спонукав легендарний Ігор Герета» [Текст] : 
[інтерв’ю] / [розмовляв] Т. Богданюк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — 
С. 4 : фот. — (Мистецький вернісаж).  
Про ювілейну виставку робіт, життя й творчість тернопільського художника Ярослава 
Омеляна. 

 
76. Шевчук, М. Микола Шевчук: «Упродовж восьми місяців не брав до 

рук пензля, не міг творити» [Текст] : [за матеріалами бесіди 
з теребовлянським волонтером, художником Миколою Шевчуком / 
[провела] К. Новіцька // Наш день. — 2015. — 4—10 листоп. — С. 3 : 
фот. кольор.  
У тернопільській картинній галереї експонується виставка робіт теребовлянського 
художника Миколи Шевчука.  

 
Борщівський обласний краєзнавчий музей 

 
77. Мадзій, І. На славу воякам [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2015. — 30 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Виставка).  
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї до свята Покрови відкрили унікальну 
виставку «Підпільна графіка ОУН-УПА».  
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78. Шот, М. Щоб розкрити таємниці трипільців [Текст] : печера Вертеба 

на Тернопіллі — єдине місце, де в Україні проводять генетичні 
дослідження давніх людей / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 
10 жовт. — С. 1; 5 : фот. — (Із глибини віків).  
Директор Борщівського обласного краєзнавчого музею Михайло Сохацький, який 
чверть століття досліджує печеру Вертеба, значно поповнив фонди музею речами 
трипільської культури. 

 
79. Шот, М. Ці таємничі трипільці [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 8 : фот. — (Археологічні дослідження).  
Про археологічні дослідження в печері Вертебі Борщівського району. 

 
Велеснівський обласний комунальний 

етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 
 
80. Перестало битися серце Остапа Черемшинського [Текст] // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 3. — (Співчуття).  
Пам’яті Остапа Черемшинського, директора Велеснівського обласного комунального 
етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка. 

 
81. Черемшинський, О. Режисер, актор, драматург [Текст] / 

О. Черемшинський // Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 8 : 
фот. — (Ювілей). 
У Велеснівському обласному етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка 
розгорнуто виставку «Іван Карпенко-Карий (Тобілевич)», присвячену 170-річчю від 
дня народження видатного українського артиста, режисера й драматурга.  

 
Денисівський краєзнавчий музей 

 
82. Савак, Б. Іванна Блажкевич живе у пам’яті [Текст] / Б. Савак // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 6. — (Наші славні земляки).  
Популяризація творчості письменниці та педагога Іванни Блажкевич. 

 
83. Савак, Б. За досвідому — у музей [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 

2015. — 9 жовт. — С. 2 : фот.  
У Денисівському краєзнавчому музеї відбулося обласне засідання вчителів історії — 
учасників авторської творчої майстерні.  

 
Музейний комплекс «Лемківське село» 

 
84. Запрошує музей лемківської культури [Текст] // Свобода. — 2015. — 

16 жовт. — С. 3 : фот.  
Про обласний комунальний музей лемківської культури і побуту в м. Монастириськах.  
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85. Шот, М. Жеби дух лемківський нігда не ослаб [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2015. — 1 жовт. — С. 8 : фот. — (Спадщина).  
Розповідь про М. Тиханського — старосту фестивалю лемківської культури та 
директора лемківського скансену. 

 
Інші музеї 

 
86. Костишин, Л. Крізь терни долі — зір прослави [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 25 листоп. — С. 9 : фот. кольор. — 
(Розмаїта середа).  
Про музей уродженця Тернопільщини Ростислава Глувка, який діє в Кременецькій 
обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Т. Шевченка.  

 
87. Маньовська, В. Чи цінуємо безцінне? [Текст] / В. Маньовська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 2 груд. — С. 7 : фот. кольор. — (Порушуємо 
проблему).  
Про народний музей історії села Ягільниці Чортківського району. 

 
88. Снітовський, О. Найбільша на Тернопільщині колекція годинників 

[Текст] / О. Снітовський // Свобода. — 2015. — 28 жовт. — С. 12 : фот. 
кольор.  
Про музей годинникарства в с. Петрикові Тернопільського району. 

 
Національний заповідник «Замки Тернопілля» 

 
89. Прохорець, О. Інструмент, що розмовляє з Богом [Текст] / 

О. Прохорець // Соломія. — 2015. — жовт—груд.). — С. 2 : фот.  
Про роботи з відновлення органу в Збаразькому замку. 

 
90. Шот, М. Давніх речей пізнання [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 6 листоп. — С. 5 : фот. — (Відродження палацу).  
У палаці Вишневецьких, який знаходиться у віданні Національного заповідника «Замки 
Тернопілля», відкрили нову залу та експозицію старовинних меблів та портретів.  

 
91. Шот, М. У палаці залишили історію родини [Текст] : Наступний рік на 

Тернопіллі обласна рада проголосила Роком Дмитра Вишневецького / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 21 листоп. — С. 6 : фот. — 
(Спадщина).  
Про палац Вишневецьких — пам’ятку архітектури та історії Національного заповідника 
«Замки Тернопілля». 

 
92. Якель, Р. Нове життя Вишневецького палацу [Текст] / Р. Якель // 

Дзеркало тижня. — 2015. — 28 листоп. — С. 16 : фот.  
Про палац Вишневецьких — пам’ятку архітектури та історії Національного заповідника 
«Замки Тернопілля». 
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Театри 

 
Тернопільський академічний обласний український 

драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
 

93. Біла, О. Юні хоростківчани у захопленні від «Нареченої світанкової 
зорі» [Текст] / О. Біла // Наш день. —2015. — 18—24 листоп. — С. 8 : 
фот. кольор. — (Театр).  

 
94. Дохват, М. До Тернополя завітала «Тітка Чарлі» [Текст] / М. Дохват, 

І. Небесна // RIA плюс. — 2015. — 11 листоп. — С. 20 : фот. кольор. — 
(Арт-куток).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка прем’єра вистави «Тітка Чарлі» англійського драматурга Томаса 
Брендона. 

 
95. Папуша, І. «У нього, окрім театру, іншого життя не було…» [Текст] : 

Дев’ять років без Михайла Форгеля / І. Папуша, М. Юхно-Лучка // 
Нова Тернопільська газета. — 2015. — 30 верес. — 6 жовт. — С. [9] : 
фот.  
Спогадами про свого колегу, художнього керівника Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайла Форгеля 
поділилися Федір Стригун, Олександр Папуша, В’ячеслав Жила, Олег Мосійчук, Юрій 
Черненко. 

 
96. Садовська, Г. Чому в Києві «не бачать» ювілеїв нашого театру? 

[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 жовт. — 
С. 5 : фот. — (Шевченківцям — 85!).  

 
97. Семеняк, В. Тернопільський театр почався із... цукерок та позитивних 

емоцій [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 7 жовт. — С. 12 : 
фот. кольор. — (На ювілейній ноті).  
Урочиста академія з нагоди ювілею Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 
98. Собуцька, В. На сцені — і смішне, й сумне, і грішне... [Текст]: цей рік 

для нашого театру ювілейний — 100-ліття створення Лесем Курбасом 
у Тернополі професійного театру «Тернопільські театральні вечори» 
і 85-ліття театру ім. Т. Г. Шевченка / В. Собуцька // Соломія. — 
2015. — Жовт. — груд. — С. 3 : фот.  
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99. Тернопільська «Тітка Чарлі» зовсім інша, ніж радянська «тьотушка» 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 11—17 листоп. — 
С. 6 : фот. — (У драмтеатрі — прем’єра).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра комедійної вистави «Тітка Чарлі» за п’єсою 
англійського драматурга Томаса Брендона. 

 
100. Шот, М. До Тернополя приїхала тітка Чарлі [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 5 : фот. — (У шевченківців — 
прем’єра). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра комедійної вистави «Тітка Чарлі». 

 
101. Шот, М. «Тітка Чарлі» тепер встругнула витівки в Тернополі [Текст] : 

місцевий драмтеатр зважив на прохання наших вояків і запропонував 
давню щиру комедію / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 
3 груд. — С. 6 : фот. — (Прем’єра).  
Про прем’єру комедії «Тітка Чарлі» у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

 
102. Колеснік, Т. У Тернопільському театрі «зіграли» Голодомор по-

новому [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2015. — 30 верес. — 
С. 12 : фот. — (Культура).  
Про ХІІІ Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори» і відкриття 
нового театрального сезону в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Шевченка.  
 

103. Папуша, І. «Тернопільські театральні вечори’ 2015»: без переможців, 
але із незабутніми враженнями [Текст] : [ інтерв’ю] / [записала] 
І. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 7—13 жовт. — 
С. [7] : фот.  
Про підсумки ХІІІ Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори» — 
у розмові із завідувачем літературно-драматичної частини Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Іриною 
Папушею.  

 
104. Садовська, Г. Ірландська «Комедія» на тернопільській сцені [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 5. — 
(Нотатки на полях фестивалю).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся фестиваль «Тернопільські театральні вечори». 
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105. Семеняк, В. «Гуцулка Ксеня» відкрила «Тернопільські театральні 
вечори» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 4 : 
фот. — (Неопалима купина).  
З нагоди 100-річчя від дня заснування Лесем Курбасом професійної театральної сцени 
у м. Тернополі та 85-річчя академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка, виставою «Гуцулка Ксеня» Ярослава Барнича стартував 
ХІІІ Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори». 

 
106. Собуцька, В. Легкий жанр в нелегкий час — у самий раз! Або Як 

тернополян підкорила «Тітка Чарлі» [Текст] / В. Собуцька // Наш 
день. — 2015. — 18—24 листоп. — С. 8 : фот. кольор. — (Театр).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Шевченка тривав прем’єрний тиждень п’єси англійського драматурга Томаса 
Брендона.  

 
107. Собуцька, В. На сцені — і смішне, й сумне, і грішне... [Текст] : відшу-

міли тринадцяті «Тернопільські театральні вечори» / В. Собуцька // 
Наш день. — 2015. — 21—27 жовт. — С. 14 : фот. — (Театр ).  
На завершення ХІІІ Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори» 
відбулась урочиста святкова ювілейна академія з нагоди 100-річчя від дня заснування 
Лесем Курбасом професійної сцени в м. Тернополі та 85-річчя академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 
108. Шот, М. Навіщо на сцені лихослів’я [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2015. — 11 листоп. — С. 3 : фот. — (Прошу слова!).  
Про мову театральних афіш, використання ненормативної лексики у виставах, 
представлених на фестивалі «Тернопільські театральні вечори». 

 
109. Шот, М. Тернопільський фестиваль чекає на дебют [Текст] : На нашій 

театральній сцені мало першопоказів молодих постановників / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 31 жовт. — С. 7 : фот. — 
(Заувага). 
Про ювілейні заходи з нагоди 100-річчя створення Лесем Курбасом першого 
професійного театру «Тернопільські театральні вечори» та 85-річчя Тернопільського 
академічного обласного українськогой драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

 
110. Вандзеляк, Г. У ляльок… ювілей [Текст] : Глядачі та актори 

обласного академічного театру актора і ляльки відзначили 35-річчя 
театральної діяльності / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 
13 листоп. — С. 4. — (Урочини). 
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111. Семеняк, В. Такої презентації Тернопіль ще не бачив [Текст] / 
В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 4. — (Неопалима 
купина). 
Маленькі тернополяни стали учасниками театралізованої благодійної презентації казки-
фентезі «Мімі і Сісі: дзеркальне відображення» Христини Христенко, яка відбулась 
спочатку у дворі Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, 
а згодом — у його приміщенні. 

 
112. Січкоріз, В. Прем’єра мюзиклу зібрала дітей і дорослих [Текст] / 

В. Січкоріз // Вільне життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 8. — 
(Завітайте у театр).  
Про відкриття нового театрального сезону в Тернопільському академічному обласному 
театрі актора і ляльки.  

 
113. Томчишин, Ю. П’ять мільйонів дітей і дорослих побували в гостях 

у казки [Текст] : Тернопільський ляльковий театр святкує 35-річчя / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2015. — 11—17 листоп. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Культура).  

 
114. Томчишин, Ю. Осіннє свято сонячної жінки [Текст] : Відомого 

тернопільського фітотерапевта Марію Тройчак нагородили «Золотою 
пектораллю» / Ю. Томчишин // Наш день. — 2015. — 9—15 груд. — 
С. 8 : фот. кольор.  
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбувся творчий 
вечір Марії Тройчак. 

 
Аматорські театри 

 
115. Савка, О. Орест Савка: «На танцюльки завжди гроші знайдуться, на 

театр, на жаль...» [Текст] : тернопільський театр «Сузір’я» тримає 
декорації та займається у... камері колишнього НКВД : [бесіда 
з керівником театру] / [провела] М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2015. — 21—27 жовт. — С. [11] : фот.  
Інтерв’ю з режисером, заслуженим діячем мистецтв України, художнім керівником 
театру-студії «Сузір’я» Орестом Савкою. 

 
116. Стефанець, А. Мольєр би здивувався [Текст] : прем’єра вистави 

«Лікар не по своїй волі» у Копичинцях Гусятинського району 
відкладалась тричі, але очікували її недарма / А. Стефанець // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 20 листоп. — С. 8 : фот. — (А що у вас?).  
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Філармонія, концерти 
 

Тернопільська обласна філармонія 
 
117. Вандзеляк, Г. Звучали романси, бриніла скрипка… [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 30 жовт. — С. 4 : фот. — 
(Концертна програма).  
Про концерт, під назвою «Вечір романсу» та анонс виступу симфонічного оркестру 
в Тернопільській обласній філармонії.  

 
118. Дмитрук, Г. Вишивала осінь романс і поезію [Текст] / Г. Дмитрук ; 

фот. Г. Чубатої // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 листоп. — С. 8 : 
фот. — (Вечори у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся вечір романсу.  

 
119. Золотнюк, А. У печеру гірського короля з оркестром [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 5.  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт із нагоди Дня музики. 

 
120. Каплиця, Т. Євген Бліхар — «Моє життя. Мій Тернопіль» [Текст] / 

Т. Каплиця // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 21—27 жовт. — 
С. [9] : фот.  
У Тернопільській обласній філармонії відбулася презентація книги Є. Бліхара «Моє 
життя. Мій Тернопіль». 

 
121. Чубата, Д. Звучала літанія Монюшка [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 18 груд. — С. 6. — (Вечори у філармонії).  
 
122. Чубата, Д. Співали сцена і зала [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 5. — (Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт, присвячений святу Покрови та 
Дню захисника України. 

 
123. Шот, М. Буковинська поваба тернопільського глядача [Текст] : 

обмінні концерти допомагають артистам розвивати творчість, 
а глядачам — насолодитися музичним розмаїттям / Н. Біловицька // 
Урядовий кур’єр. — 2015. — 12 груд. — С. 7 : фот. — (Гастролі).  
Про виступ Державного заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю 
ім. А. Кушніренка на сцені Тернопільської обласної філармонії. 

 
124. Шот, М. Буковинський акорд у Тернополі [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 5 : фот. — (Наші гості).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Державного заслуженого 
Буковинського ансамблю пісні і танцю ім. А. Кушніренка. 
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Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 
125. Наконечна, Л. Митці — для учасників АТО [Текст] / Л. Наконечна // 

Голос України. — 2015. — 3 листоп. — С. 9 : фот.— (Новини).  
У ПК «Березіль», м. Тернопіль, відбувся благодійний вечір тернопільського поета, 
композитора, виконавця власних пісень Василя Дунця для учасників АТО.  

 
126. Савчук, Г. Бо ми українці… [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 2015. — 

30 жовт. — С. 4 : фот. — (Благодійний концерт).  
Днями в ПК «Березіль» відбувся благодійний творчий вечір «Ми — українці» лауреата 
Міжнародного конкурсу української естрадної пісні «На хвилях Світязя» Василя 
Дунця. 

 
127. Садовська, Г. Душі вкраїнської співець [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 5 : фот. — (Благодійний 
концерт). 
У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся благодійний творчий вечір 
Василя Дунця «Ми — українці». 
 

Інші концерти 
 
128. Вандзеляк, Г. «За Україну! За волю! За народ!» [Текст] / Г. Ванд-

зеляк // Свобода. — 2015. — 13 листоп. — С. 4 : фот. — (Творчий звіт).  
Під такою назвою в Теребовлянському районному будинку культури відбувся творчий 
звіт мистецьких колективів району, приурочений до 97-ї річниці проголошення ЗУНР.  

 
Обласний методичний центр народної творчості 

 
129. Стець, Н. Ті, що серця віддали музиці [Текст] / Н. Стець // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 8. — (Конференція).  
У Тернопільському обласному музичному училищі ім. С. Крушельницької відбулася 
методична конференція викладачів вокально-хорових відділів початкових навчальних 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. 

 
Тернопільська обласна інспекція охорони пам’яток історії та культури 

 
130. Юхно-Лучка, М. Коли у 1992 році на Тернопільщині спорудили 

перший пам’ятник Степанові Бандері, російська пропаганда 
захлиналася, що в Україні відроджується націоналізм [Текст] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 28 жовт. — 
3 лист. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Спеціалісти Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури 
організували фотовиставку «Ми, повстанці — сини України», що експонується в різних 
заклдах м. Тернополя та області. 
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Клубні заклади 
 

Український дім «Перемога» 
 
131. Бліхар, В. Мистецтво оживає за підтримки меценатів [Текст] : 

[інтерв’ю з директором компанії з виробництва металопластикових 
конструкцій «Viknaroff» В. Бліхарем] [розмову записала / Т. Капиця // 
Наш день. — 2015. — 7—13 жовт. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт за участю дуету бандуристок 
«Елегія струн», співака, композитора й музиканта Андрія Підлужного та камерного 
оркестру під керівництвом Мирослава Кріля.  

 
132. Дністрянець, А. Іван Чайківський: «Патріотичний фотоконкурс серед 

юнацтва перевершив усі сподівання» [Текст] / А. Дністрянець // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 25 листоп. — С. 2 : фот. кольор. — («Ми 
в Україні, Україна — в нас»). 
В Українському домі «Перемога» відбувся фінал конкурсу юних фотоаматорів «Ми 
в Україні, Україна — в нас».  

 
133. Дністрянець, А. Іван Чайківський: «Фотомистецтво не лише 

зачаровує, а й вчить любити Україну» [Текст] / А. Дністрянець // 
Свобода. — 2015. — 25 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — («Ми 
в Україні, Україна — в нас»).  
В Українському домі «Перемога» відбувся фінал конкурсу юних фотоаматорів «Ми 
в Україні, Україна — в нас».  
 

134. Чубата, Д. Гомонів «Гомін» про славу нашу [Текст] / Д. Чубата // Віль-
не життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 8. — (За Україну, за її волю).  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт, приурочений 73-й річниці від часу 
створення УПА.  

 
Інші клубні заклади 

 
135. Дзісяк, Я. Падолистова пам’ять [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 6. — (Поетичне зібрання). 
У Будинку культури м. Копичинців Гусятинського району відбувся громадсько-
літературний захід, організований Іваном Кушніром, Іваном Бандуркою та 
спеціалістами місцевого відділу культури. 

 
136. Штокало-Пархомчук, Я. Не дарують їм пісень і сонетів... [Текст] / 

Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2015. — 18 груд. — 
С. 6 : фот. — (Сорок років тому).  
Святкові заходи з нагоди 40-річчя Козівського районного будинку культури. 
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Кіно 
 
137. Войтенко, В. Невивчені уроки історії [Текст] : На українському ТБ 

покажуть фільм про Західну Україну 1940-1950-х років / В. Войтенко // 
День. — 2015. — 9—10 жовт. — С. 19 : іл.  
На телеканалі «1+1» демонструватимуть стрічку, створену на основі сюжету повісті 
«Вишневі ночі» Б. Харчука. 

 
138. Мельничук, Б. Його «Підошва» мандрує вже екраном [Текст] : Пам’яті 

поета Ярослава Павуляка / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 
2015. — 27 листоп. — С. 6 : фот. — (Незабутні).  
Про творчу та життєву долю поета, скульптора й громадського діяча Ярослава 
Павуляка. 

 
139. Олійник, Д. Марічка з «Тіней...» у Тернополі [Текст] / Д. Олійник // 

RIA плюс. — 2015. — 7 жовт. — С. 19 : фот. — (Ювілей).  
У рамках фестивалю «Бібліофест» відбулися творча зустріч із народною артисткою 
України Ларисою Кадочніковою та ювілейний показ відреставрованого фільму Сергія 
Параджанова «Тіні забутих предків». 

 
140. Семеняк, В. Лариса Кадочникова через 50 років приїхала до 

Тернополя [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 7 жовт. — 
С. 12. — (Головна роль).  
У рамках фестивалю «Бібліофест» відбулися творча зустріч із народною артисткою 
України Ларисою Кадочніковою та ювілейний показ відреставрованого фільму Сергія 
Параджанова «Тіні забутих предків». 

 
141. Шурин, В. І біль, і пам’ять депортованих [Текст] : Тернополянка 

зняла документальний фільм про події операції «Вісла» / В. Шурин // 
Високий замок. — 2015. — 30 жовт. —1 листоп. — С. 4.  
Кінострічка «І біль, і пам’ять депортованих» Марій Тройчак увійшла в десятку 
найкращих документальних фільмів на IV Карпатському фестивалі в м. Цісні (Польща). 

 
Фільм «Брати. Остання сповідь» 

 
142. Мосійчук, О. «Брати. Остання сповідь»: справжнє українське кіно 

[Текст] : [ інтерв’ю з виконавцем однієї з головних ролей у фільмі, 
головним режисером Тернопільського академічного обласного 
драматичного театру О. Мосійчуком] / [записала] Л. Островська // 
Соломія. — 2015. — Жовт. — груд. — С. 4 : фот.  

 
143. Чепурко, Б. Зведені брати [Текст] / Б. Чепурко // Українська 

літературна газета. — 2015. — 20 листоп. — С. 4—5 : іл.  
Про фільм Вікторії Трофименко «Брати. Остання сповідь». 
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144. Шот, М. Шведська філософська сага з карпатського піднебесся 
[Текст] : Стрічку «Брати. Остання сповідь» побачать у 26 містах 
країни / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 3 жовт. — С. 9 : фот. — 
(Прокат). 

 
Навчальні заклади 

 
Тернопільське обласне музичне училище ім. С. Крушельницької 

 
145. Залюбовська, Н. Людина великої душі [Текст] / Н. Залюбовська // 

Соломія. — 2015. — Жовт — груд. — С. 2 : фот.  
Про педагога, викладача Тернопільського музичного училища Олександру Горбачову. 

 
Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

 
146. Деркач, З. Юний тернополянин підкорив столицю [Текст] / 

З. Деркач // Свобода. — 2015. — 18 листоп. — С. 10 : фот. кольор. — 
(Гордість нашого краю).  
Про юного тернопільського художника Павла Шачка, персональна виставка якого 
експонується у президентському фонді Леоніда Кучми «Україна».  
 

147. Доскоч, І. Ізидор Доскоч: «Моя «Зоринка» — зоря мого життя» 
[Текст] : [розмова з директором Тернопільської дитячої хорової школи 
«Зоринка» / [вела] Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 
16 груд. — С. 7 : фот.  
 

148. Зимненко, А. Праця, віддана музичним талантам [Текст] / 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 листоп. — С. 7. — 
(Ювілей).  
Виповнилося 50 років від часу заснування Зборівської державної музичної школи. 
 

149. Зіньківська, О. Навчаються викладачі-теоретики [Текст] / 
О. Зіньківська // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 4. — 
(Справи музичні).  
На базі Тернопільської музичної школи № 1 ім. Василя Барвінського відбулася 
методична конференція викладачів музично-теоретичних дисциплін початкових 
спеціалізованих мистецьких закладів області.  
 

150. Колодій, Н. Конкурс юних скрипалів — крок до мрій [Текст] / 
Н. Колодій // Вільне життя плюс. — 2015. — 11 груд. — С. 8.  
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського відбувся обласний конкурс 
виконавців на струнно-смичкових інструментах, присвячений пам’яті відомих 
тернопільських музикантів — братів Романа та Ярослава Теленків. 
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151. Лепко, Л. «Слідами митрополита» пройшли учні школи мистецтв 
[Текст] / Л. Лепко // Свобода. — 2015. — 13 листоп. — С. 4 : фот. — 
(Неопалима купина). 
У Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв відбувся 
духовний концерт, присвячений митрополиту Андрею Шептицькому. 
 

152. Лівінський, Я. У столиці вперше експонують виставку картин терно-
пільського школяра Павла Шачка [Текст] / Я. Лівінський // Тернопіль 
вечірній. — 2015. — 18 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (АРТ). 
У президентському фонді «Україна» (м. Київ), діє виставка картин юного художника 
з м. Тернополя Павла Шачка, вихованця Тернопільської художньої школи ім. Братів 
Бойчуків.  
 

153. Матвіїв, Л. Даруємо радість мистецтвом [Текст] / Л. Матвіїв // 
Свобода. — 2015. — 4 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На 
завершення номера).  
У Козівській школі мистецтв та Збаразькій музичній школі відбулися концерти дуету 
скрипалів «Браво», вокального квінтету «KVINTA-VOICE» та дуету бандуристок 
«Елегія струн» — юних митців Тернопільської обласної експериментальної 
комплексної школи мистецтв ім. І. Ґерети. 

 
154. Савчук, Г. 50 років під музичні ритми [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2015. — 4 груд. — С. 4. — (Ювілей).  
Виповнилося 50 років від часу заснування Зборівської державної музичної школи. 

 
155. Скорик, М. «Дивограй» «заграв» на Буковині [Текст] / М. Скорик // 

Свобода. — 2015. — 21 жовт. — С. 14 : фот. кольор.  
Дитячий танцювальний колектив «Дивограй» Борщівської школи мистецтв узяв участь 
у Першому міжнародному фестивалі-конкурсі народного танцю ім. Д. Ластівки 
«Lastivka dance fest», який відбувся в м. Чернівцях.  

 
156. Співак, І. Чергова перемога «Дивограю» [Текст] / І. Співак // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 5. — (Знай наших!).  
Дитячий танцювальний колектив «Дивограй» Борщівської школи мистецтв здобув 
чимало нагород та перемогу на міжнародному фестивалі-конкурсу народного танцю 
ім. Д. Ластівки «Lastivka dance fest», який відбувся в м. Чернівцях. 

 
Виставки, пленери 

 
Арт-галерея «Бункермуз» 

 
157. Золотнюк, А. Їхні історії [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2015. — 16 жовт. — С. 8 : фот. — (Виставка).  
В артгалереї «Бункермуз» діє виставка «Що кажуть дерева?» американського 
скульптора Ліланда Беті. 
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158. Золотнюк, А. Вуличне мистецтво у галереї [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 11груд. — С. 8 : фот. — (Виставки).  
У Тернопільській артгалереї «Бункермуз» діє виставка вуличного мистецтва, створена 
в рамках проекту «Stanція Misto». 

 
159. Кривак, О. Україна на портретах журналістки [Текст] / О. Кривак // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 7 жовт. — С. 9. : фот. кольор. — (Ті, що 
творять історію).  
У Тернопільській артгалереї «Бункермуз» діє виставка журналістки Тамти Гугушвілі 
«Україна в портретах». 

 
160. Небесна, І. Мистецтво — від Ліланда з Перу [Текст] / І. Небесна, 

В. Щерба // RIA плюс. — 2015. — 7 жовт. — С. 5 : фот. — (Культура). 
У галереї «Бункермуз» відкрили виставку скульптора Ліланда Беті «Що кажуть 
дерева?». 

 
161. Осіпова, В. Гуаякільський парадокс у Тернополі [Текст] / В. Осіпова // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 6. — (Репрезентація).  
В артгалереї «Бункермуз» відбулася презентація книжки-трилера «Бот-2: гуаякільський 
парадокс» за участю автора — молодого українського письменника, мандрівника 
Макса Кідрука.  

 
162. Шот, М. Що кажуть тернопільські дерева [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2015. — 6 жовт. — С. 16. — (Вісті звідусіль).  
У тернопільській артгалереї «Бункермуз» діє виставка «Що кажуть дерева?» 
американського скульптора Ліланда Беті.  

 
Пленер «Байда-Sich. Вишнівець — 2015» 

 
163. Аверкієв, В. Пленер «Байда-Sich. Вишнівець — 2015» зібрав 

художників зі всієї України [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 
2015. — 28 жовт. — С. [15] : фот. кольор.  

 
164. Шот, М. Запорожець, художнику, запорожець... [Текст] : На Тернопіллі 

десять днів тривав Всеукраїнський пленер «Байда-Siсh Вишнівець — 
2015» / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 25 листоп. — С. 20 : 
фот. — (Мистецька акція).  

 
165. Шот, М. Перетнулися на полотнах минувшина й сучасність [Текст] / 

М. Шот // Вільне життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. [1]. — 
(Живописний пленер).  
Художники Тернопільщини взяли участь у Всеукраїнському пленері «Байда-Sich. 
Вишнівець — 2015». 
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Інші виставки, пленери 
 
166. Галайчук, Л. У Тернополі відзначили професійне свято художників 

[Текст] / Л. Галайчук // Вільне життя плюс. — 2015. — 14 жовт. — 
С. 7 : фот. кольор.  
З нагоди Дня художника на Театральному майдані відбувся художній пленер. 

 
167. «90 років на службі Богу і Україні» [Текст] // Свобода. — 2015. — 

13 листоп. — С. 2 : фот. — (В облдержадміністрації).  
У Тернопільській обласній державній адміністрації діє виставка, присвячена 90-річчю 
від часу заснування Спілки української молоді. 

 
168. Костишин, Л. Виставка Романа Островського — в Чернівцях [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 11 листоп. — С. 16 : фот. 
кольор. — (Знай наших!).  
У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї діє виставка світлин журналіста 
Романа Островського, уродженця Тернопільщини. 

 
169. Крочак, І. Філателія про права людини [Текст] / І. Крочак // Тернопіль 

вечірній. — 2015. — 30 груд. — С. 8 : фот. кольор. — (Духовність. 
Історія. Культура). 
У відділенні поштового зв’язку № 1 м. Тернополя діє філателістична виставка «Права 
людини». 

 
170. Лазорик, Ю. Виставка, екскурсія та історична реконструкція 

в облдержархіві [Текст] / Ю. Лазорик // Тернопіль вечірній. — 2015. — 
30 груд. — С. 8 : фот. кольор. — (Духовність. Історія, Культура).  
У Державному архіві Тернопільської області відбулися святкові заходи, приурочені до 
Дня працівника архівних установ.  
 

171. Наконечна, Л. 90 років, але завжди молоді [Текст] / Л. Наконечна // 
Голос України. — 2015. — 14 листоп. — С. 11 : фот.  
Про виставку в Тернопільській облдержадміністрації з нагоди 90-річчя Спілки 
української молоді та 20-річчя її Тернопільського осередку. 
 

172. Наконечна, Л. Права людини в марках [Текст] / Л. Наконечна // Голос 
України. — 2015. — 12 груд. — С. 26 : фот.  
У Тернопільському відділенні поштового зв’язку № 1 діє філателістична виставка, 
приурочена до Дня прав людини. 

 
173. Савчук, Г. Представили і дітей, і вчителів [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2015. — 30 жовт. — С. 4. — (Виставка).  
У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі діє виставка 
графіки й живопису місцевих митців.  
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174. Смик, О. «Розмалюй світ кольорами веселки» [Текст] / О. Смик // 
Свобода. — 2015. — 14 жовт. — С. 14 : фот. кольор.  
На Театральному майдані м. Тернополя відбувся художній пленер з нагоди Дня 
художника. 

 
175. Юрса, Г. У технікумі — виставка [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. 8. — (А що у вас?).  
У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі відбулась 
виставка художніх робіт найкращих випускників коледжу та знаних тернопільських 
митців. 

 
Фестивалі, конкурси, масові заходи 

 
Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz BEZ» 

 
176. Костишин, Л. Під знаком джазу [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2015 . — 11 груд. — С. 8. — (Враження). 
У м. Тернополі відбувся Х Міжнародний фестиваль «Jazz BEZ». 

 
Обласний фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе» 

 
177. Бобрівець, М. Вірять у себе і вражають талантами [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. [1] : 
фот. — (Фестивалі).  
У м. Тернополі відбувся XXI обласний фестиваль для дітей з особливими потребами 
«Повір у себе». 

 
178. Ґуґушвілі, Т. «Повір у себе» [Текст] : У Тернополі 350 особливих дітей 

показали свої таланти на фестивалі / Т. Ґуґушвілі // День. — 2015. — 
23—24 жовт. — С. 2. — (Факт і коментар).  
У м. Тернополі відбувся XXI обласний фестиваль для дітей з особливими потребами 
«Повір у себе». 

 
179. Романів, А. «Повір у себе!» [Текст] / А. Романів // Свобода. — 2015. — 

28 жовт. — С. 10 : фот. кольор. — (Для небайдужих!). 
У м. Тернополі відбувся XXI обласний фестиваль вихованців спеціалізованих 
навчально-виховних закладів Тернопільської області «Повір у себе». 

 
Інші фестивалі 

 
180. Бобрівець, М. Ножиці, папір і трохи фантазії [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 8 : фот. — (Враження).  
В Українському домі «Перемога» відбувся фестиваль декоративно-прикладного 
мистецтва «Витинанкові візерунки». 
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181. Богданюк, Т. «Блакитний вогник» у «Медоборах»: газова фієста 
мистецьких талантів [Текст] / Т. Богданюк // Свобода. — 2015. — 
9 груд. — С. 12 : фот. кольор. 
У санаторії «Медобори» (Теребовлянський район) відбувся щорічний фестиваль-
конкурс художніх самодіяльних колективів газових господарств області «Блакитний 
вогник». 

 
182. Бурма, В. Вогник, де спалахують таланти [Текст] / В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 9 груд. — С. 4. 
У санаторії «Медобори» (Теребовлянський район) відбулося нагородження переможців 
щорічного фестивалю-конкурсу художніх самодіяльних колективів газових 
господарств області «Блакитний вогник». 

 
183. Вандзеляк, Г. «Свято в старому замку» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2015. — 9 жовт. — С. 4 : фот.  
У с. Підзамочку Бучацького району відбувся фестиваль «Свято в старому замку». 

 
184. Колодій, Н. Творче зерно — у кожній родині [Текст] / Н. Колодій // 

Вільне життя плюс. — 2015 . — 30 груд. — С. 5. — (Фестиваль).  
В Українському домі «Перемога» відбувся фестиваль «Родинне джерело», на якому 
14 тернопільських родин презентували своє мистецтво — вироби з бісеру, вишивки, 
аплікації, малюнки, ляльки-витинанки та багато інших цікавих робіт. 

 
185. Кушнерик, О. Про світ і людей — без гриму [Текст] / О. Кушнерик // 

Свобода. — 2015. — 27 листоп. — С. 3 : фот. — (Фестиваль Docudays 
UA на Тернопіллі).  
На Тернопільщину завітав ХІІ мандрівний фестиваль документального кіно «Docudays UA». 

 
186. Проців, М. Фестиваль урбаністики в Бережанах проігнорували і 

влада, і кандидати [Текст] / М. Проців // Номер один. — 2015. — 
14 жовт. — С. 10 : фот.  

 
187. Семеняк, В. «Подільський карб» збирає друзів [Текст] / В. Семеняк // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 5 : фот. — (Рядок 
з біографії краю).  
У с. Острівець Теребовлянського району відбувся літературно–мистецький фестиваль 
«Подільський карб», приурочений до 120-річчя від дня народження письменника 
Володимира Гжицького.  

 
188. Цебрій, Є. Місту подарували чотири малюнки [Текст] / Є. Цебрій // 

RIA плюс. — 2015. — 18 листоп. — С. 8 : фот. — (Мистецтво).  
У м. Тернополі відбувся фестиваль вуличного мистецтва «артТЕРвізія». 
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Свята, конкурси, заходи 
 

189. Дзісяк, Я. Поезія в замку [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 
2015. — 2 жовт. — С. 6. — (А що у вас?). 
Відбулося творче «Зібрання поетичне у замку Чортківському».  

 
190. Савчук, Г. АРТ-терапія для серця і душі [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2015. — 13 листоп. — С. 4. — (Літературно-музичний 
вечір).  
У Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Горбачевського відбувся 
неформальний літературно-музичний вечір «АРТ-терапія». 

 
191. Савчук, Г. Неформальний «Лицарський хрест» [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2015. — 30 жовт. — С. 4. — (Неопалима купина). 
У музеї «Меморіал» (м. Бучач) відбувся неформальний літературно-музичний вечір, 
приурочений до Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, річниці 
створення УПА та Дня українського козацтва. 

 
192. Ткаченко, І. 245 унікальних ляльок демонстрували у ТНЕУ [Текст] / 

І. Ткаченко // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 18-24 листоп. — 
С. [9].  
У Тернопільському національному економічному університеті діє виставка народної 
творчості «Лялька-мотанка — берегиня роду».  

 
Переможці та лауреати міжнародних, 

всеукраїнських конкурсів 
 
193. Золотнюк, А. «Я для вас співаю, й зі мною Всевишній» [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 11 листоп. — С. 9 : фот. 
кольор. — (Юні таланти). 
Віталіна Гуцуляк із м. Бучача стала призеркою Всеукраїнського конкурсу естрадного 
мистецтва «Осінні зорі — 2015». 

 
194. Зюбровська, Н. Оплески й слова подяки глядачів — найвища 

нагорода [Текст] / Н. Зюбровська, Г. Зюбровська // Вільне життя 
плюс. — 2015 . — 20 листоп. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 
Народний аматорський фольклорно-обрядовий колектив «Більчанка» із с. Білої 
Тернопільського району взяв участь у VII Всеукраїнському фестивалі «Вишгородська 
Покрова» (м. Вишгород Київської області). 

 
195. Маньовська, В. Медальний падолист [Текст] / В. Маньовська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 20 листоп. — С. 8. — (Філателія).  
Тернопільські філателісти здобули чимало нагород на ХІV національній 
філателістичній виставці «Укрфілексп — 2015». 
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196. Прокопенко, М. Ми — в об’єктиві дітей [Текст] : якою бачать країну 
наймолодші учасники XVII Міжнар. фотоконкурсу «Дня» / 
М. Прокопенко // День. — 2015. — 13—14 листоп. — С. 8, 9 : фот. 
кольор. — (Акція «Дня»).  
Члени фотоклубу «Первоцвіт» із м. Чорткова взяли участь у XVII Міжнародному 
фотоконкурсі газети «День», декілька їхніх робіт здобули нагороди. 

 
197. Пшоняк, І. Тернопільська фотостудія «Ікс-позиція» тріумфувала на 

міжнародному конкурсі [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 
2015. — 7 жовт. — С. 4 : фот. кольор.  
Гуртківці міської Станції юних техніків стали володарями багатьох нагород на ХLIII-
му міжнародному фестивалі дитячої творчості в м. Лідіце (Чехія). 

 
198. Сасанчин, Н. Гучні оплески, шквал емоцій... [Текст] / Н. Сасанчин // 

Свобода. — 2015. — 25 груд. — С. 4 : фот. — («Юність» вражає). 
Учнівський ансамбль народного танцю «Юність» Чортківського ВПУ став 
дипломантом II етапу Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв «Зірка України — 
2015», що відбувся в м. Хмельницькому.  

 
199. Фалінський, М. Представили Тернопільщину на Всеукраїнському 

зборі [Текст] / М. Фалінський // Свобода. — 2015. — 4 груд. — С. 4 : 
фот. — (Неопалима купина). 
Учні-дослідники загальноосвітніх шкіл і гуртківці позашкільних навчальних закладів 
області взяли участь у Всеукраїнському зборі переможців за підсумками проведення 
пошуково-дослідницької та науково-краєзнавчої роботи з виконання завдань історико-
географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України». 

 
200. Цебрій, Є. Скульптура Лілії перемогла в Італії [Текст] / Є. Цебрій // 

RIA плюс. — 2015. — 7 жовт. — С. 5 : фот. — (Досягнення).  
Тернополянка Лілія Мочула, студентка Римської академії мистецтв, здобула перше 
міце на інтернаціональному конкурсі скульптур молодих художників, виборовши право 
на встановлення її скульптури в одному з міст Північної Італії. 

 
201. Юні танцюристи з Вишнівця — золоті призери всеукраїнського 

фестивалю [Текст] // Наш день. — 2015. — 2—8 груд. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Духовність). 
Зразковий танцювальний колектив «Орхідея» Вишнівецького міського будинку 
культури Збаразького району став призером ІІІ Всеукраїнського фестивалю 
хореографічного мистецтва «PLA-NETA dance fest», що відбувся в м. Чернігові. 
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Аматорські, мистецькі колективи й творчі об’єднання Тернопільщини 
 
202. Брега, Г. Потрійне свято у Котюжинах [Текст] / Г. Брега // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 2 жовт. — С. 5 : фот. — (Нам пишуть). 
У с. Котюжинах Збаразького району відбулися День села, зустріч футболістів усіх років 
та святкування ювілею народного аматорського ансамблю танцю «Пролісок». 

 
203. Бурма, В. Коли з душі живої пісня ллється [Текст] / В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 2 груд. — С. 9 : фот. кольор. — (На крилах 
творчості).  
Про жіночий вокальний ансамбль «Сольвія» Тернопільської обласної експеримен-
тальної комплексної школи мистецтв ім. І. Ґерети. 

 
204. Вандзеляк, Г. Дві бандури і два голоси…[Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2015. — 21 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Творчий дует). 
Про дует бандуристок «Елегія струн».  
 

205. Колектив «Тріода»: «Виконуючи російську музику, ми б не відкрили 
нічого нового» [Текст] : [ інтерв’ю з учасниками гурту «Тріода» 
А. Гамбалем, В. Рибаком та А. Липком] / [спілкувалась] З. Гарасимів // 
Номер один. — 2015. — 18 листоп. — С. [15] : фот. кольор.  

 
206. Деркач, З. Гурт «Фіра»: «Музика — це теж зброя!» [Текст] / 

З. Деркач // Свобода. — 2015. — 25 листоп. — С. 10 : фот. кольор. — 
(Тернопільські знаменитості). 
Про творчу та громадську діяльність тернопільського гурту «Фіра».  
 

207. Коломійчук, М. 30 років на сцені [Образотворчий матеріал] / М. Коло-
мійчук // Наш день. — 2015. — 7—13 жовт. — С. 8 : фот. кольор.  
Виповнилося 30 років від часу заснування народного аматорського обрядово-
фольклорного колективу Лановецького районного будинку культури.  

 
208. Фаліон, Н. Наталія Фаліон: «Поки ми на гастролях, чоловіки 

навчилися і борщ варити, і хліб пекти» [Текст] : Але чи не ревнують? 
Про це та інше — в ексклюзивному інтерв’ю з керівником гурту 
«Лісапетний батальйон» / [розмовляла] В. Шурин // Високий замок. — 
2015. — 10—16 груд. — С. 13 : фот. кольор. — (Гість). 
Про гурт «Лісапетний батальйон» із смт. Скали-Подільської Борщівського району. 

 
209. Польоти уві сні та наяву [Текст] : Учасники гурту «Aviator» розпо-

відають, як часто треба опускатися на землю : [інтерв’ю з учасниками 
гурту «Aviator» І. Воєвуцьким, Д. Тодорюком та А. Сторожем] / 
[провела] І. Устиловська // Україна молода. — 2015. — 15 груд. — 
С. 13 : фот.  
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Творчі спілки, національно-культурні товариства 

 
Тернопільська обласна організація  

Національної спілки письменників України 
 
210. Вітаємо нових членів НСПУ! [Текст] // Літературна Україна. — 

2015. — 17 груд. — С. 3. — (Поповнення). 
До лав Національної спілки письменників Україниприйняли нових членів, серед них — 
уродженці Тернопільщини: Іван Стронський, Микола Базів, Петро Федоришин, Ніна 
Фіалко, Ігор Топоровський, Василь Погорецький, Неоніла Дригуш. 

 
211. На Шевченківську премію претендують і земляки [Текст] // 

Свобода. — 2015. — 2 груд. — С. 2 : портр.  
Серед претендентів на Національну премію ім. Т. Г. Шевченка 2016 року — вихідці 
з Тернопільщини: Борис Гуменюк, Петро Сорока, Богдан Чепурко та Василь 
Фольварочний. 

 
212. Смик, О. До вас їде «ЛітБат» [Текст] : [бесіда з новобраним головою 

Тернопільської обласної організації Національної спілки 
письменників України О. Смиком] / [записала] А. Золотнюк // 
Українська літературна газета. — 2015. — 25 верес. — С. 20 : фот. — 
(Посткриптум). 

 
Тернопільська обласна організація Національної спілки художників України 

 
213. Дорош, І. Новітню палітру диктує доба [Текст] : [ інтерв’ю з головою 

Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 
України І. Дорошем] / [провела] Влада Собуцька // Наш день. — 
2015. — 28 жовт.—3 листоп. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура). 

 
Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

 
214. Правдива, Д. Криниця добра від Богдана Мельничука [Текст] / 

Д. Правдива // Вільне життя плюс. — 2015. — 20 листоп. — С. 5 : 
фот. — (Творча зустріч). 
У Тернопільському національному економічному університеті відбулася зустріч 
просвітян вишу з письменником Богданом Мельничуком, бардом Василем Дунцем, 
співачкою Ярославою Декалюк, поетом-піснярем Іваном Кушніром. 

 
215. Ярема, К. «Просвіта» зберегла українську націю [Текст] / К. Ярема // 

Свобода. — 2015. — 25 груд. — С. 4 : фот. — (Історична місія). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися урочистості з нагоди 147-ї 
річниці від часу створення Тернопільського районного відділення «Просвіти». 
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Культурно-освітні національні товариства 
 
216. Аверкієв, В. Лемки Теребовлянщини не втратили свого етносу 

[Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 16 груд. — С. 6 : фот. — 
(Суспільство).  
У с. Боричівці Теребовлянського району відбулася зустріч лемків, присвячена 70-річчю 
депортації українців із Польщі. 

 
217. Маньовська, В. «Золота медаль» Марії Пустельник [Текст] / 

В. Маньовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 18 груд. — С. 6 : 
фот. — (Знайомство зблизька). 
Про суботню школу польської мови, що діє при Чортківському культурно-освітньому 
товаристві ім. А. Міцкевича та її директора Марію Пустельник. 
 

Персоналії працівників культури, митців, народних умільців, 
виконавців та письменників Тернопільщини 

 
218. Авдикович, М. Натхнення, дароване природою [Текст] / 

М. Авдикович // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 87—
89 : фот., [2] арк. іл. — (Художник номера).  
Про художника Ярослава Збараського із Підволочиська. 

 
219. Аверкієв, В. Особлива творчість Мар’яна Вархоліка з Великих Гаїв 

[Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 18 листоп. — С. 12 : 
фот. — (Хобі).  
Про майстра народної творчості Мар’яна Вархоліка із с. Великих Гаїв Тернопільського 
району.  

 
220. Андрушків, Б. Чудова людина варта такої ж згадки [Текст] / 

Б. Андрушків // Свобода. — 2015. — 27 листоп. — С. 4 : фот. — (Наші 
незабутні).  
Про журналіста, засновника й директора (1992 р.) історико-краєзнавчого музею 
«Зборівська битва», уродженця Шумщини Григорія Барана (Радошівського).  

 
221. Бачинський, Я. Людина, яка вміє зупиняти мить [Текст] / 

Я. Бачинський // Свобода. — 2015. — 2 груд. — С. 12 : фот. кольор. — 
(Слово про колегу). 
Про тернопільського журналіста і фотографа Івана Пшонякa. 
 

222. Білик, Л. Благословення з вічності [Текст] : до 85-річчя з дня 
народження Григорія Барана-Радошівського / Л. Білик // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 11 груд. — С. 5 : іл. — (Наші славні земляки).  
У залі засідань Зборівської районної ради відбулася репрезентація історико-
краєзнавчого та літературного часопису «Білий берег», перший випуск якого 
присвячено громадському діячеві, письменнику, журналісту Григорію Радошівському. 
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223. Вандзеляк, Г. Гордість Коропця [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2015. — 9 жовт. — С. 4 : фот. — (Таланти твої, Україно). 
Про солістку Івано-Франківської обласної філармонії Ірину Куриляк, уродженку 
с. Коропця Монастириського району. 

 
224. Герасимчук, В. Денники Петра [Текст] : Критика, літературознавство, 

поезія й проза Петра Сороки за роки Незалежності / В. Герасимчук // Лі-
тературна Україна. — 2015. — 10 груд. — С. 12 : фот. — (На здобуття).  

 
225. Гербіш, Н. Надійка Гербіш: «Для мене важливо не позувати, не 

намагатися сподобатися, а говорити щиро…» [Текст] : [ інтерв’ю 
з тернопільською письменницею, перекладачкою та журналісткою 
Надійкою Гербіш] / [спілкувалась] Н. Курій // Наш день. — 2015. — 
18—24 листоп. — С. 7 : фот. — (Люди). 

 
226. Горловиця, О. Король поезії Андрій Демиденко побував на ювілеї 

Володимира Барни [Текст] / О. Горловиця // Свобода. — 2015. — 
4 груд. — С. 4 : фот. — (Творча зустріч).  

 
227. Деркач, З. «Диво у долонях» від Ірини Чабан [Текст] / З. Деркач // Сво-

бода. — 2015. — 9 груд. — С. 10 : фот. кольор. — (Цікаві знайомства).  
Про майстриню з виготовлення іграшок Ірину Чабан із м. Тернополя. 

 
228. Жук, Г. Бився з ворогом різцем і долотом [Текст] / Г. Жук // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 13 лист. — С. 3. — (До 110-річчя від дня 
народження Ніла Хасевича).  
Про художника Ніла Хасевича. 

 
229. Зимненко, А. Доля із вузликами, а вишиття — майстерне [Текст] / 

А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 3 : портр. 
Про тернопільську вишивальницю Ірину Герман. 
 

230. Золотнюк, А. Володимир Барна: «Моє серце має тернопільську про-
писку» [Текст] : [за матеріалами спілкування з письменником] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 6 : 
фот. — (Ювілей). 
Про письменника Володимира Барну. 

 
231. Золотнюк, А. Два місяці роботи і двадцять тисяч шматочків смальти 

[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 листоп. — 
С. 4 : фот. — (А ви бачили?). 
Художник Микола Пазізін оздоблює мозаїкою постамент пам’ятного хреста на 
набережній Тернопільського ставу. 
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232. Золотнюк, А. Незвичні творіння тернопільського сницаря [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 20 листоп. — С. 8 : 
фот. — (Це цікаво). 
Про майстра різьблення по дереву Юрія Плесюка. 

 
233. Кореновська, Л. Багатоаспектність таланту Петра Сороки [Текст] / 

Л. Кореновська // Слово і час. — 2015. — № 10. — С. 18—28. — (Час 
теперішній). 
Про творчість тернопільського письменника Петра Сороки. 

 
234. Кравченко, Я. Історія як муза [Текст] : Чим захоплює філософсько-

мистецьке переосмислення минувшини у творчості Дмитра Стецька? / 
Я. Кравченко // День. — 2015. — 2—3 жовт. — С. 24 : фот. кольор. — 
(Галерея «Дня»).  

 
235. Кравченко, Я. «Паризькі симпатії» Михайла Бойчука, або Спроба 

персоніфікації портретів пензля художника 1909-1910 років із нагоди 
його Дня народження [Текст] / Я. Кравченко // День. — 2015. — 30— 
31 жовт. — С. 24 : фот. кольор. — (Галерея «Дня»).  
 

236. Мадзій, І. Ганна Сапеляк: «Важкий хрест несу, але в сина він був іще 
важчий» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2015. — 2 груд. — 
С. 6 : фот. кольор. — (Особистості). 
Розповідь матері Степана Сапеляка про життєвий шлях сина — дисидента, 
письменника, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка. 

 
237. Мазурок, В. Педагог, краєзнавець, фольклорист, просвітянин… 

[Текст] : (до 100-річчя з дня народження Анатолія Павловича 
Малевича) / В. Мазурок // Свобода. — 2015. — 6 листоп. — С. 2 : фот.  

 
238. Майстер фото з великої літери [Текст] // Свобода. — 2015. — 

30 верес. — С. 12 : фот. кольор.  
Про майстра художньої фотографії Ореста Лижечка із м. Чорткова. 

 
239. Мацко, І. Ірина Мацко: «Жінка — ребро, без якого не можна жити» 

[Текст] / І. Мацко // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 9—
15 груд. — С. [10] : фот. кольор.  
Розповідь Ірини Мацко про творчість, життя. 

 
240. Мельничук, Б. «Я йшов вузькою стежкою...» [Текст] : Сьогодні — 

100 років від дня народження Миколи Маліборського — композитора, 
музиковзнавця, диригента, педагога / Б. Мельничук // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 18 груд. — С. 5. — (Наші славні земляки). 
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241. Нагорна, О. Вшанували «українського Гомера» [Текст] : З ініціативи 

Львівської обласної організації «Меморіал» ім. В. Стуса та 
Городоцької районної ради 2015 рік проголошено Роком Уласа 
Самчука на Городоччині / О. Нагорна // Літературна Україна. — 
2015. — 29 жовт. — С. 3 : фот. — (Пам’ять ).  

 
242. Наконечна, Л. У дитинстві не набавилася ляльками, то тепер 

надолужує [Текст] / Л. Наконечна // Голос України. — 2015. — 
5 листоп. — С. 17 : фот. — (Захоплення). 
Про тернопільську майстриню Людмилу Павлову. 

 
243. Небесна, І. Дає нове життя мертвим деревам [Текст] : Тернопільський 

скульптор Юрій Плесюк вирізьблює із сухих верб і тополь козаків, 
гетьманські герби та алегоричні образи / І. Небесна // RIA плюс. — 
2015. — 18 листоп. — С. 20 : фот. — (Талант).  

 
244. Небесна, І. Надійка: дівчинка, яка надіється [Текст] / І. Небесна // RIA 

плюс. — 2015. — 7 жовт. — С. 20 : фот. — (Автори).  
Про письменницю Надійку Гербіш. 

 
245. Небесна, І. «Письменник має бути голодним!» [Текст] / І. Небесна // 

RIA плюс. — 2015. — 9 груд. — С. 20 : фот. — (Автори). 
Про тернопільського письменника Івана Байдака.  
 

246. Омелян, Я. Ярослав Омелян: «Писати національну історію в художніх 
мініатюрах мене спонукав легендарний Ігор Герета» [Текст] : [ ін-
терв’ю з заслуженим художником України Я. Омеляном] / [розмовляв] 
Т. Богданюк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 4 : фот. — 
(Мистецький вернісаж).  

 
247. Ониськів, М. Народний академік [Текст] : Запізнілий есей до 90-ліття 

Петра Медведика і з нагоди обласних краєзнавчих читань на його 
честь / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2015. — 20 листоп. — 
С. 6 : портр. — (Говори, історіє!).  

 
248. Перун, В. Вогонь і камінь [Текст] / В. Перун // Вільне життя плюс. — 

2015. — 16 груд. — С. 9 : фот. кольор. — (Творча майстерня).  
Про майстра-реставратора, скульптора, іконописця Івана Чубка із с. Гір-Стрийовецьких 
Збаразького району. 

 
249. Садовська, Г. «Не впаду, матусю, у тенета супокою» [Текст] / 

Г. Садовська // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 90—
93 : фот. — (Ювілей).  
Штрихи до портрета лікаря, громадської діячки, письменниці Дарії Чубатої. 
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250. Семеняк, В. Тернопільський поет Богдан Кушнірик не знав, що 

передає чай для українських політв’язнів, серед яких був 
і Василь Стус [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 9 жовт. — 
С. 4 : фот. — (Дні пам’яті поета).  

 
251. Сорока, П. Енергетика поетичного слова [Текст] : До 60-річчя Богдана 

Андрусяка / П. Сорока // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 жовт.— 
С. 6. — (Ювілей). 
 

252. У полум’ ї взаємних почуттів [Текст] // Свобода. — 2015. — 
27 листоп. — С. 4. — (Неопалима купина). 
Про педагога, члена Спілки театральних діячів, скрипаля Яна Марчака. 

 
253. Чубата, Д. Поезія у слові та пісні [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 5. — (Ювілейні імпрези).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся ювілейний вечір «Ім’я твоє співаю», 
приурочений до 40-річчя творчої діяльності поета, перекладача, літературознавця, 
публіциста Володимира Барни. 

 
254. Юзва, Ж. Він єднає небесне із земним [Текст] / Ж. Юзва // 

Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 86—87. — (Художник 
номера).  
Про підволочиського художника Ярослава Збараського. 
 

255. Юрса, Г. Вітрило з ...мухомора [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 2 груд. — С. 9 : фот. кольор. — (Захоплення).  
Про майстра з виготовлення моделей мініатюрних вітрильників, уродженця 
с. Лисичинців Підволочиського району Володимира Ящука. 

 
256. Юхно-Лучка, М. Посібник про творчість Валерія Залізного вийшов на 

Чернігівщині [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 18—24 листоп. — С. 6 : фот. — Зі змісту: Із 
майбутньої книги «Голос Майдану!» : [поезія] / В. Залізний.  
Учитель Ічнянської гімназії (Чернігівщина) Валентина Давидова підготувала посібник 
про творчість В. Залізного, відомого на Тернопіллі поета-пісняра, художника, 
громадського діяча. 

 
Вшанування пам’яті Тараса Шевченка 

 
257. Малярська, М. У Високому відкрили погруддя Тарасу [Текст] / 

М. Малярська // Свобода. — 2015. — 30 жовт. — С. 4 : фот. — 
(Урочини).  
У селі Високому Монастириського району відбулося святкове віче з нагоди відкриття 
пам’ятника Тарасові Шевченку. 
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258. На Тернопіллі відкрили 196-й пам’ятник Кобзарю [Текст] // 

Свобода. — 2015. — 23 груд. — С. 12 : фот. кольор.  
У селі Надрічному Теребовлянського району встановили пам’ятник Тарасові 
Шевченку. 

 
259. Шевченкові рекорди: на Тернопіллі — майже двісті пам’ятників 

Кобзареві і їхня кількість тут щороку зростає [Текст] // Наш день. — 
2015. — 9—15 груд. — С. 7 : фот. — (Культура).  

 
2016 рік на Тернопільщині — Рік Івана Марчука 

 
260. Марчук, І. «Таке враження, що нас хтось прокляв» [Текст] : 

знаменитий художник Іван Марчук готується виїхати з України, бо не 
бачить перспектив у своїй країні для наступних декількох поколінь : 
[інтерв’ю] / [провела] Ір. Львова // Експрес. — 2015. — 10—17 груд. — 
С. 6, 9 : фот. кольор. — (Подробиці).  
 

261. Наконечна, Л. Рік під знаком видатного митця [Текст] / 
Л. Наконечна // Голос України. — 2015. — 19 листоп. — С. 4. — 
(Новини).  

 
262. Півненко, Б. Богдана Півненко: «Я казала своїм чоловікам, що вмію 

тільки грати на скрипці і прикрашати життя, а вони погоджувалися!» 
[Текст] : [Інтерв’ю з дочкою художника Івана Марчука Богданою 
Півненко] / [спілкувалася О. Смільська] // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 11—17 листоп. — С. 6 : фот.  

 
До 170-річчя від дня народження Сильвестра Лепкого 

 
263. Бич, В. Йому доля «терном тернила дороги» [Текст]: До 170-річчя від 

дня народження Сильвестра Лепкого (31.11.1845 року) / В. Бич // 
Свобода. — 2015. — 27 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про священика, письменника, громадсько-політичного діяча товариства «Просвіта», 
уродженця Тернопільщини — Сильвестра Лепкого.  

 
264. Бич, В. Один із перших [Текст] : до 170-річчя з дня народження 

Сильвестра Лепкого та 143-ї річниці з дня народження Богдана 
Лепкого / В. Бич // Вільне життя плюс. — 2015. — 13 листоп. — С. 5 : 
фот. — (Згадуємо, плануємо). 
Про священика, письменника, публіциста Сильвестра Лепкого.  
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До 150-річчя від дня народження Дениса Січинського 
 
265. Мацієвська, Л. «Соловей вишневого Надзбруччя» [Текст] / 

Л. Мацієвська // Вісник Надзбруччя. — 2015. — 2 жовт. — С. 4. — (До 
150-річчя від дня народження Дениса Січинського).  

 
266. Мельничук, Б. Химерна доля маестро [Текст] : 150 років від дня 

народження Дениса Січинського / Б. Мельничук // Вільне життя 
плюс. — 2015 . — 2 жовт. — С. 6 : фот. — (Ювілей). 

 
До 143-річчя від дня народження Богдана Лепкого 

 
267. Гайда, М. Він дбав про долю України [Текст] / М. Гайда // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 8 : портр. — (Славетні імена). 
про життя й творчість письменника.  

 
268. «Де є цей лік, щоб світ він оздоровив знов? Любов…» [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2015. — 11—17 листоп. — С. [6] : фот. — (До 
дня народження Богдана Лепкого).  
Про родину та особисте життя Богдана Лепкого, що мали вплив на його творчість. 

 
До 143-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 

 
269. Білавич, Д. 1895 рік у житті Соломії Крушельницької [Текст] / 

Д. Білавич // Соломія. — 2015. — Лип. — верес. — С. 1, 2 : фот.  
 
270. Зюбровська, Г. Соломійки — для Соломії [Текст] / Г. Зюбровська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 2 жовт. — С. 8 : фот. — (Вшанували 
землячку).  
У меморіальному музеї Соломії Крушельницької в с. Біла Тернопільського району 
відбулися урочистості з нагоди 143-ї річниці від дня народження української оперної 
співачки. 
 

271. Поліщук, Т. Віват, Соломіє! [Текст]: із 15 по 22 листопада у Львівській 
опері відбудеться Міжнародний фестиваль ім. С. Крушельницької / 
Т. Поліщук // День. — 2015. — 4 лист. — С. 6 : фот. кольор. — 
(Напередодні).  
У Львівському національному академічному театрі опери і балету ім. С. Крушель-
ницької відбудеться Міжнародний фестиваль імені Соломії Крушельницької. 
 

272. Чубата, Д. Зустріч із Соломією [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 5 : фот. — (Вечори у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії відбулося музичне дійство «Соломія 
Крушельницька» за мотивами п’єси Б. Мельничука та І. Ляховського. 
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До 129-річчя від дня народження Іванни Блажкевич 

 
273. Савак, Б. Іванна Блажкевич живе у пам’яті [Текст] / Б. Савак // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 6. — (Наші славні земляки).  
У Тернопільському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів — економічний ліцей № 9» відбувся семінар голів шкільних методичних 
об’єднань учителів української мови та літератури обласного центру. 

 
274. Савак, Б. На честь Іванни Блажкевич [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 

2015. — 30 жовт. — С. 4. — (Конкурс).  
У Тернопільському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів — економічний ліцей № 9» відбувся перший міський конкурс з української 
мови імені Іванни Блажкевич. 

 
До 128-річчя від дня народження Леся Курбаса 

 
275. Василишин, О. Прометей українського театру [Текст] / 

О. Василишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 2 жовт. — С. 5 : фот. — 
(Славетні краяни).  
Про актора, режисера-новатора театру й засновника першого стаціонарного 
українського професійного театру Леся Курбаса, який жив і працював у м. Скалат 
Підволочиського району.  

 
276. Грабар, Н. Спогади про «Березіль» [Текст] / Н. Грабар // Культура 

і життя. — 2015. — 20—30 листоп. — С. 14 : фот. — (Сторінки історії).  
 

До 100-річчя від дня народження Якова Гніздовського 
 
277. Маричевська, О. Чергове повернення. До 100-річчя від дня 

народження Якова Гніздовського [Текст] / О. Маричевська // 
Образотворче мистецтво. — 2015. — № 1. — С. 148—151 : іл. 
кольор. — (Мистецька спадщина).  

 
До 90-річчя від дня народження Діонізія Шолдри 

 
278. Горловиця, О. Маляр неба і дерев [Текст] / О. Горловиця // Свобода. — 

2015. — 13 листоп. — С. 4 : фот. — (90 років від дня народження 
Діонізія Шолдри).  
Про художника Діонізія Шолдру, уродженця м. Тернополя. 

 



41 
 

279. Золотнюк, А. Коли дерева тягнуться увись [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 11 листоп. — С. 6 : фот. кольор. — 
(Ювілей).  
Про Діонізія Шолдру — відомого американського художника, реставратора, уродженця 
м. Тернополя. 

 
До 80-річчя від дня народження Казимира Сікорського 

 
280. Безпалько, М. Він вражав не лише своїми роботами [Текст] / 

М. Безпалько // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 95—
98. — (Незабутні).  
Спогади про Казимира Сікорського. 

 
281. Гнатюк, Д. ...Лягли на серце золотим обручем [Текст] / Д. Гнатюк // 

Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 94—95 : фот. — 
(Незабутні).  
Спогади про Казимира Сікорського. 
 

282. Гонта, М. Життя, віданне мистецтву [Текст] / М. Гонта // Літератур-
ний Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 99—100 : фот. — (Незабутні).  
Спогади про Казимира Сікорського. 
 

283. Фарина, І. Атлант з провінції [Текст] / І. Фарина // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 100—103 : фот. — (Незабутні).  
Спогади про Казимира Сікорського. 

 
284. Чубата, Д. Творцем намолена територія [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 18 листоп. — С. 5 : фот. кольор. — (Малий 
екран).  
Про фільм-спогад «Життя на чистовик», створений до 80-річчя від дня народження 
багаторічного головного художника Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, сценографа, скульптора, 
живописця Казимира Сікорського. 

 
285. Ясінська, Г. «Він навіть ходив красиво...» [Текст] / Г. Ясінська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 30 верес. — С. 9 : фот. — (Незабутні).  
З нагоди 80-річчя Казимира Сікорського відбулися зустріч друзів у Шумську та показ 
вистави «Гуцулка Ксеня» з його сценічним оформленням в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театру ім. Т. Г. Шевченка. 
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Пам’яті письменника Романа Лубківського 
 
286. Залізняк, Б. Миру Вам, пане Романе! [Текст] / Б. Залізняк // 

Літературна Україна. — 2015. — 26 листоп. — С. 15 : фот. — 
(Пам’ять).  
Пам’яті відомого земляка Романа Лубківського.  

 
287. Краснодемський, В. Карбувальник неповторних строф [Текст] / 

В. Краснодемський, Б. Новосядлий, М. Ониськів // Голос України. — 
2015. — 31 жовт. — С. 11 : фот.  
Відійшов у вічність письменник, дипломат, державний і громадський діяч, уродженець 
Тернопільщини Роман Лубківський. 

 
288. Новосядний, Б. З орбіти зірвалась планета… Лубківський. І вмить 

осиротіла Подільська Атлантида [Текст] / Р. Новосядний // Свобода. — 
2015. — 28 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Пам’яті Романа 
Лубківського).  
Відійшов у вічність відомий літератор, громадський діяч, уродженець с. Острівця 
Теребовлянського району Роман Лубківський. 

 
289. Пішов із життя Роман Лубківський. П’ять фактів про письменника 

[Текст] : на 75 році життя відійшов за межу український письменник, 
державний і громадський діяч Роман Лубківський // Українське 
слово. — 2015. — 28 жовт. — 3 листоп. — С. 13 : фот. — (Сумуємо). 

 
290. Подаленіла за обрій дорога [Текст] / О. Смик [та ін.] // Свобода. — 

2015. — 28 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Пам’яті Романа 
Лубківського).  

 
291. «Я сьогодні, мамо, вернувся з дороги…» [Текст] : На 75-ому році 

життя помер Роман Лубківський // Нова Тернопільська газета. — 
2015. — 28 жовт. — 3 листоп. — С. [7] : фот. — (KULTURA).  

  
Інше 

 
«Книга року ВВС — 2015» 

 
292. Золотнюк, А. Там, де дім [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 18 груд. — С. 5. — (Щойно прочитане).  
Про збірку оповідань В. Махна «Дім у Бейтінг Голлов», яка перемогла в конкурсі 
«Книга року ББС — 2015». 
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293. Золотнюк, А. Чи переможе «Дім у Бейтінг Голлов»? [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 листоп. — С. 8. — 
(Знай наших!).  
Серед претендентів на здобуття премії «Книга року ВВС — 2015» — збірка короткої 
прози «Дім у Бейтінг Голлов» Василя Махна.  

 
Міжнародний українсько-польський літературно-мистецький форум 

«Діалог двох культур». 
 
294. Сеніна, Т. «Діалог двох культур» — Кременець, Львів, Варшава 

[Текст] / Т. Сеніна // Літературна Україна. — 2015. — 29 жовт. — 
С. [1], 5 : фот. — (Без кордонів). 
У м. Кременеці відбувся міжнародний українсько-польський літературно-мистецький 
форум «Діалог двох культур».  

 
Участь тернопільських художників 

у мистецьком проекті «Мамай єднає Україну» 
 
295. Боса, Л. «Мамай-фест» як ритуал у просторі сучасного міста [Текст] / 

Л. Боса, А. Журавльова, Т. Перегінчук // Народна творчість та 
етнологія. — 2015. — № 5. — С. 104—108, [1] арк. іл. кольор. — 
(З експедиційних досліджень).  
Про VIII Всеукраїнський історико-культурний фестиваль у Дніпродзержинську 
«Мамай-fest», що відбувся в м. Дніпродзержинську, та спільну виставку тернопільських 
художників «Мамай єднає Україну».  

 
Вийшли з друку 

 
296. Аверкієв, В. Уся історія Теребовлянщини — в одній книзі [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 2 груд. — С. 12 : фот.  
Про книжку «Теребовлянщина ХІ-ХХ ст.» Миколи Ковальчука. 

 
297. Богданюк, Т. Безпомилковий суддя минулого і постійний консультант 

майбутнього [Текст] / Т. Богданюк // Свобода. — 2015. — 27 листоп. — 
С. 4 : фот. — (Щойно з друку).  
Про монографію «Історичні нариси обліково-правової культури: світ, Європа 
і Україна», співавтором якої є уродженець Тернопільщини Мирослав Остап’юк.  

 
298. Божко, С. «Вірші з війни» в окупованому Криму [Текст] / С. Божко // 

День. — 2015. — 20—21 листоп. — С. 9 : фот. кольор. — (Культура).  
Про збірку віршів поета, бійця АТО Бориса Гуменюка. 

 
299. Божко, С. «Мій білий вірш міняється на лиці» [Текст] : Культову збір-

ку поезій воїна і поета Бориса Гуменюка видали кримськотатарською 
мовою / С. Божко // Урядовий кур’єр. — 2015. — 21 листоп. — С. 6. — 
(Знаково).  
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300. Волинська, О. Про Кременець — з любов’ю [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 6 листоп. — С. 6 : фот. — (Прочитане).  
Про останній том збірника «Слово про Кременець» . 

 
301. Волинська, О. Про останній бій УПА [Текст] / О. Волинська // 

Свобода. — 2015. — 27 листоп. — С. 4 : фот. — (Щойно з друку).  
У видавництві «Рада» побачила світ книжка тернопільського історика, почесного 
краєзнавця України Віктора Уніята «Історичні силуети. «Тернові долі» Олега 
Цетнарського». 

 
302. Гаврилюк, В. Дедеркали у призмі історії Волині [Текст] / В. Гаврилюк, 

І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2015. — 13 листоп. — С. 5. — 
(Краєзнавчі дослідження).  
Про книжку Олександра Грицая «Крізь історії Волині. Історія Великих Дедеркал», що 
вийшла з друку в тернопільському видавництві «Терно-граф».  

 
303. Гаврильцьо, І. Дебют, що подає багато надій [Текст] / І. Гаврильцьо // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 13 лист. — С. 6. — (Прочитане).  
Про збірку новелістично-філософських оповідок тернопільської авторки Олени 
Герасименко «Купи мені любов». 

 
304. Гарасимчук, Б. Пегас усівсь на твої плечі, друже... [Текст] / Б. Гара-

симчук // Наш день. — 2015. — 18—24 листоп. — С. 20 : фот. кольор.  
Про книжку Арсена Вікарука «Тайни роздоріж». 

 
305. Герасименко, О. «Купи мені любов» Олени Герасименко [Текст] : 

[інтерв’ю з тернопільською телеведучою, літераторкою Оленою 
Герасименко] / [провела] О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 21—27 жовт. — С. [10] : фот.  

 
306. Дебют — інкогніто, але вдалий [Текст] // Літературний Тернопіль. — 

2015. — Чис. 4. — С. 116 : фот. — (Поличка бібліофіла). — Рец. на 
книгу: КіртоГ, О. Повелителька Хаосу. Кн. 1. Могутність стихії. Ч. 1. 
Вогонь / О. КіртоГ. — Тернопіль: Мандрівець, 2015. — 456 с. 

 
307. Золотнюк, А. Наука пам’яті [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 2 жовт. — С. 6. — (Прочитане).  
Про нову збірку Василя Махна «Ровер». 

 
308. Золотнюк, А. Свідки драм та уроків історії [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 6. — (Варто прочитати).  
Про книжку «Василіянські монастирі України. Галичина і Закарпаття» Володимира 
Мороза, Ігоря Скленара та віктора Заславського, що була представлена на Львівському 
книжковому форумі, а вийшла друком у тернопільському видавництві «Підручники 
і посібники».  
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309. Історико-літературну спадщину краю поповнило енциклопедичне 

видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл» [Текст] // Свобода. — 
2015. — 16 жовт. — С. 4 : фот. — (Добрі справи). 
Про енциклопедичне видання в трьох томах «Тернопільщина. Історія міст і сіл». 

 
310. Колосок, Д. «Булочка для… Бога» — таку назву має книга 

тернопільської письменниці і журналістки Валентини Семеняк, яка 
вийшла друком у тернопільському видавництві «Горлиця [Текст] / 
Д. Колосок // Свобода. — 2015. — 13 листоп. — С. 4. — (Короткі історії 
для душі).  
 

311. Май, В. Новітній геноцид українців [Текст] / В. Май // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 6. — (На книжкову полицю).  
Вийшло з друку друге, доповнене видання збірки статей тернопільського теолога 
й науковця Володимира Кухарського «Якщо Росія не навернеться, буде Третя світова 
війна!..». 

 
312. Мельничук, Б. Він поєднав «Два береги» [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 13 листоп. — С. 6. — (Тернопільський 
альманах).  
Про нову книжку Григорія Шегера «Два береги», що вийшла з друку в м. Кременці.  

 
313. Мельничук, Б. Духовні оповідки Валентини Семеняк [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 листоп. — С. 6. — 
(Щойно з друку).  
Про нову збірку оповідань тернопільської письменниці та журналістки Валентини 
Семеняк «Булочка для… Бога».  

 
314. Мельничук, Б. Крапелини [Текст] / Б. Мельничук // Свобода. — 

2015. — 11 груд. — С. 4.  
 
315. Мельничук, Б. Радість відкриття таланту [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 16 жовт. — С. 6 : фот. — (Черговий 
номер).  
Огляд четвертого номера журналу «Літературний Тернопіль» за 2015 рік.  

 
316. Мельничук, Б. Чи все враховано в енциклопедії? [Текст] / Б. Мельни-

чук // Вільне життя плюс. — 2015. — 30 жовт. — С. [1]. — (Щойно 
з друку). 
Аналіз другого тому енциклопедії «Наукове товариство імені Шевченка», яке побачило 
світ у видавництві «Терно-граф».  

 
317. Мороз, В. Відтворять старий Тернопіль [Текст] : Макет довоєнного 

Тернополя планують встановити у центрі міста навесні громадські 
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активісти. Тоді всі охочі зможуть побачити, як виглядало середмістя 
у 1920—1930 роках / В. Мороз // RIA плюс. — 2015. — 18 листоп. — 
С. 19 : фот. — (Історія). 

 
318. Олійник, Д. Лілія Мусіхіна написала роман про Майдан [Текст] / 

Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 28 жовт. — С. 11 : фот. — 
(Пам’ять). 

 
319. Семеняк, В. Василь Балюх про таємничий світ Тернополя [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 2 груд. — С. 12 : фот. кольор. — (Із 
робітні фотомайстра).  
Вийшов із друку фотоальбом «Тернопіль» фотохудожника Василя Балюха. 

 
320. Семеняк, В. «Загребльські придибенції» від Олега Смоляка [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 27 листоп. — С. 4 : фот. — (Щойно 
з друку). 
Про нову книжку педагога, громадського діяча, доктора мистецтвознавства, 
етномузиколога Олега Смоляка, що вийшла з друку у видавництві Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  

 
321. Славинський, М. Двоє: «Місце і час — традиційно різні» [Текст] : Які 

вони, «Зимові канікули» Наталі Пасічник? / М. Славинський // 
Українська літературна газета. — 2015. — 6 листоп. — С. 18—19 : 
фот. — (Рецензії). 
Про книжку Наталії Пасічник «Зимові канікули». 

 
Презентації 

 
Презентація книги пам’яті 

«Малолітні політв’язні Тернопільщини» 
 
322. Головиця, О. Юність у боротьбі за волю [Текст] / О. Горловиця // 

Свобода. — 2015. — 30 жовт. — С. 4. — (Презентація книги).  
У Тернопільській обласній філармонії відбулася презентація книжки Ігоря Олещука 
«Малолітні політв’язні Тернопільщини». 

 
323. «Малолітні політв’язні Тернопільщини» [Текст] // Свобода. — 2015. — 

16 жовт. — С. 4. — (Неопалима купина). 
У тернопільській обласній філармонії відбулась презентація книжки «Малолітні 
політв’язні Тернопільщини». 
 

324. Презентація книги «Малолітні політв’язні Тернопільщини» [Текст] // 
Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 2. — (Анонс).  
У тернопільській обласній філармонії відбудеться презентація книжки «Малолітні 
політв’язні Тернопільщини». 
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*** 

 
325. Горловиця, О. Євген Бліхар: «Моє життя. Мій Тернопіль» [Текст] / 

О. Горловиця // Свобода. — 2015. — 6 лист. — С. 4 : іл. — (Презентація 
книги).  
Відбулася презентація книжки Євгена Бліхара «Моє життя. Мій Тернопіль». 

 
326. Маньовська, В. Козярівський літопис [Текст] / В. Маньовська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 28 жовт. — С. 9 : фот. — (До витоків).  
У Народному домі с. Козярі Підволочиського району відбулася презентація історичної 
розвідки Є. Коваль «Козярі. Минуле і сьогодення». 

 
327. Маньовська, В. Одна з найкращих біографій [Текст] / В. Маньовська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 23 жовт. — С. 6 : фот. — (Щойно 
з друку).  
У Тернопільській духовній семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого відбулася 
презентація другого видання українською мовою книжки Ярослава Пелікана 
«Ісповідник між Сходом і Заходом. Портрет українського кардинала Йосифа Сліпого». 

 
328. Осіпова, В. «Чорне сонце» Василя Шкляра в Тернополі [Текст] / 

В. Осіпова // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 груд. — С. 6 : фот. — 
(Літературні зустрічі).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація книжки «Чорне сонце» Василя 
Шкляра за участю автора.  
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