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НАГОРОДИ ТА ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

1. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [1 грудня — згідно Указу Президента України 
П. Порошенка звання «Заслужений артист України» присвоєно артистці-
вокалістці ансамблю народної музики «Візерунок»  Тернопільської 
обласної філармонії Ірині Гречко та відзначено званням «Заслужений 
художник України» Миколі Шевчуку]. — С. 152 ; [Згідно Указу 
Президента України Петра Порошенка «Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня Соборності України» нагороджено 
уродженців Тернопільщини — Степана Бубернака, Богдана Іваноньківа, 
Володимира Вермінського, Ганну Ковалишин]. — С. 155. 

2. Державні нагороди — до Дня Конституції [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2016. — 29 черв. — С. [1]. — (Вітаємо). 
Серед відзначених державними нагородами: Іван Марчук, Антон Білик, Любомир Білик, Ігор 
Дуда, Віктор Павлик, Микола Бажанов, Марія Бежук, Михайло Рудзінський тощо. 

*** 

3. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [11 грудня —  «Книгою року ВВС—2015» 
названа збірка оповідань В. Махна «Дім у Бейтінґ Голлов»]. — С. 152—153. 
: фот. ; [30 грудня газета «Вільне життя» надрукувала список лауреатів 
конкурсу «Людина року — 2015»]. — С. 153—154. 

4. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [22 січня названо імена лауреатів 
Всеукраїнської премії «За подвижництво у державотворенні» ім. Якова 
Гальчевського — Юрій Завадський отримав першість у номінації «За 
видавничу діяльність», а уродженці Тернопільщини Борис Гуменюк і 
Петро Ящук — «За літературну діяльність»]. — С. 155. 

5. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [26 січня відзначено лауреатів Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких: Олега 
Германа, Валентину Семеняк-Штангей, Богдана Ткачика та Олега 
Тернопільського]. — С. 155—156. 
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6. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [20 лютого в межах фестивалю «На білому коні» 
в м. Шумську Петро Кралюк став першим лауреатом Всеукраїнської 
премії ім. У. Самчука]. — С. 157. 

7. «Літературний Тернопіль» нагородив лауреатів [Текст] // Літературний 
Тернопіль. — 2016. — №  2. — С. 2.  » відзначені Оксана Дяків, Галина Шулим, 
Василь Погорецький. 

Всеукраїнська премія ім. Романа Завадовича 

8. Гонта, Н. Вшанували лауреатів Всеукраїнської премії імені Романа 
Завадовича [Текст] / Н. Гонта // Тернопіль вечірній. — 2016. — 22 черв. — 
С. 16 : фот.  

 тернопільському ТРЦ «Подоляни» відбулася церемонія нагородження переможців 
Всеукраїнської премії ім. Романа Завадовича.  

9. Демчишин, В. Відродження Романа Завадовича [Текст] / В. Демчишин // 
Вільне життя плюс. —  2016. — 1 черв. — С. 4 : фот. — (Знай наших!).  
У тернопільському ТРЦ «Подоляни» нагородили перших лауреатів Всеукраїнської премії ім. 
Романа Завадовича. 

10. «Князь дитячої літератури» повернувся в іменній премії [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 1—7 черв. — С. 6 : фот.  
Про переможців Всеукраїнської премії ім. Романа Завадовича. 

11. Костишин, Л. В аурі Романа Завадовича [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 3 черв. — С. 3. — (Воскреслий із забуття).  
Про лауреатів Всеукраїнської премії ім. Романа Завадовича. 

12. Томчишин, Ю. Нагородили переможців Всеукраїнської премії ім. Романа 
Завадовича [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 1—7 черв. — 
С. 3 : іл.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

13. Ониськів, В. Книги за гроші бюджету [Текст] / В. Ониськів // RIA плюс. — 
2016. — 22 черв. — С. 3.  
У м. Тернополі діє програма «Про підтримку книговидання місцевих авторів, забезпечення 
святкових та офіційних заходів на 2016 — 2018  роки». 

14. Шот, М. Клуб беремо. А музей? [Текст] : На Тернопілллі об’єднані громади 
взяли на власний баланс об’єкти культури / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2016. — 19 трав. — С. 7 : фот. — (Практика). 
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15. Шот, М. Чи дбатимуть громади про заклади культури? [Текст] / М. Шот // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 24 черв. — С. 5. — (Децентралізація: 
реальні кроки). 
Про заклади культури Тернопільщини в умовах децентралізації. 

 

БІБЛІОТЕКИ 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

16. Білик, О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек 
України — шлях до самообслуговування [Текст] / О. Білик // Бібліотечна 
планета. — 2016. — № 1. — С. 30—36. — Бібліогр. у кінці ст. (18 назв).  
У статті фахівця Національної парламентської бібліотеки України подано результати 
дослідження щодо діяльності публічних бібліотек держави з надання користувачам 
інтерактивних послуг (станом на 2015 р.); як позитивний момент роботи Тернопільської 
ОУНБ в цьому напрямку, названо рубрику сайта ТОУНБ  «Ресурси Інтернет», 
інформаційний ресурс «Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області»; 
як цікавий приклад організації віртуальної експозиції, наведено добірку віртуальних 
виставок; відзначено наявність зворотного зв’язку з користувачами («Книга відгуків»). 

17. Біляшевич, О. Бібліотеки Литви: результати євроінтеграції [Текст] / 
О. Біляшевич // Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 3. — 
(Книгозбірня поруч).  
Про веб-конференцію «Бібліотеки Литви: результати євроінтеграції», яка відбулася в 
Тернопільській ОУНБ. 

18. Гапочка, О. Розказали про «С(Ш)тиль» [Текст] / О. Гапочка // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
З нагоди Всесвітнього дня поезії в читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася зустріч з 
учасниками літературної студії «Сім герц». 

19. Грицишин, А. Як не стати «живим товаром»? [Текст] / А. Грицишин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 4. — (Штрихи до проблеми).  
У Тернопільській  ОУНБ відбувся круглий стіл із проблем торгівлі людьми за участю 
представників громадської організації «Інформаційно-правовий центр «Права людини». 

20. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У Тернопільській обласній універсальній 
науковій бібліотеці — краєзнавчі читання «Його устами промовляла 
істина» (до 200-річчя С. Качали) ; читання «Поетика революції» за участі 
Ю. Завадського, Ю. Матевощука, Р. Воробйова, М. Шпаковського ; 
презентація альманаху «Поетична топоніміка»]. — С. 158. 
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21. Дікальчук, Б. Справді легкоатлетичний день [Текст] / Б. Дікальчук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 11 : фот. — (Подія).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки відомого в минулому на 
Тернопільщині бігуна, члена виконавчого комітету обласної федерації легкої атлетики 
Олександра Степанюка «Легка атлетика Тернопільщини: історичний аспект».   

22. Золотнюк, А. Бібліотека просто неба [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 2 : фот. — (А що у вас?).  
Про щорічну акцію Тернопільської ОУНБ «Книги у пошуку читача». 

23. Золотнюк, А. Невиправний детективіст [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській  ОУНБ учасники Клубу шанувальників книги зустрілися з автором 
детективних романів Олексієм Волковим із смт Козової. 

24. Книжки шукають читача [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 
15 квіт. — С. [1]. — (Не прогавте!).  
У Тернопільській ОУНБ відбудеться щорічна вулична акція «Книги у пошуку читача».  

25. «На передову беруть гвинтівки і книжки...» [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 27 квіт.—3 трав. — С. 6 : фот.  
Про акції зі збору книжок «Український Донбас» та «Бібліотека українського воїна», які 
проводять у Тернопільській ОУНБ уже другий рік. 

26. Науменко, К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ 
[Текст] / К. Науменко // Бібліотечна планета. — 2016. — № 1. — С. 36—
38. — Бібліогр. у кінці ст. (8 назв).  
У статті подано результати дослідження, об'єктом якого був масив бібліографічних видань, 
представлених на веб-сайтах ОУНБ України, у т. ч. Тернопільської ОУНБ; оцінювалися 
складність пошуку видань на сторінках сайта, хронологічні рамки розміщених посібників, 
способи та формати їх представлення, наявність повних текстів; вказано на позитивні 
сторони представлення бібліографічної інформації у віртуальному просторі та наголошено 
на необхідності посилення інноваційної складової в бібліотечно-інформаційному 
обслуговуванні користувачів. 

27. Сердунич, Л. Поетичний путівник селами та містами [Текст] / Л. Сердунич 
// Вільне життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 6. — (До джерел).  
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація видання 
«Поетична топоніміка». 

28. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / 
О. Содомора // Вільне життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. [1]. — (Зверніть 
увагу).  
У Пункті доступу громадян до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ почав діяти 
мобільний консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
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29. Томчишин, Ю. Тернопільська школярка Марічка Галайда мріє про дейзі-
бібліотеку [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 13—19 квіт. —  
С. 17 : фот. — (Наші діти).  
Бібліотекарі Тернопільської ОУНБ долучились до унікального проекту зі створення дейзі-
бібліотеки. 

30. «Україна є, Україна буде!» [Текст] // Свобода. — 2016. — 22 квіт. — С. 4. — 
(Бібліотечна акція).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася щорічна акція «Книги у пошуку читача».   

31. Усе про мистців Тернопільщини [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 
1 квіт.  — С. 8 : фот. — (Щойно з друку).  

У тернопільському видавництві «Підручники і посібники» побачила світ нова книжка-
довідник «Мистці Тернопільщини», підготовлена працівниками обласної універсальної 
наукової бібліотеки. 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

32. Золотнюк, А. Яким було книжкове надвечір’я? [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулися заходи, приурочені до 
Всесвітнього дня книги та авторського права. 

33. Корнійчук, А. Навчатимуться навіть улітку [Текст] / А. Корнійчук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 3 : фот. — (Мовна школа).  
Про благодійну літню школу англійської мови, яка діятиме в Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді. 

34. Семенків, А. Від натюрмортів до графіки [Текст] / А. Семенків // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 5. — (Експозиції).  

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діє виставка робіт мистецького гурту 
«Палітра». 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

35. Загородна, С. Книжкові іменини — навесні [Текст] / С. Загородна // 
Культура і життя. — 2016. — 1—7 квіт. — С. 13 : фот.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проходять «Книжкові іменини». 

36. Матуш, І. Школярка з Тернополя перетворює буденність на мистецтво 
[Текст] / І. Матуш // Наш день. — 2016. — 18—24 трав. — С. 8 : фот. — 
(Культура).  
Про виставку робіт Олени Олійник, яку відкрили у Тернопільській  обласній бібліотеці для 
дітей.  

37. Нецко, С. Голосить дзвін стривожено у квітні... [Текст] / С. Нецко // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 5 : фот. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей провели вечір-реквієм «Голосить дзвін 
стривожено у квітні», присвячений річниці Чорнобильської трагедії.  
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Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

38. Вандзеляк, Г. Магістралі вічності Олександри Розвадовської [Текст] /                                      
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 10 черв. — С. 4 : фот. — (Творчі 
зустрічі).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася творча зустріч із поетесою 
Олександрою Розвадовською.  

39. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [14 лютого — Тернопільській міській бібліотеці 
№ 4 для дорослих презентація поетичної збірки Лариси Миргородської 
(Осадчук) «В оркестрі дня»]. — С. 156 : фот. ; [19 лютого в бібліотеці-музеї 
«Літературне Тернопілля» Голова Національної спілки письменників 
України  М. Сидоржевський вручив членські квитки цієї організації 
Миколі Базіву, Юрієві Вітяку, Неонілі Дригуш (Крем'янчанці), Петрові 
Федоришину та Ніні Фіалко]. — С. 157 ; [У Тернопільській бібліотеці № 4 
для дорослих—виставка світлин пам'яті Віктора Гурняка]. — С. 159. 

40. Золотнюк, А. Дитина стихій [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2016. — 22 квіт. — С. 8 : фот. — (Майстер-клас).  
В етноцентрі бібліотеки № 4 для дорослих відбувся майстер-клас від гончаря Руслана Друка.  

41. Колосок, Д. Фотовернісаж до Дня Європи [Текст] / Д. Колосок // 
Свобода. — 2016. — 27 трав. — С. 3 : фот. — («Дорогами Балтії»).  
У бібліотеці № 4 для дорослих відбулась презентація фоторобіт журналістки Валентини 
Семеняк.  

42. Костишин, Л. Про легенду — з перших вуст [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 2. — (Що? Де? Коли?).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» вшанували творчість композитора й поета 
Володимира Івасюка.   

43. Садовська, Г. Пісні, що лікують душу [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 17 черв. — С. 5 : фот. — (Не тільки з амвона). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч з отцем Сергієм Стельмахом. 

44. Чубата, Д.  Було що побачити [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2016. — 22 квіт. — С. 5. — (Коротко).  
У бібліотеці № 4 для дорослих відбулося засідання літературного об’єднання обласної 
організації Національної спілки письменників України.   

45. Чубата, Д. Етнограф із монастиря сестер василіянок [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 5. — (Повернуте ім’я).  

Учитель математики Тернопільської ЗОШ № 19 Галина Дудар досліджує мистецтво вишивки 
рідного Тернопілля. Результатами  своїх пошуків поділилася з просвітянами в бібліотеці № 4 
для дорослих.   
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46. Чубата, Д. Не забути тих страждань [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 5. — (Зустріч у бібліотеці).  
У бібліотеці № 8 для дорослих відбулася презентація книжки викладача німецької мови у 
Франції Габрієля Беккера «Табір у Бан-Сен-Жані (1941—1944). Правда про захоронений 
сором».    

47. Чубата, Д. Спогади-світлини і скарби вишиття [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 3 черв. — С. 5 : фот.  
У тернопільській міській бібліотеці № 4 відбулася зустріч з письменницею та 
фотолюбителем Валентиною Семеняк-Штангей. 

48. Чубата, Д. Таке захопливе вишиття [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 6.  
У бібліотеці № 4 для дорослих відбулася зустріч із вишивальницею Світланою Галущак. 

49. Штангей, В. «Як весна» з’явилась на весні [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2016. — 22 квіт. — С. 4 : фот. — (Читанка для малят).  
У бібліотеці № 4 для дорослих відбулася презентація дитячої книжки «Як весна» Ольги 
Атаманчук. 

 

Бібліотеки центральзованих бібліотечних систем області 

50. Бачинський, Я. Обличчя книгозбірні [Текст] / Я. Бачинський // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 6 : фот. — (Портрет).  
Про Марію Миц — працівника бібліотеки с. Курників Тернопільського району.  

51. Будар, Т. Диво істини — у духовній творчості [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2016. — 8 квіт. — С. 4 : фот. — (Цікаві зустрічі).  
У Бережанській центральній бібліотеці для дітей ім. Лесі Українки відбулася презентація 
творчих надбань отця Василя Онищука із церкви Пресвятої Трійці УГКЦ. 

52. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [ У Лановецькій районній бібліотеці — 
літературна імпреза «Моє життя — свідомості горіння» (до 75-річчя 
письменника В. Фольварочного)]. — С. 159; [ У Великоберезовецькій 
бібліотеці відбувся творчий вечір «Зимовим спогадом я повернусь до вас» 
(пам'яті поета, журналіста, громадського діяча Левка Крупи)]. — С. 158 : 
фот. ; У Тернопільській центральній районній бібліотеці — персональна 
виставка Марії Ворончак]. — С. 159 

53. Дискурський, В. Торкнулися трагічних подій минувшини [Текст] / 
В. Дискурський // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 черв. — С. 3. — 
(Коротко).  
У Монастирській центральній бібліотеці вшанували пам’ять жертв політичних репресій. 
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54. Костюк, С. Спом’янули романіста [Текст] / С. Костюк // Літературна 
Україна. — 2016. — 14 квіт. — С. 3. — (Зустрічі).  
З нагоди 85-річчя від дня народження письменника Петра Ковальчука в Заліщицькій 
центральній бібліотеці відбувся вечір-спомин «Пам’ять вічна, як слово». 

55. Тракало, О. Пам’ять вічна, як слово [Текст] / О. Тракало // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 5 : фот. — (Вечір-спомин).  
У Заліщицькій центральній бібліотеці провели вечір-спомин, присвячений 85-й річниці від 
дня народження письменника, редактора Петра Ковальчука.   

Інші бібліотеки 

56. Кобзар, І. Зустріч у «Діалозі» [Текст] / І. Кобзар // Вільне життя плюс. — 
2016. — 8 квіт. — С. 6. — (А що у вас?).  
У бібліотеці Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського відбулося 
засідання літературно-мистецької вітальні «Діалог». 

57. Матвієшин, Т. Рідкісна книга — явище культури [Текст] / Т. Матвієшин, 
Г. Яржемська // Вільне життя плюс. — 2016. — 7 черв. — С. 5. — (Джерело 
знань і мудрості).  
Про цінні та рідкісні видання, які є у фонді наукової бібліотеки Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

58. Семенків, А. Те, що неповторне [Текст] / А. Семенків // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 6. — (Імпреза).  
Всесвітній день поезії відзначили працівники наукової бібліотеки Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  

59. Чубата, Д. Хто сказав, що молодь не читає [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. —  2016. —  8 квіт. —  С. 5 : фот.  

У Великогаївській сільській бібліотеці Тернопільського району відбувся тиждень дитячого 
читання. 

 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

60. Бурдаш, С. У краєзнавчому музеї вшанують воїнів АТО [Текст] / 
С. Бурдаш // Свобода. — 2016. — 17 черв. — С. 3.  
Працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею збирають, висвітлюють 
резонансні події сьогодення. 

61. Віра, що несе в собі любов... [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 6—12 квіт. — С. 7 : фот.  
Про тернопільського мистецтвознавця, дослідницю творчості І.-Г. Пінзеля, завідувача 
відділу науково-просвітницької роботи Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віру 
Стецько. 
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62. Гаврилюк, О.  Тернопільський краєзнавчий: історія і сучасність [Текст] / 
О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 4.  
Про Тернопільський обласний краєзнавчий музей. 

63. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [23 листопада в у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відбулися Перші науково-краєзнавчі Медведиківські 
читання]. — С. 151 ; [У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
виставки «На скрижалях сумної пам'яті», «Станіслав Дністрянський — 
корифей української правової науки», виставка графічних портретів 
Михайла Цибулька; науково-краєзнавчі читання «Подвижник 
національного краєзнавства» з нагоди 100-річчя  від дня народження 
Петра Тронька]. — С. 158. 

64. Золотнюк, А. Декламували Шевченка [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 6. — (А що у вас?).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся обласний етап конкурсу читців 
Шевченкового слова «Борітеся — поборете».  

65. Коли оживає минуле, або «Ніч в музеї» по-тернопільськи [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 25—31 трав. — С. 6 : фот.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося свято «Ніч у музеї: мандри у 
минуле». 

66. Чубата, Д. Умілі руки та щедре серце [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 24 черв. — С. 5. — (Диво витинанки).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт Галини Дудар. 

 

Тернопільський історико-меморіальний музей 
 політичних в’язнів та репресованих 

67. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [ У Музеї політв'язнів та репресованих — 
виставка —Ми, повстанці, —сини України» (до Дня Соборності 
України)]. — С. 159. 

68. Пшоняк, І. У дворику музею політв’язнів звучали бардівські пісні [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 8 черв. — С. 8 : фот.  
Про вечір бардівської пісні, який відбувся у дворі музею політичних в’язнів та репресованих. 
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Тернопільський обласний художній музей 

69. Ваврик, О. Кольорові експресії Анатолія Рудницького [Текст] / О. Ваврик 
// Свобода. — 2016. — 15 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку робіт Анатолія 
Рудницького. 

70. Василів, Т.  25 років для історії — це небагато [Текст] / Т. Василів // 
Свобода. — 2016. — 20 трав. — С. 2 : фот. — (З ювілеєм!).  
У Тернопільському обласному художньому музеї 18 травня відзначили 25-річчя від часу 
заснування. 

71. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [В обласному художньому музеї — виставки 
«Микола Дирбавка. Живопис. Акварель. Пастель», світлин-пам'яток «Ми 
повстанці, сини України», виставка-конкурс на здобуття обл. премії ім. Я. 
Музики, виставка живопису «Україна і Тернопілля», фотовиставка О. 
Тимошенка «Розстріляний Майдан»]. — С. 158. 

72. Лівінський,  О. Тернопільський художній музей відзначив 25-річчя [Текст] 
/  О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2016. — 25 трав. — С. 8 : фот. — 
(Ювілеї).  
У Тернопільському обласному художньому музеї 18 травня відзначили 25-річчя від часу 
заснування. 

73. Мороз, В. Музей запрошує на безкоштовну виставку [Текст] / В. Мороз // 
RIA плюс. — 2016. — 18 трав. — С. 3 : фот.  
У Тернопільському обласному художньому музеї 18 травня відзначили 25-річчя від часу 
заснування. 

 
Обласний комунальний музей Богдана Лепкого  

в  м. Бережанах 
 

74. Бідзіля, Т. До 100-річчя боїв на Лисоні — про Легіон УСС [Текст] / 
Т. Бідзіля // Свобода. — 2016. — 13 трав. — С. [1]. — (Презентація).  
У художньому залі обласного музею Богдана Лепкого в м. Бережанах відбулася презентація 
книжки Миколи Лазаровича «Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, 
боротьба». 

75. Бідзіля, Т. Увічнено спадщину Богдана Лепкого [Текст] / Т. Бідзіля // 
Свобода. — 2016. — 8 квіт. — С. 4 : фот.  
У Бережанському музеї Богдана Лепкого в м. Бережанах відбулася презентація книжки 
«Образотворча спадщина Богдана Лепкого. Каталог музейної збірки» (упорядник Наталія 
Собкович). 

76. Золотнюк, А. Його манило малярство [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
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плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 6. — (Незабутні).  

Про книжку «Образотворча спадщина Богдана Лепкого», яку впорядкувала 
мистецтвознавець Наталія Собкович. 

Інші музеї 

77. Бойко, Н. Маріуполь на межі [Текст] / Н. Бойко // Вільне життя плюс. — 
2016. — 29 квіт. — С. 8. — (Що? Де? Коли?).  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відкрито виставку «Маріуполь на межі».  

78. Бойко, Н. На Бережанщині пишуть «Локальну історію» [Текст] / Н. Бойко 
// Номер один. — 2016. — 13 квіт. — С. 15 : фот.  
Працівники Бережанського районного краєзнавчого музею долучилися до реалізації проекту 
Тараса Чолія «Локальна історія».  

79. Вандзеляк, Г. Відвідати «Лемківське село» запрошують лемко та лемкиня 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 29 квіт. — С. 3 : фот. — 
(Туристично-етнографічна родзинка).  
Про обласний комунальний музей лемківської культури та побуту  «Лемківське село» у м. 
Монастириськах. 

80. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У залі засідань Зборівської районної ради 
відбулася репрезентація історико-краєзнавчого та літературного часопису 
«Білий Берег» ]. — С. 157 : фот. 

81.  День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У Бережанському Музеї книги — книжково-
ілюстративна виставка «Повстанське Різдво»]. — С. 159. 

82. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [ У Велеснівському етнографічно-
меморіальному музеї В. Гнатюка — виставка до 170-річчя священика, 
письменника, громадського діяча о. Сильвестра Лепкого]. — С. 159. 

83. Мадзій, І. І попрацювали, і відпочили [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 4 : фот. — (Еконовини).  
Еколого-туристичну експедицію до музею-печери «Вертеба» організували працівники 
Борщівського районного відділу культури, Борщівського обласного краєзнавчого музею та 
Більче-Золотецької сільської ради. 

84. Мудра, О. Лемки організували у Монастириськах свято писанок [Текст] / 
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О. Мудра // Наш день. — 2016. — 27 квіт. — 3 трав. — С. 13 : фот. — 
(Захоплення).  
У музейному комплексі «Лемківське село»  провели свято народних звичаїв і традицій. 

85. Мудрий, Т. Українська галицька партія взяла опіку над музеєм Ярослава 
Стецька [Текст] / Т. Мудрий // Вільне життя плюс. — 2016. — 27 квіт. — С. 
3 : фот.  
Музеєм Ярослава Стецька в с. Великому Глибочку Тернопільського району опікується й 
Українська галицька партія.  

86. Федишен, Б. Скіфи, сармати, руси, українці [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 24 черв. —С. 8 : фот. — (Спадок тисячоліть).  
У Кременецькому краєзнавчому музеї діє унікальна виставка артефактів вітчизняної історії. 

 

Державний архів Тернопільської області 
 

87. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У Державному архіві Тернопільської області — 
виставки «Жнива скорботи» (до Дня пам'яті жертв голодомору), «В єдності 
сила народу» (до Дня проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР), «Символ 
нескореного українства до 107-річчя Степана Бандери), «Тут запеклася 
кров мого народу»]. — С. 158. 

88. Золотнюк, А.  Візантія Володимира Шерстія [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 8 : фот. — (Виставки).  
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка іконопису Володимира Шерстія 
«Мистецький слід у Божих справах». 

89. Маркевич, Т. Безмежний світ Івана Марчука [Текст] / Т. Маркевич // 
Свобода. — 2016. — 10 черв. — С. 3 : фот. — (Виставка).  
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка «Безмежний світ Івана Марчука».  

90. Творець вікон у небо... [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 
27 квіт. — 3 трав. — С. 6 : фот.  
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка іконопису Володимира Шерстія 
«Мистецький слід у Божих справах». 
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ТЕАТРИ 
Тернопільський академічний обласний український   

драматичний театр  ім. Т. Г. Шевченка 

91. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [17 грудня Тернопільський академічний 
обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка запросив 
юних глядачів на прем’єру  вистави «Чари прадавнього лісу» за п’єсою Б. 
Мельничука та О. Мосійчука]. — С. 153 : фот. 

92. Костишин, Л. Кантата Чорнобильського болю [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 6 : фот. — (Пам’ятаємо).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся концерт духовної музики, приурочений до 30-х роковин 
Чорнобильської катастрофи. 

93. Небесна, І. Два мільйони — це «Смішні гроші» [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 8 черв. — С. 18 : фот. — (Театр).  
Про виставу Тернопільського академічного обласного українського  драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка «Смішні гроші» за п’єсою Рея Куні.  

94. Небесна, І. Чоловіки у ролі доярок [Текст] / І. Небесна // RIA плюс. — 
2016. — 6 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-куток).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася вистава «Фараони». 

95. Садовська, Г. І Шекспіром можна здивувати [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 5 : фот. — (Театральні 
гостини).  
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка ставлять свої кращі вистави театри з інших обласних центрів. 

*** 

96. Безпалько, М. Їхня ніша ще й досі порожня [Текст] / М. Безпалько // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 24 черв. — С. 5 : фот.  
Про заслужених артистів України Євдокію та Анатолія Бобровських. 

97. Гонта, М. Зоряна пара [Текст] / М. Гонта // Вільне життя плюс. — 2016. — 
10 черв. — С. [1] : фот. — (Наче вчора було...).  
Про заслужених артистів України Євдокію та Анатолія Бобровських. 

98. Несторович, Е. Мої незабутні вчителі [Текст] / Е. Несторович // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 24 черв. — С. 5.  
Про талановите подружжя акторів Бобровських. 
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Тернопільський академічний обласний 
театр актора і ляльки 

 

99. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [28 листопада зібрала шанувальників свого 
таланту в залі обласного академічного театру актора і ляльки Марія 
Тройчак]. — С. 151. : фот. 

100. Мельничук, Б. Під знаком Мельпомени [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 10 черв. — С. 3. — (Спогади).  
Про талановитий колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки.   

101. Сагаль, О. Казкова робота, або той, хто оживляє ляльки [Текст] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 6—12 квіт. — С. 6 : фот.  
Про актора Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Тараса Іванківа. 

 

Інші театри 
 

102. Бобрівець, М. «Стриборів ліс» здобув перемогу [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 17 черв. — С. 5 : фот. — (Знай наших!).  
Учасники дитячого театру-студії «Дивосвіт» здобули перемогу у XII Всеукраїнському 
театральному фестивалі дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю».  

 

103. Кичук, Г. Новосільські актори поставили «Шлюб у підпіллі» [Текст] / 
Г. Кичук // Вільне життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 5. — (Прем’єра).  
У Новосілківському аматорському театрі відбулася прем’єра вистави «Шлюб у підпіллі» за 
п’єсою Богдана Мельничука та Ніни Фіалко. 

104. Мадзій, І. «Украдене щастя» на сцені Борщева [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. [1] : фот. — (Браво, аматори!).  
Народний аматорський театр Борщівського районного будинку культури подарував глядачам 
виставу за мотивами драми Івана Франка «Украдене щастя». 

105. Шот, М. В експозиції — нецьки для закваски [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2016. — 18 трав. — С. 11 : фот. — (Культура).  
Про історико-краєзнавчий музей  у с. Вікні Гусятинського району та його творця Ганну 
Чемеру. 
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ФІЛАРМОНІЯ, КОНЦЕРТИ 
 

Тернопільська обласна філармонія 

106. Вандзеляк, Г. Завітайте на мистецький вечір Оксани Скрипчук [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 20 трав. — С. 4 : фот. — (Концертна 
діяльність).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся ювілейний концерт солістки-вокалістки 
Оксани Скрипчук. 

107. Вандзеляк, Г. Квітневі мелодії [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. —
15 квіт. — С. 2 : фот. — (Концертна діяльність).  
У концертній афіші Тернопільської обласної філармонії — виступ академічного театру 
музики, пісні і танцю «Зоряни» (м.  Кіровоград),  духовна програма «Агнець Божий», 
концерти симфонічного оркестру обласної філармонії (солістка Олеся Киба з Португалії), 
академічного камерного оркестру Чернівецької обласної філармонії, камерного оркестру 
обласної філармонії та концерт духовної музики «Пам’яті жертв Чорнобильської 
катастрофи» у виконанні камерного хору обласної філармонії. 

108. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [29 листопада в обласній філармонії — 
ювілейний вечір «Ім’я твоє співаю» з нагоди 40-річчя творчої 
діяльності поета, перекладача, літературнознавця, публіциста... 
Володимира Барни]. — С. 151—152 ; [У Тернопільській обласній 
філармонії — концерт Державного  заслуженого буковинського ансамблю 
пісні й танцю ім. А. Кушніренка, «Новорічна імпреза», виставка картин 
«Зимова фантазія», творчий вечір Л. Ізотової, концерти симфонічного 
оркестру, Житомирської академічної хорової капели «Орея», академічного 
ансамблю танцю «Надзбручанка»]. — С. 158. 

109. Сагаль, О. Наталя Присіч: «Найкраще вмію — любити і співати...» [Текст] 
/ О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 20—26 квіт. — С. 7 : 
фот.  
Про солістку Тернопільської обласної філармонії Наталю Присіч. 

110. Садовська, Г. Концерт для голосу з оркестром [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 5 : фот. — (Другий сольний).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Наталі Присіч. 

111. Садовська, Г. «Ореї» дивовижний спів [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 5 : фот. — (Наші гості).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт академічного хору «Орея» 
(м. Житомир). 
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112. Чубата, Д. Олеся Киба грала для земляків [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 6. — (Нашого цвіту — по всьому 
світу).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт піаністки Олесі Киби. 

113. Шот, М. Тернопільський вихиляс донецького хореографа [Текст] / М. Шот 
// Урядовий кур’єр. — 2016. — 6 трав. — С. 6 : фот.  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт-спогад, приурочений до 100-річчя 
відомого українського хореографа й танцюриста Олександра Данічкіна. 

 

Інші концерти 
 

114. Думка, Н. Пісні, що проникають у душу [Текст] / Н. Думка // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 черв. — С. 4. — (Концерти).  
Про концерт «Воскресаймо з Христом!» , який відбувся в м. Чорткові. 

115. Колеснік, Т. Олег Собчук обіцяє тернополянам світлове шоу з нагоди 
ювілею С.К.А.Й. [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2016. — 6 квіт. — С. 
15 : фот.  
У м. Тернополі відбудеться концерт гурту «С.К.А.Й.» з нагоди 15-річчя з часу його 
заснування. 

116. Попів, М. Ми Матір називаємо святою [Текст] / М. Попів // Наш день. — 
2016. — 18—24 трав. — С. 8 : фот. — (Культура).  
У клубі с. Малого Ходачкова Тернопільського району відбулося концертне дійство з нагоди 
Дня матері.  

117. Савчук, Г. Концерт у Попасній [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 2016. — 
22 квіт. — С. 4 : фот. — (На передовій).  
Військовослужбовці Тернопільської 44-ї артбригади разом із хмельницькими волонтерами 
організували благодійний концерт у м. Попасній Луганської області. 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

118. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [23 лютого — у ПК «Березіль» відбувся 
благодійний вечір-вшанування полеглих під час Революції Гідності]. — 
С. 157 ; [ У ПК «Березіль» ім. Л. Курбаса — фестиваль «Різво у серці», 
концерти Національної заслуженої капели бандуристів ім. Г. Майбороди, 
ансамблю народного танцю «Надзбручанка», ансамблю пісні і танцю 
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«Гуцулія», народного артиста України В. Зінкевича; «Лемківський 
Йордан», студії «Квартал — 95», Т. Піскарьової, симфонічного окрестру 
«Lords of the Sound», Національного балету Грузії «Сухішвілі», балет 
«Лускунчик» у виконанні «Kyiv Modern Ballet»]. — С. 158 : фот. 

119. Костишин, Л. Хочеться «неформату» [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 черв. — С. 6. — (Я так думаю).  
У м. Тернополі відбувся  перший відбірковий тур щорічної Всеукраїнської народної премії 
«Галицький шлягер — 2016». 

120. Мандзюк, У. «Галицький шлягер» у файному місті Тернопіль [Текст] / 
У. Мандзюк // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 15—21 черв. — С. 6 : 
фот.  
У концертному залі Палацу культури «Березіль» ім. Л. Курбаса відбувся  перший 
відбірковий тур щорічної Всеукраїнської народної премії «Галицький шлягер — 2016». 

Український дім «Перемога» 

121. Вихристюк, Н.  Виставка Ярослава Омеляна бентежить струни душі 
[Текст] / Н. Вихристюк // Свобода. — 2016. — 8 квіт. — С. 4 : фот. — 
(Мистецький дивосвіт).  
В Українському домі «Перемога» відбулося урочисте закриття виставка тернопільського 
митця Ярослава Омеляна, присвяченої річниці віддня народження Тараса Шевченка. 

122. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [22 листопада в концертній залі Українського 
дому «Перемога» з нагоди 150-річчя Андрея Шептицького відбулося 
літературно-музичне дійство «Три молитви Митрополита» за участю 
Галицького камерного оркестру під орудою В. Феленчака та поета, 
заслуженого діяча мистецтв Олега Германа]. — С. 151 : фот.  

123. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [22 січня в Українському домі «Перемога» 
відкрито виставку світлин «Замки і лицарі» до 80-річчя фотохудожника, 
заслуженого журналіста України Василя Бурми]. — С. 155 : фот. 

124. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту:  [14 лютого в Українському домі «Перемога» 
відбувся концерт-реквієм «Плаче свічка»  до Дня Героїв Небесної 
Сотні]. — С. 156. 

125. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
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лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [ В Українському домі «Перемога» — мистецькі 
фестивалі «Родинне джерело», «Витинанкові візерунки», конкурси «Феєрія 
новорічного міста» та шопок «Різдвяне диво», виставки різдвяної 
атрибутики, вечір пам'яті Героїв Крут]. — С. 158. 

126. Сагаль, О. Хочеш написати Богу — розпиши писанку... [Текст] / О. Сагаль 
// Нова Тернопільська газета. — 2016. — 13—19 квіт. — С. 10 : фот.  
В Українському домі «Перемога» організували майстер-класи писанкарства. 

127. Чубата, Д. Музика світового кіно [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 17 черв. — С. 5. — (Закриття сезону).  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт муніципального Галицького камерного 
оркестру. 

Інші клубні заклади 

128. Бачинський, Я. Буцнів розвеселили «Фараони» [Текст] / Я. Бачинський // 
Свобода. — 2016. — 27 трав. — С. 4. — (На театральній сцені).  
У Будинку культури с. Буцнева Тернопільського району відзначили День матері. 

129. Кульбаба, О. Тобі співаємо, Вкраїно! [Текст] / О. Кульбаба // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 черв. — С. 4. — (Святкування).  
З нагоди Дня Героїв у Будинку культури с. Іванівки Підволочиського району відбулося 
мистецьке свято «Тобі співаємо, Вкраїно».  

130. Ярема, І. Вона — любов, печаль і втіха... [Текст] / І. Ярема // Наш день. — 
2016.— 22—28 черв. — С. 5 : фот.  
У клубі с. Плотичі Козівського району відбувся концерт, приурочений до Дня Матері. 

Кіно 

131. Кривак, О. За кожною вишиванкою стоїть молитва, потужна енергія, ціла 
доля [Текст] / О. Кривак // Тернопіль вечірній. — 2016. — 22 черв. — С. 9 : 
фот.  
У Палаці кіно м. Тернополя презентували перший в Україні повнометражний 
документальний фільм про вишиті сорочки «Спадок нації». 

132. Олійник, Д. Вишиванку закопали в лісі [Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 
2016. — 29 черв. — С. 19 : фот.  
У Палаці кіно м. Тернополя відбулася презентація повнометражного документального 
фільму «Спадок нації». 

133. Семенків, А. «Ті, що вірні» [Текст] / А. Семенків // Вільне життя плюс. — 
2016. — 22 квіт. — С. 8. — (Із побаченого).  
У «Палаці кіно» м. Тернополя відбувся показ документальної стрічки Валентина Дігтяренка 
«Ті, що вірні».  
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134. Шот, М. Тече ріка життя. Українського [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. [1] : фот. — (Наше кіно).  
Про кінороботу «Політ золотої мушки» режисера Івана Кравчишина. 
 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

135. Гадомська, Л. Скромна людина з великою душею [Текст] / Л. Гадомська // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 квіт. — С. 12 : фот.  
Про викладача Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької Мирослава Кушнірика. 

136. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У приміщенні Президентського фонду 
«Україна» (м. Київ) — виставка живопису учня Тернопільської художньої 
школи Павла Шачка]. — С. 157. 

137. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [Благодійний концерт дитячої хорової школи 
«Зоринка» під орудою І. Доскоча відбуся в Тернопільському обласному 
академічному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка]. — 
С. 158—159. 

138. Зварич, М. Тернопільська музична школа № 2  відзначила 40-річний 
ювілей [Текст] / М. Зварич // Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 квіт. — С. 6 
: фот.  
Тернопільська музична школа № 2 ім. М. Вербицького цьогоріч святкує 40-річчя від часу 
заснування. 

139. Костишин, Л. «Українські перлини» від юних піаністів [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 27 трав. — С. 2 : фот. — 
(Конкурси).  
У Тернопільській музичній школі № 2 ім. М. Вербицького вп’яте відбувся фестиваль-
конкурс  юних піаністів «Українські перлини».   

140. Помазанова, В. Юні музиканти мандрували світом кіно [Текст] / 
В. Помазанова // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 3 : фот. — 
(Фотофакт).  
У Тернопільській музичній школі № 1 і. В. Барвінського відбувся кінопроект-концерт «У 
світі кіно».  
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141. Табака, Н. Учитель і поет [Текст] / Н. Табака // Вільне життя плюс. — 
2016. — 15 квіт. — С. 6. — (А що у вас?).  
Про зустріч із вчителькою та поетесою Оленою Рутецькою, яка відбулася в залі Збаразької 
музичної школи. 

142. Чубата, Д. «Музика — божественна мова Всесвіту» [Текст] / Д. Чубата // 
Свобода. — 2016. — 10 черв. — С. 4.  
Про звітний концерт колективу Тернопільської обласної експериментальної комплексної 
школи ім. І. Ґерети.   

Тернопільський обласний методичний центр народної творчості 

143. Салко, М. Майстер-клас Героя України [Текст] / М. Салко // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 3 : фот. — (Що? Де? Коли?).  

Творчу лабораторію для учасників методичної конференції викладачів відділів хореографії 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та керівників аматорських 
хореографічних колективів Тернопілля провів Мирослав Вантух — Герой України, народний 
артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, художній керівник 
Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського. 

 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 
 

144. Вандзеляк, Г. Мистецькі роботи презентували Витягловські [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 3 черв. — С. 4 : фот.  
Про персональну виставку мистецького подружжя Тетяни та Михайла Витягловських. 

145. Вандзеляк, Г. «Розпни його» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 
29 квіт. — С. 4 : фот.  
Про виставку «Розпни його», яку підготували члени християнської молодіжної спільноти 
«Знамення». 

146. Ґуґушвілі, Т. Тернопільська «фріклектика» [Текст] / Т. Ґуґушвілі // 
День. — 2016. — 20—21 трав. — С. 12 : фот.  
Про виставку робіт художника Сергія Григоряна. 

147. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [16 лютого — у Тернопільському торговельно-
економічному коледжі відкрито виставку робіт заслуженого художника 
України Євгена Удіна]. — С. 156—157 : фот. 

148. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
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факти, імена). — Із змісту: [У галереї «Бункермуз» виставки робіт 
К. Арутюнян та І. Куса «Метаморфози» і «Моя полонина», репрезентація  
збірки «Чоловіки, жінки і діти» Ю. Мусаковської (Львів), виставка до 5-
річчя галереї сакрального мистецтва «Iconart», виставка-розпродаж 
видавництва «Крок»]. — С. 159 : фот. 

149. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У Марійському духовному центрі в с. 
Зарваниці Теребовлянського району відбувся іконописний пленер, 
організований М. Шевчуком і О. Снітовським]. — С. 159. 

150. Заруцький, Ю. У Тернополі встановили фотовиставку стрілецьких світлин 
[Текст] / Ю. Заруцький // Шлях перемоги. — 2016. — 25 трав. — С. 2 : 
фот. — (Слава Героям!).  
Про фотовиставку стрілецьких світлин «Героям Лисоні — вдячна Батьківщина». 

151. Золотнюк, А. Блакитна лінія любові [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 8 : фот. — (Виставка).  
Тернопільський митець Віталій Довгасенко представив у галереї «Бункермуз» виставку 
«Блакитна лінія». 

152. Золотнюк, А. Українські художники малювали в Польщі [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 10 черв. — С. 2. — (Пленер).  
Про творчий пленер, який відбувся в Польщі. 

153. Зцілення духовною терапією [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 
1 квіт. — С. 5 : фот. — (Подякуй, газето!).  

Отець Микола Сус презентував у церкві Святого Миколая в с. Дністровому Борщівського 
району вишиту Хресну дорогу Спасителя. 

154. Ковальчук, О. Трагедія для мільйонів [Текст] / О. Ковальчук // Свобода. — 
2016. — 29 квіт. — С. 3 : фот.  
У Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку «Чорнобильська трагедія», 
приурочену до 30-ї річниці катастрофи на ЧАЕС. 

155. Ковальчук, О. Чорнобильській трагедії — 30 років [Текст] / О. Ковальчук 
// Свобода. — 2016. — 22 квіт. — С. 3. — (Сумний ювілей).  
Про виставку «Чорнобильська трагедія», яку підготували фахівці Державного архіву 
Тернопільської області. 

156. Кокітко, Х. Крок до прекрасного [Текст] / Х. Кокітко // Свобода. — 2016. — 
24 черв. — С. 4.  
Про виставку робіт художників декоративно-прикладного мистецтва, яка проходила в 
Тернопільській картинній галереї.  
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157. Мадзій, І. Два погляди, два таланти [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 10 черв. — С. 8 : фот. — (Виставка).  
Про творчість художників Петра Кисіля та Олега Левицького. 

158. Мадзій, І. І страусові яйця можуть бути писанками [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 13 квіт. — С. [1] : фот. — (Виставки).  
Про виставку писанок відомої мисткині Любові Лесіцької. 

159. Наконечна, Л. Йосиф Сліпий у марках і конвертах [Текст] / Л. Наконечна 
// Голос України. — 2016. — 14 квіт. — С. 9 : фот.  
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка, присвячена патріарху Української 
греко-католицької церкви, кардиналу Йосифу Сліпому. 

160. Небесна, І.  І в мистецтві потрібні тренування... [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 6 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-куток).  
Про виставку полотен «Зачарований Тернопіль» Володимира Шумила. 

161. Перун, В. Січові стрільці повернулися у світлинах [Текст] / В. Перун // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 27 трав. — С. 2 : фот. — (Фотоінформація).  
Про вуличну фотовиставку «Героям Лисоні — вдячна Батьківщина».  

162. Романко, І. Тернопільський журналіст відкрив фотовиставку про 
«Червону руту» [Текст] / І. Романко // Наш день. — 2016. — 6—12 квіт. — 
С. 16 : фот.  
Про фотовиставку журналіста з м. Копичинців Гусятинського району Романа Островського, 
приурочену до 45-ї річниці зйомок фільму «Червона рута».   

163. Романко, І. «Червона рута»: від Верховини - до Донецька [Текст] / 
І. Романко // Свобода. — 2016. — 6 квіт. — С. 12 : фот.  
У смт Верховині Івано-Франківської області відкрито фотовиставку Романа Островського, 
приурочену до 45-ї річниці зйомок фільму «Червона рута». 

164. Савчин, О. «Мистецький слід у Божих справах» [Текст] / О. Савчин // 
Свобода. — 2016. — 22 квіт. — С. 3 : фот. — (Виставка).  
Про виставку «Мистецький слід у Божих справах», яка функціонувала У Державному архіві 
Тернопільської області. 

165. Семенків, А. Гуцульська еротика з голлівудським сюжетом [Текст] / 
А. Семенків // Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 8. — 
(Експозиції).  
У галереї «Бункермуз» діяла виставка робіт Сергія Григоряна під назвою «Фріклектика +18».  

166. Цебрій, Є. Планує фотовиставку про собак та кішок із вулиці [Текст] / 
Є. Цебрій // RIА плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 6 : фот. — (Креатив).  
Про проект «Дружба не має породи» тернопільського фотографа Анастасії Стандрет. 
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

Мистецький фестиваль «Ї» 

167. Вівчар, І. Тернопіль оповило мистецтво [Текст] / І. Вівчар // Наш день. — 
2016. — 11—17 трав. — С. 6 : фот. — (Акценти).  
Про мистецький фестиваль «Ї». 

168. Колеснік, Т. По «Ї» ли літературу: Тернопіль щиро приймав білорусів, 
литовців, поляків та... росіян [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 
2016. — 11 трав. — С. [15] : фот.  
Про мистецький фестиваль «Ї», який відбувся в м. Тернополі. 

169. Луків, Н. Тернопіль три дні фестивал «Ї» в [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2016. — 11 трав. — С. 12 : фот. кольор. 
Про мистецький фестиваль «Ї». 

170. Небесна, І. На «Ї» воскресили поетів XX століття [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 11 трав. — С. 9 : фот. — (Креатив).  
Українські автори, а також їхні колеги з Польщі, Білорусі та Росії приїхали до Тернополя на 
мистецький фестиваль «Ї». 

171. Сагаль, О. ПонаЇхали [Текст] : У Тернополі відбувся мистецький 
фестиваль «Ї» / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 11—
17 трав. — 6.  : фот.  

172. Шамбель, Н. Тернопіль охопило сучасне українське мистецтво [Текст] / 
Н. Шамбель // Тернопіль вечірній. — 2016. — 11 трав. — С. [1] : фот.  

Про мистецький фестиваль «Ї». 

Міжнародний літературний конкурс«Коронація слова — 2016» 

173. Волинська, О. «Коронація слова» відзначила шістьох тернополян [Текст] / 
О. Волинська // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 черв. — С. 6. — 
(Вітаємо).  
Серед переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова — 2016» 
шестеро уродженців Тернопільщини: Сергій Сірий, Михайло Шворак, Валентина Семеняк, 
Богдан Мельничук, Стефанія Білик, Сергій Ухачевський. 

174. «Коронація слова — 2016» відзначила тернополян [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2016. —22 черв. — С. 16.  
Серед переможців Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» — Сергій 
Сірий, Михайло Шворак, Валентина Семеняк, Богдан Мельничук, Стефанія Білик, Сергій 
Ухачевський. 

175. «Коронація слова» нагородила переможців [Текст] // Українська 
літературна газета. — 2016. — 24 черв. — С. 5.  
Серед лауреатів Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова»  — Сергій Сірий, 
Михайло Шворак, Валентина Семеняк, Сергій Ухачевський, Богдан Мельничук, Стефанія 
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Білик. 

176. «Короновані» за творчість [Текст] // Свобода. — 2016. — 22 черв. — С. 12 : 
фот.  
Переможцями Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова — 2016» стали 
шестеро уродженців Тернопільщини: Сергій Сірий, Михайло Шворак, Валентина Семеняк, 
Богдан Мельничук, Стефанія Білик, Сергій Ухачевський. 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 

177. Братає всіх «Братина» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 черв. — 
С. [1] : фот. — (Фестивалі).  
Про міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина». 

178. «Братина» — не просто фестиваль... [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 22—28 черв. — С. 6.  
Про мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина». 

179. На Шумщині віддзвеніла «Братина» [Текст] // Наш день. — 2016. — 22—
28 черв. — С. 2 : фот.  
Про мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина», який зібрав на Тернопіллі фольклорні 
колективи з різних куточків України. 

Міжнародний мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль» 

180. Бобрівець, М. Співочому полю — тридцять! [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 25 трав. — С. [1] : фот. — (Ювілей).  
Про святкування тридцятиліття від часу створення першого в Україні Співочого поля. 

181. Гірняк, З. Юні таланти на Співочому полі [Текст] / З. Гірняк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 3 черв. — С. 8 : фот. — (Гідна зміна).  
Про фестиваль «Співоче поле. Тернопіль». 

182. Золотнюк, А. І мед, і сир, і море позитиву [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 24 трав. — С. 5 : фот. — (Там була я).  
Про фестиваль «Співоче поле. Тернопіль».   

183. Поле. Пісня. Фестиваль! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 
18—24 трав. — С. 6.  
Про Міжнародний мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль». 

184. Пшоняк, І. Тернопільському «Співочому полю» — 30! [Текст] / І. Пшоняк 
// Тернопіль вечірній. — 2016. — 25 трав. — С. [1] : фот.  
Про фестиваль «Співоче поле. Тернопіль».  

185. Снігур, Ю. Співоче поле. Тернопіль [Текст] / Ю. Снігур // Наш день. — 
2016. — 18—24 трав. — С. 20 : фот. — (Калейдоскоп).  
Про мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль», приурочений до Дня Європи.    

186. Фестиваль «Співоче поле. Тернопіль» запрошує! [Текст] // Свобода. — 
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2016. — 20 трав. — С. 1 : фот.  
Про Міжнародний мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль». 

Фестиваль «Галицька дефіляда» 

187. Кривак, О. Тернопіль фестивалив на «Галицькій дефіляді» [Текст] / 
О. Кривак // Тернопіль вечірній. — 2016. — 22 черв. — С. 9 : фот.  
Про фестиваль «Галицька дефіляда 2016». 

188. Нікітіна, Ю. У Тернополі відгуляли три дні «Галицької дефіляди» [Текст] / 
Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2016. — 22 черв. — С. 12 : фот. — (Фестиваль).  
Про етногастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». 

189. Стахова, Ю. «Галицька дефіляда»: смачно, весело та яскраво [Текст] / 
Ю. Стахова // Вільне життя плюс. — 2016. — 24 черв. — С. 8 : фот. — 
(Враження).  
Про етногастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». 

190. Юхно-Лучка, М. «Галицька дефіляда 2016»: з кібер-вуйком, 
тернопільськими мавками і солодкою неділею [Текст] / М. Юхно-Лучка // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 22—28 черв. — С. 10 : фот.  
Про фестиваль «Галицька дефіляда», який проходить щороку в м. Тернополі. 

Фестиваль ремесел, фольклору та хореографії 

«Тернопільські обереги» 

191. Костишин, Л. «Тернопільські обереги» — для культури і людей [Текст] / Л. 
Костишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 17 черв. — С. 8 : фот. — 
(Фестивалі).  
Про фестиваль «Тернопільські обереги». 

192. Кульбаба, О. Свято вдалося [Текст] / О. Кульбаба // Свобода. — 2016. — 
24 черв. — С. 4 : фот.  
Про обласний фестиваль ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги». 

193. Кульбаба, О. Свято дитинства у Тернополі [Текст] / О. Кульбаба // Наш 
день. — 2016. — 22—28 черв. — С. 5 : фот.  
Про фестиваль ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги». 

194. Кульбаба, О. Як знайти справжнього друга [Текст] / О. Кульбаба // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 черв. — С. 4 : фот. — (Чарівний світ казки).  
Про обласне свято «Чарівний світ Казки», яке відбулося в рамках фестивалю «Тернопільські 
обереги». 

Фестиваль «Файне місто» 

195. Сагаль, О. Поміняв діджейський пульт на... автомат [Текст] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 25—31 трав. — С. [1] : фот.  
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На фестивалі «Файне місто» виступить боєць АТО, діджей Анатолій Тапольський. 

196. Сарабун, Б. «Файне місто» гудітиме чотири дні поспіль [Текст] / 
Б. Сарабун // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 8. — 
(Фестиваль).  
Про фестиваль «Файне місто». 

Конкурс молодих виконавців «Koza Music Battle» 

197. Дутка, Ю.  Визначать останнього фіналіста музичного батлу [Текст] / 
Ю. Дутка // RIA плюс. — 2016. — 18 трав. — С. 12 : фот. — (Конкурс).  
Про концерт третього півфіналу конкурсу «Koza Music Battle». 

198. Дутка, Ю. Koza Music Battle запрошує [Текст] / Ю. Дутка // RIA плюс. — 
2016. — 4 трав. — С. 3 : фот. — (Концерт).  
Про битву-конкурс молодих артистів. 

199. Дутка, Ю.  У битві молодих гуртів перемогла команда зі Львова [Текст] / 
Ю. Дутка // RIA плюс. — 2016. — 8 черв. — С. 3 : фот. — (Конкурс).  
Про гурт «Machu Picchu», який здобув перемогу  в конкурсі «Koza Music Battle». 

200. Дутка, Ю.  Чотири гурти позмагаються у півфіналі Koza Music Battle 
[Текст] / Ю. Дутка // RIA плюс. — 2016. — 11 трав. — С. 12 : фот. — 
(Конкурс).  
У тернопільському артбарі «Коза» відбудеться конкурс молодих виконавців «Koza Music 
Battle».   

Дні Пінзеля в м. Бучачі 

201. Василів, Т. 3—5 червня — Дні Пінзеля в Бучачі [Текст] / Т. Василів // 
Свобода. — 2016. — 18 трав. — С. 3. — (Акценти).  
У м. Бучачі відбулися «Дні Пінзеля». 

202. Золотнюк, А. Як Пінзель повернувся до Бучача [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 10 черв. — С. 2 : фот. — (Мистецьке життя).  
У м. Бучачі провели масштабний захід «Дні Пінзеля». 

203. Мичко, С. Геніальна провінція [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 
2016. — 8 черв. — С. 3 : фот. — (Культпростір).  
На Тернопільщині відбулася культурна подія — Дні Пінзеля. 

204. Цебрій, Є. Знайомство з геніальним Пінзелем [Текст] / Є. Цебрій // RIA 
плюс. — 2016. —8 черв. — С. 14.  
Про «Дні Пінзеля», які провели в м. Бучачі. 

Інші фестивалі, конкурси та заходи 

205. Бобрівець, М. Творчість у передчутті Великодня [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. [1] : фот. — (Враження).  
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Про третій міський фестиваль ужиткових мистецтв «Яйце-райце», який відбувся в м. 
Тернополі напередодні Великодня.   

206. Бурлаку, Н. Шукають спонсорів для нагородження дітей з особливими 
потребами [Текст] / Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2016. — 27 квіт. — С. 9 : 
фот. — (Благодійність).  
Про фотоконкурс для дітей з особливими потребами «Ти це зумієш», який проводить 
комунальний заклад Тернопільської міської ради «Станція юних техніків».  

207. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [22 січня на Тернопільщині відбулись урочисті 
заходи до Дня Соборності України]. — С. 155. 

208. Деркач, З. Їли вареники, капусняк і танцювали український гопак [Текст] 
/ З. Деркач // Свобода. — 2016. — 11 трав. — С. 12 : фот. — (Тернопілля 
фестивалить).  
Про Всеукраїнський фестиваль «Козацька слава». 

209. Іванишин, В. Над Дністром сяють зорі самобутнього мистецтва [Текст] / 
В. Іванишин // Свобода. — 2016. — 24 черв. — С. 4 : фот.  
Про міжрегіональний фестиваль «Дністрові зорі».   

210. Калачик, Ю. Фестивальна... мобілізація, або Що після Великодня на 
«десерт» мистецький [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 27 квіт. — 3 трав. — С. 6 : фот.  
Про фестивалі, які відбудуться на Тернопіллі. 

211. Кульбаба, О. Тобі співаємо, Вкраїно! [Текст] / О. Кульбаба // Свобода. — 
2016. — 10 черв. — С. 4 : фот. — (Скарби духовні).  
Про святково-мистецький захід «Тобі співаємо, Вкраїно», присвячений Дню Героїв.  

212. Лівінський, О. Патріотичною ходою у вишиванках у Тернополі відзначили 
Свято Героїв [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
25 трав. — С. [1] : фот.  
Про щорічне свято України — День Героїв. 

213. Луків, Н. Тернополяни вшанували Героїв «маршем вишиванок» [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2016. — 25 трав. — С. 3 : фот.  
З нагоди Дня Героїв, у м. Тернополі відбувся урочистий марш у вишиванках. 

214. Луків, Н. У Тернополі відбувся парад багатодітних сімей [Текст] / Н. Луків 
// Свобода. — 2016. — 18 трав. — С. 5 : фот. — (Діти — квіти життя).  
Про фестиваль сімейних цінностей «ZAVTRA fest». 

215. Небесна, І. Які фестивалі будуть після Великодня [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 27 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-куток).  
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Про фестивалі, які відбудуться на Тернопільщині в перші вихідні після Великодня. 

216. Островський, Р. «Грицеву шкільну науку» найкраще вивчили «Язикаті 
хвеськи» [Текст] / Р. Островський // Свобода. — 2016. — 18 трав. — С. 3 : 
фот.  
Про V Міжрегіональний конкурс-фестиваль гумору та сатири «Грицева шкільна наука», який 
відбувався в м. Копичинцях Гусятинського району. 

217. Островський, Р. Храм книг у Бережанах [Текст] / Р. Островський // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 8 : фот. — (Фестивалі).  
Про книжковий фестиваль «У храмі книг», який відбувся в м. Бережанах. 

218. Плекаємо інтелектуальну еліту [Текст] // Свобода. — 2016. — 29 квіт. — 
С. [1] : фот.  
Про Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт для літературознавців, 
фольклористів, мистецтвознавців і тих, хто займається літературною творчістю.   

219. Пшоняк, І. Відзначили учасників конкурсу-фестивалю «Я там, де є 
благословення» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
27 квіт. — С. 12 : фот.  
Про щорічний фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословення».  

220. Тернопільщина фестивальна [Текст] // Свобода. — 2016. — 27 квіт. — С. 3.  
Про фестивалі, які пройдуть на Тернопіллі. 

221. Тралі-валі, фестивалі [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 25—
31 трав. — С. 6 : фот.  
Про фестивалі, які відбувалися в м. Тернополі. 

222. У Кременці чеканили монети і варили куліш [Текст] // Свобода. — 2016. — 
1 черв. — С. 12 : фот.  
У м. Кременеці відбулося театралізоване дійство «Нескорена фортеця. 

223. Ференц-фест — свято фест! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 11—17 трав. — С. 5 : фот.  
Про фестиваль «Ференц-фест», який відбувся в замку магнатів Сенявських у м. Бережанах. 

*** 

224. Кушнір, І. Гідно представили Тернопільщину [Текст] / І. Кушнір // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 8 : фот. — (Фестивалі).  

На Закарпатті відбулися два мистецькі фестивалі, на яких побували поет-пісняр 
Іван Кушнір і тернопільська співачка Ярослава Декалюк.   

225. Мельничук, Б. І Гран-прі, й перше місце [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 8. — (Знай наших!).  
Про Перший всеукраїнський конкурс сучасної інструментальної музики «PRO art». 
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226. Пшоняк, І. «Фортуна» повернулася із перемогою [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 квіт. — С. 6 : фот.  
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Радея-Dance», який 
відбувся в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області.   

227. Славута, І.  Юрій Хільчук зі Збаражчини підкорив столичну сцену [Текст] 
/ І. Славута // Наш день. — 2016. — 6—12 квіт. — С. 16 : фот.  
Про Юрія Хільчука, який став одним із переможців фестивалю-конкурсу сучасної естрадної 
пісні «Пісенний вернісаж — 2016». 

228. Стадник, О. Переможці «Морального вчинку» [Текст] / О.  Стадник // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 8. — (Що? Де? Коли?).  
Про переможців VI Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».   

229. Чорна, Г. «Змагаймося за нове життя!» [Текст] / Г. Чорна // Свобода. —
 2016. — 20 квіт. — С. 3.  
Про Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж 
«Змагаймося за нове життя!», присвячений 145-літтю від дня народження Лесі Українки.   

230. Шот, М. «Українська весна» у Познані [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2016. —3 черв. — С. 5 : фот. — (Маршрути дружби).  
У м. Познані (Польща) відбувся фестиваль культури «Українська весна» 

231. Шот, М. «Українська весна» у Познані [Текст] / М. Шот // Свобода. — 
2016. — 3 черв. — С. 4 : фот. — (Скарби духовні).  
Про фестиваль культури «Українська весна», який відбувся в м. Познані (Польща). 

232. Штангей, В. Читачі з Великих Гаїв привезли... африканського равлика 
[Текст] / В. Штангей // Свобода. — 2016. — 20 трав. — С. 4. — (Знай 
наших!).  

Про Всеукраїнський фестиваль дитячого читання «Книгоманія — 2016», який проходив у м. 
Львові. 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ  

КОЛЕКТИВИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

233. Гадомська, Л. Наше місто закружляло у ритмі танго [Текст] / Л. Гадомська 
// Тернопіль вечірній. — 2016. — 6 квіт. — С. 12 : фот.  
Про концерт Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі».   

234. Костишин, Л. Аплодисменти «Дивертисменту»! [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2016. —22 черв. — С. 16 : фот. — (Знай наших!).  
Ансамбль сучасного класичного танцю «Дивертисмент» здобув найвищу нагороду — гран-
прі — на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Таланти світу — 2016», що 
відбувався в с. Залізному Порту Херсоноської області. 
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235. Костишин, Л. 35 літ «Зоринка» дивує світ [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 1 черв. — С. 7 : фот. — (Ювілеї).  
Тернопільська хорова школа «Зоринка» відзначила 20-річчя від дня створення та 35-річчя 
однойменної народної хорової капели. 

236. Кременецьке золото на «ART DANCE 2016» [Текст] // Свобода. — 2016. — 
25 трав. — С. 12 : фот.  
Про II Всеукраїнський чемпіонат з хореографічного мистецтва «ART DANCE 2016», який 
відбувся в м. Чернівцях. 

237. Кузь, В. Тернопільські ритми: що ж послухати? [Текст] / В. Кузь // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 4. — (Музичний калейдоскоп).  
Про українські музичні гурти. 

238. Сагаль, О. Пісні з-під куль, або Як «бабський спецназ» з Тернополя на 
передовій виступав [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 20—26 квіт. — С. 6 : фот.  
Про тернопільський гурт «Баби». 

239. Салко, М. Витанцювали «золото» [Текст] / М. Салко // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 27 трав. — С. 4. — (Вітаємо!).  
Про II Всеукраїнський чемпіонат із хореографічного мистецтва «ART DENCE 2016». 

240. Свобода, яку...танцюють! [Текст] : У «Березолі» покажуть балет 
«Нескорені духом» // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 11—17 трав. — 
С. 6  : фот.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться святковий концерт, приурочений до 25- річчя 
від часу заснування студії сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.О e company» ТНЕУ.  

241. Семеняк, В. «Замулене джерельце» побачили понад дві тисячі 
тернопільських дітей [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2016. — 22 квіт. — 
С. 4 : фот.  
Творчий колектив відділу гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ показав музичну  казку 
«Замулене джерельце». 

242. Томчишин, Ю. Тернопільські музиканти встановили патріотичний рекорд 
[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 25—31 трав. — С. 7 : фот.  
Про військовий оркестр, який виконав гімн України в соляній шахті. 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ  
ТОВАРИСТВА Й ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

243. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [2 грудня у залі обласної організації 
Національної спілки художників України відкрито персональну виставку 
Михайла Кузіва до його 50-річчя]. — С. 152. 
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244. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [27 грудня на засіданні обласного літературного 
об’єднання при Тернопільській обласній обранізації НСПУ відбулася 
репрезентція 11 випуску альманаху «Подільська толока»]. — С. 153 : фот. 

245. Сиривко, Я. Лемківська писанка — окраса великоднього кошика [Текст] / 
Я. Сиривко // Свобода. — 2016. — 8 квіт. — С. 3.  
У приміщенні обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» відбулося 
розширене засідання членів правління. 
 

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

 

246. Балицька, М. Розп’ятий промінням [Текст] / М. Балицька // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 8 трав. — С. 4. — (До 70-річчя від дня народження).  
Про українського поета Степана Алича-Мокрія. 

247. Бачинський, Я. 40 днів без Миколи Ротмана [Текст] / Я. Бачинський // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 квіт. — С. 5 : фот. — (Особистості).  
Про журналіста Миколу Ротмана. 

248. Безбах, В.  Служителька Мельпомени з Чорткова [Текст] / В. Безбах, 
О. Гаврилюк  // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 3. — (Славетні 
земляки).  
Про Катерину Рубчакову — видатну українську драматичну актрису та співачку. 

249. Беляєва, С. Коли «захворіло» фортепіано... [Текст] / С. Беляєва // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 8 : фот. — (Рідкісна професія).  
Про Олега Антонюка, який входить до Асоціації фортепіанних майстрів-реставраторів 
України. 

250. Бонк, В. Сад пластилінових скульптур [Текст] / В. Бонк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 8 : фот. — (Світ захоплень).  
Про шестикласника Тернопільської ЗОШ № 23 Михайла Бачинського, який ліпить із 
пластиліну різноманітні фігурки. 

251. Брик, А. Олена Різник зібрала рекордну колекцію театральних костюмів 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2016. — 4—10 трав. — С. 3 : фот. — 
(Захоплення).  
Про Олену Різник, яка створює сценічні вбрання. 

252. Вандзеляк, Г. Без вишиття не уявляє життя [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2016. — 13 квіт. — С. 12 : фот. — (Цікаві знайомства).  
Про вишивальницю Стефанію Новацьку зі с. Слобідки Козівського району. 



33 

 

253. Вандзеляк, Г.  Щоб вишиванка і слово вкраїнське щоденно були поміж 
нас... [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 10 черв. — С. 4 : фот. — 
(Скарби духовні).  
Про учасниць художньої самодіяльності Ольгу Кульбабу та Христину Білу з смт 
Підволочиська.  

254. Вацлавська, Г. Роман Парубочий: «Тишу може передати тільки живопис» 
[Текст] / Г.  Вацлавська // Свобода. — 2016. — 24 черв. — С. 4 : фот. — 
(Знайомство зблизька).  

 Про художника Романа Парубочого. 

255. Вівчар, І. Картини без чорного кольору: всесвітньо відома художниця з 
Тернопілля дарує людям світло і позитив [Текст] / І. Вівчар // Наш день. — 
2016. — 29 черв. — 5 лип. — С. 6 : фот. — (Захоплення). 
Про художницю Христину Куріцу-Ціммерман, уродженку с. Настасова Тернопільського 
району. 

256. «VIP»-жінка Володимира Зеленського [Текст] : У «Кварталі 95» гратиме 
наша землячка // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 18—24 трав. — С. 
6 : фот.  
Про тернопільську жартівницю, актрису Тетяну Песик. 

257. Гадомська, Л. Євген Сопко: «Творче хвилювання завжди присутнє, 
скільки б разів не виходив на сцену» [Текст] / Л. Гадомська // Наш день. — 
2016. — 29 черв. — 5 лип. — С. 5 : фот. — (Ювілей митця). 
Шістесятиріччя від дня народження відзначив відомий тернопільський співак, соліст 
муніципального окрестру «Оркестра Волі» Євген Сопко. 

258. Гадомська, Л. З глибини душі — до глибини сердець [Текст] / Л. Гадомська 
// Тернопіль вечірній. — 2016. — 22 черв. — С. 11 : фот.  
Про тернопільського співака, соліста муніципального окрестру «Оркестра Волі» Євгена 
Сопка. 

259. Гаєр, Н. Галицька Заньковецька [Текст] / Н. Гаєр // Вільне життя плюс. — 
2016. — 15 квіт. — С. 3. — (До ювілею).  
Про талановиту  українську драматичну артистку Катерину Рубчакову. 

260. Галич, У. Уляна Галич: доки святиться слово... [Текст] : [ інтерв’ю з 
тернопільською поетесою У. Галич] / [провела] О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 4—10 трав. — С. 6 : фот.  

261. Гринишин, М. Народжена співати [Текст] / М. Гринишин // Культура і 
життя. — 2016. — 8—14 квіт. — С. 12. — (Музика).  
Про співачку Соломію Крушельницьку. 

262. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
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факти, імена). — Із змісту: [23 лютого -— зустріч письменниці  Т. Ткачук-
Гнатович з учнями школи № 14 ім. Б. Лепкого]. — С. 157. 

263. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У Хмельницькій обласній бібліотеці для 
юнацтва — виставка різьби по дереву Володимира та Віктора 
Лупійчуків]. — С. 157—158. 

264. Деркач, З. Зоряна Замкова: «Рукоділля робить мене щасливою» [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2016. — 6 квіт. — С. 10 : фот. — (Цікаві 
знайомства).  
Про поетесу, майстриню-рукодільницю Зоряну Замкову. 

265. Деркач, З. Тернопільський сірникар підкорює Торонто [Текст] / З. Деркач 
// Свобода. — 2016. — 13 квіт. — С. 12 : фот. — (Знай наших!).  
Про талановитого митця із с. Великих Гаїв Тернопільського району Мар’яна Вархоліка. 

266. Дігай, Т. Отак й живу, як на дощі багаття [Текст] / Т. Дігай // Літературний 
Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 81-82 : фот. — (Літературна критика). — 
Рец. на кн. : Вікарук А. Тайни роздоріж : вибране / А. Вікарук. — 
Тернопіль : Тернограф, 2015. — 160 с. 

267. Дігай, Т. Сезон привидів [Текст] / Т. Дігай // Літературний Тернопіль. — 
2016. — №  2. — С. 80—81 : фот. — (Літературна критика). — Рец. на кн. : 
Пасічник Н. Зимові канікули / Н. Пасічник. — Тернопіль : Джура, 2014. — 
60 с. 

268. Жук, Г. Вона таки повернулася в Україну [Текст] / Г. Жук // Свобода. — 
2016. — 15 квіт. — С. 4.  
Про письменницю із Зборівщини Лесю Лисак-Тивонюк. 

269. Колопенюк, М. Хто пише для найменших [Текст] / М. Колопенюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 1 квіт. — С. 6. — (До Міжнародного дня дитячої 
книжки).  
Про авторів, які пишуть книжки для дітей. 

270. Корнійчук, А. Собори, які можна розмістити на столі [Текст] / 
А. Корнійчук // Вільне життя плюс. — 2016 — 24 черв. — С. 2 : фот. — 
(Таланти ).  
Про Володимира Крісу, який створює шедеври з картону й паперу. 

271. Король гумору живе в Теребовлі! [Текст] // Номер один. — 2016. — 
18 трав. — С. 12 : фот. — (Культура).  
Творчий портрет Василя Панасюка з м. Теребовлі. 
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272. Костишин, Л. Лицар Василь Бурма і привиди його замку [Текст] / 
Л. Костишин // Літературний Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 104—110 : 
фот.  
З нагоди ювілею тернопільського фотожурналіста Василя Бурми. 

273. Кусень, Б. Доля повінчала його з піснею [Текст] : До 75-річчя від дня 
народження відомого педагога, фольклориста, краєзнавця, 
літературознавця, композитора, художника та громадського діяча Василя 
Подуфалого  / Б. Кусень  [та ін.] // 13 трав. — С. 4 : фот. — (Наші незабутні).  

274. Лівінський, О. Два крила творчого польоту Євгена Безкоровайного 
[Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2016. — 25 трав. — С. 9 : 
фот.  
Про українського поета Євгена Безкоровайного. 

275. Луків, Н. Леся Романчук: «Життя змусило бути сильною та завжди 
крокувати угору» [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2016. — 20 квіт. — С. 3 : 
фот. — (Особистості).  
Про тернопільську письменницю Лесю Романчук. 

276. Луків, Н. Леся Романчук: «Коли тебе не чують, потрібно голосно 
«гавкати» [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2016. — 27 квіт. — С. 3 : фот.  
Про тернопільську письменницю Лесю Романчук. 

277.  Малінович, О. «Я би ще вставав уночі до дитини...» [Текст] : За 
лаштунками в Оксани та Андрія Маліновичів : [інтервю з акторами 
Тернопільського обласного академічного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Оксаною та Андрієм Маліновичами] / [провела] 
І. Папуша // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 4—10 трав. — С. 10 : 
фот.  

278. Мельничук, Б. «...Вся публіка...  була... захвачена і одушевлена» [Текст] : 
на Тернопільщині творив М. Кропивницький / Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 122—126. — (Театр).  
До 140-річчя перебування на Тернопільщині Марка Кропивницького. 

279. Мельничук, Б. Коли великі були дітьми [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 6. — (Враження від прочитаного).  
Про видатних земляків — оперну співачку Соломію Крушельницьку, скульптора Михайла 
Паращука, письменницю Оксану Лятуринську, політичну діячку Славу Стецько. 

280. Мельничук, Б. «Ленін під простирадлом» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 4. — (Гримаси історії).  
Маловідомі штрихи до біографії тернопільського скульптора Миколи Невеселого. 

281. Мельничук, Б. «Наша дума, наша пісня!» [Текст] / Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. —2016. — № 2. — С. 96. — (Побачене).  
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У видавництві «Навчальна книга — Богдан» вийшов з друку великоформатний календар, 
проілюстрований репродукціями бережанського художника Олега Шупляка. 

282. Мороз, В. Проілюструвала понад 70 книжок [Текст] / В. Мороз // RIA 
плюс. — 2016. — 18 трав. — С. 19. — (Ретро).  
Про графіка, педагога Олену Кульчицьку. 

283. Ніженко, Г. Мисливець за миттю [Текст] / Г. Ніженко // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 9 : фот. — (Світ захоплень).  
Про фотографа Павла Древницького. 

284. Олійник, Д. Дарують добро, любов, здоров’я [Текст] / Д. Олійник // RIА 
плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 10 : фот.  
Про Тетяну Семенець, яка захоплюється лемківською писанкою та часто проводить майстер-
класи. 

285. Олійник, Д. Його сцена — вулиці всієї України [Текст] / Д. Олійник // RIA 
плюс. — 2016. — 8 черв. — С. 10 : фот. — (Музика).  
Про скрипаля Андрія Петрова. 

286. Сагаль, О. Гончар із... Гончарівки! [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 13—19 квіт. — С. 6 : фот.  
Про майстра із с. Гончарівки Монастириського району, Віктора Вдовина. 

287. Сагаль, О.  Крихке мистецтво, або Яєчні... «витинанки» [Текст] / О. Сагаль 
// Нова Тернопільська газета. — 2016. — 27 квіт. — 3 трав. — С. 10 : фот.  
Про Миколу Бармака, який створює вишукане мереживо з яйця. 

288. Сагаль, О. Любов, що створила «Молитву»... [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 8—14 черв. — С. 6 : фот.  
Про авторку поезій, дитячих казок Любов Бурак. 

289. Сагаль, О. «Намалюю собі казку», або Маленький вік, великий талант і ще 
більше серце художниці [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 1—7 черв. — С. 6 : фот. 
Про художницю Соломію Борух. 

290. Садовська, Г. Народжений з любові й для любові [Текст] : про журналіста 
та літератора Д. Теличина] / Г. Садовська // Літературний Тернопіль. —
2016. — №  2. — С. 5—6 : фот. — (Незабутні). 

291. Садовська, Г. Очищення словом [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 3 черв. — С. 5 : фот. — (Театр одного актора).  
Про тернопільського актора Миколу Булата. 

292. Сасанчин, Н. «Дністрянка», що має за честь бути піснярем свого народу 
[Текст] / Н. Сасанчин // Свобода. — 2016. — 8 квіт. — С. 4.  
Про співачку Катерину Шимків. 



37 

 

 

293. Середницький, Я. Українознавча діяльність Антіна Середницького у 
Польщі [Текст] : до 100-річчя від дня народження / Я. Середницький // 
Літературний Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 127—131 : фот. — (Нашого 
цвіту — по всьому світу). 
Про багаторічну українознавчу працю журналіста, письменника, літературознавця, 
редактора, уродженця Лановецького району Антіна Середницького. 

294. Томчишин, Ю. «Глина повністю змінила наше життя» [Текст] : Як 
тернопільські гончарі Руслан Друк та Уляна Джигринюк віднайшли 
таємний інгредієнт свого щастя/ Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 
18—24 трав. — С. 3 : фот. — (Захоплення).  

Про тернопільську сім’ю гончарів. 

295. Трач, В. Володимир Трач: «Для виконавця дуже важливо знайти свою 
пісню» [Текст] : [ інтерв’ю зі співаком, уродженцем м. Тернополя 
В. Трачем] / [провела] Т. Колеснік // Номер один. — 2016. — 27 квіт. — 
С. 15 : фот.  

296. У червоному — любов, а в чорному — журба... [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 11 трав. — С. 5 : фот.  
Про співака, талановитого режисера Дмитра Гнатюка.  

297. Уніят, В. 85 весен Ігоря Олещука [Текст] / В. Уніят // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 11 трав. — С. 4 : фот. — (Особистості).  
Про громадсько-політичного діяча Ігоря Олещука. 

298. Цебрій, Є. Вчителька керує трьома музичними колективами [Текст] / 
Є. Цебрій // RIA плюс. — 2016. — 11 трав. — С. 19 : фот.  
Про вчителя музики Наталію Бідулу, яка керує трьома музичними колективами. 

299. Цебрій, Є. Шукав у замку привидів та писав роман [Текст] / Є. Цебрій // 
RIA плюс. — 2016. — 27 квіт. — С. 10 : фот.  
Про тернопільського письменника Олександра Вільчинського. 

300. Чайківська, Я. Відоме тернопільське подружжя подарувало незабутні миті 
своєї творчості [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
6 квіт. — С. 12 : фот.  
У Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Горбачевського відбулася  
творча зустріч із подружжям Коковських.  

301. Черемшинська, Р. Неперевершений природознавець [Текст] / 
Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 3. — 
(Наші славні земляки).  
Про  педагога, мовознавця, письменника, громадського діяча Івана Верхратського. 
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302. Шот, М. Стоїть і слухає весну. З пензлем [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. [1] : фот. — (Мистецький розмай).  
Про художні роботи Олесі Гудими. 

303. Шот, М. Художниця пише картини за віршами українських поетів [Текст] 
/ М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2016. — 27 квіт. — С. 11 : фот.  
Про тернопільську художницю Олесю Гудиму. 

304. Юрчак, М. Олеся Гудима: кроки поміж сновидами й ангелами [Текст] / 
М. Юрчак // Літературний Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 97—103 : кол. 
іл.: [2] окр. л., [1—4] с. обкл. — (Художник номера).  
Про життя і творчість молодої тернопільської художниці Олесі Гудими та очолюваний нею 
гурт «Сновиди». 
 

До 80-річчя від дня народження та Року Івана Марчука  
на Тернопільщині 

305. Вівчар, І. Як тернопільський журналіст Олег Снітовський знайшов 
«неофіційного» Івана Марчука [Текст] / І. Вівчар // Наш день. — 2016. — 
20—26 квіт. — С. 8 : фот.  
Про виставку світлин Олега Снітовського, присвячену 80-річчю від дня народження Івана 
Марчука. 

306. Ґуґушвілі, Т. «Іван Марчук у шаржах Миколи Дмітруха» [Текст] / 
Т. Ґуґушвілі // День. — 2016. — 15—16 квіт. — С. 32. — (Ініціатива).  

У м. Тернополі видали альбом до ювілею Івана Марчука. 

307. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [13 січня в «Мистецькому арсеналі» в м. Києві 
відкрито виставку робіт Івана Марчука «Генотип вольності»]. — С. 154—
155 : фот. 

308. Дмитрук, Г. І марка, і конверт [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 1. — (Марчукові на ювілей).  
У день 80-річчя від дня народження Івана Марчука в артгалереї м. Тернополя відбулося 
спецпогашення ювілейної марки та конверта. 

309. Марчук, І. З Іваном Марчуком [Текст] : [ інтерв’ю] / [провела гостину 
Т. Власюк]  // Порадниця. — 2016. — 12 трав. — С. [1], 2—3 : фот., іл. — 
(Порадницька гостина).  

310. Михлик, З. Безмежне небо його полотен [Текст] / З. Михлик // Сільські 
вісті. — 2016. — 17 трав. — С. 3 : фот.  
Про виставку Івана Марчука «Генотип вольності». 
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311. Михлик, З. Йому болить Україна [Текст] / З. Михлик // Свобода. — 2016. — 
20 квіт. — С. 12 : фот.  
Про виставку Івана Марчука «Генотип вольності», що функціонує в картинній галереї 
м. Тернополя. 

312. Наконечна, Л. Іван Марчук: «Мистецтво для мене як дихання...» [Текст] / 
Л. Наконечна // Голос України. — 2016. — 23 квіт. — С. 12 : фот. — 
(Культура).  
Про виставку «Генотип вольності» народного художника України Івана Марчука, що 
експонувалася в тернопільській артгалереї. 

313. Наконечна, Л. На честь ювілею народного художника зображають на 
марках і конвертах  [Текст] / Л. Наконечна // Голос України. — 2016. — 
14 трав. — С. 9 : фот.  
У день 80-річчя від дня народження Івана Марчука в артгалереї м. Тернополя відбулося 
спецпогашення ювілейного конверта. 

314. Народному художнику присвятили марку [Текст] // Голос України. — 
2016. — 13 трав. — С. 6 : фот.  

У день 80-річчя від дня народження Івана Марчука в артгалереї м. Тернополя відбулося урочисте 
спецпогашення поштової марки ювілейного конверта та марок «Іван Марчук «Скажи мені 
правду». 1994». 

315. Небесна, І. «Живу по чорному календарю» [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 11 трав. — С. 18 : фот. — (Геній).  
Про засновника власного художнього стилю Івана Марчука. 

316. Приміщення для музею Івана Марчука в Києві [Текст] // Свобода. — 
2016. — 20 трав. — С. 2.  
Тернопільська обласна рада прийняла звернення до Президента України Петра Порошенка та 
Міністерства культури щодо надання приміщення в Києві для відкриття музею народного 
художника України Івана Марчука.  

317. Пшоняк, І. В «Арт-галереї» відбулося спецпогашення поштової марки і 
конверта із зображенням Івана Марчука [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 25 трав. — С. 9 : фот.  

318. Пшоняк, І. «Генотип вольності» презентував у Тернополі всесвітньо 
відомий митець [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
27 квіт. — С. 6 : фот. — (Події).  
Про виставку «Генотип Вольності» художника, уродженця Тернопільщини Івана Марчука. 

319. Пшоняк, І. Життя Івана Марчука у світлинах [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 квіт. — С. 12 : фот.  
Про виставку світлин Олега Снітовського, приурочену до 80-річчя від дня народження Івана 
Марчука.   
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320. Сагаль, О. Іван Марчук: «Помер би я у 70 — був би уже пошанованим. А 
так треба ще чекати...» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 20—26 квіт. — С. 6 : фот.  
В артгалереї м. Тернополя експонується виставка «Генотип вольності» славетного земляка 
Івана Марчука. 

321. Садовська, Г. Після вернісажу — до моря [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 черв. — С. 5 : фот. — (Зустріч під вікнами 
редакції).  
Про виставку картин Івана Марчука «Генотип вольності», яка проходила в м. Одесі. 

322. Садовська, Г. Повертається пророк у свою Вітчизну? [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 20 квіт. — С. 6 : фот. — 
(Ювілей).  
В артгалереї м. Тернополя відкрито виставку робіт Івана Марчука «Генотип вольності». 

323. Собуцька, В. Іван Марчук: «Мистецтво для мене - як дихання» [Текст] / 
В. Собуцька // Наш день. — 2016. — 20—26 квіт. — С. 3 : фот. — 
(Особистості).  
Про виставку художника Івана Марчука «Генотип вольності», що експонується в м. 
Тернополі. 

324. Чупринська, А. Іван Марчук: «Мої картини живі, я з ними розмовляю» 
[Текст] / А. Чупринська // Українське слово. — 2016. — 1—7 черв. — С. 12 : 
фот. — (Наодинці з генієм). 
Про генія сучасності — художника Івана Марчука. 

325. Шот, М. Тернопілля готується до ювілею Івана Марчука [Текст] / М. Шот 
// Урядовий кур’єр. — 2016. — 6 квіт. — С. 20.  
На Тернопільщині відбудуться урочисті заходи, приурочені до 80-річчя від дня народження 
Івана Марчука. 

326. Шот, М. «Я просто раб, прикутий до мольберта» [Текст] : До 80-річчя 
художника зі світовою славою Івана Марчука на Тернопіллі організували 
дві виставки / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2016. — 12 трав. — С. 5.  — 
(Дата). 

До 80-річчя від дня народження Володимира Ячмінського,  
 народного артиста України 

327. Олійник, Д. Заради театру не пив і не курив [Текст] / Д. Олійник // RIA 
плюс. — 2016. — 1 черв. — С. 10 : фот. — (Ювілей).  
Про актора Володимира Ячмінського. 

328. Сагаль, О. Володимир Ячмінський: «Сцена — мої очі» [Текст] : Народному 
артисту — 80! / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 15—
21 черв. — С. 6 : фот.  
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329. Садовська, Г. І став майстер спорту народним артистом [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 черв. — С. 6 : фот. — 
(Ювілей).  
Про тернопільського актора Володимира Ячмінського. 

330. Чубата, Д. Нев’янучий сад великого майстра [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. —2016. — 22 черв. — С. 6 : фот. — (Пошанування).  
Про народного артиста України Володимира Ячмінського. 

 

До 65-річчя від дня народження письменника, 
публіциста, літературознавця, мистецтвознавця Степана  Сапеляка 

 

331. Волинська, О. Поет, чоловік, батько [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 5 : фот. — (Пам’ять).  

Про лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка Степана Сапеляка. 

332. Мельничук, Б. Вшанували і в Харкові [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 5. — (Пам’ять).  
На будинку Харківської обласної організації НСПУ відкрили й освятили меморіальну дошку, 
якою увічнили імена письменників — лауреатів Національної премії України ім. Т. 
Шевченка, серед яких — уродженець Тернопільщини Степан Сапеляк. 

333. Мельничук, Б. Увіковічнимо світлу пам’ять почесного громадянина міста 
[Текст] / Б. Мельничук // Тернопіль вечірній. — 2016. — 6 квіт. — С. 7 : 
фот.  
Про поета Степана Сапеляка. 

334. Сапеляк, Г. Він ходив прямо, не звертаючи на манівці [Текст] / Г. Сапеляк 
// Свобода. — 2016. — 25 трав. — С. 6 : фот.  
Спогади матері Степана Сапеляка. 

335. Сапеляк, Г. Він ходив прямо, не звертаючи на манівці [Текст] / Г. Сапеляк 
// Свобода. — 2016. — 1 черв. — С. 5 : фот.  
Про Степана Сапеляка. 
 

ІНШЕ 

336. Аверкієв, В. «У світі доти існуватиме любов, поки люди розписуватимуть 
писанки»  [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 20 квіт. — С. [15] 
: фот.  
Про майстер-клас із розпису писанок, організований депутатами Теребовлянської 
молодіжної міської ради. 

337. Балан, Ю. Нобелівські читання в «Гармонії» [Текст] / Ю. Балан // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 3 : фот. — (Гімназійні традиції).  
Про нобелівські читання, які відбулися в Галицькому коледжі ім. В. Чорновола.  
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338. Бобрівець, М. Рукотвори, замовлені на щастя [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 4 трав. — С. 5 : фот. — (Враження).  
Про колекції писанок і ляльок-мотанок майстрині з Борщівщини Ірини Харатін. 

339. Вандзеляк, Г. Готуємось до днів Європи [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2016. — 15 квіт. — С. [1].  
Про відзначення Дня Європи в м. Тернополі. 

340. Вандзеляк, Г. І співак, і благодійник [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 
2016. — 20 квіт. — С. 4 : фот.  
Уродженець Тернопільщини Ігор Бучко став переможцем телешоу «Караоке на Майдані». 

341. Вівчар, І. «Я дуже хочу миру та любові для кожного»  [Текст] / І. Вівчар // 
Наш день. — 2016. — 18—24 трав. — С. 5 : фот. — (Визнання).  
Про перемогу Джамали на «Євробаченні». 

342. Вітяк, Ю. Юрій Вітяк — про «7 герц», що три роки «гойдають» Тернопіль 
[Текст] : [ інтерв’ю із засновником студії «Сім герц», поетом Юрієм 
Вітяком] / [записала] Т. Колеснік // Номер один. — 2016. — 22 черв. — С. 15 
: фот.  

343. Гарасимів, З. Наталія Могилевська: «Допомагаючи іншим пробитись на 
естраду, забула про себе» [Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2016. — 
13 квіт. — С. [15] : фот.  
Про концертну програму «Спасибі, мамо» відомої української артистки Наталії 
Могилевської.  

344. Гарасимів, З. Тернопіль першим зустрів Джамалу після Євробачення 
[Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2016. — 25 трав. — С. 2 : фот.  
У м. Тернополі відбувся концерт перможниці міжнародного пісенного конкурсу 
Євробачення Джамали. 

345. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [2 лютого в Будинку письменників у Києві з 
нагоди 75-річчя Василя Фольварочного відбувся його творчий вечір]. — С. 
156 : фот.  

346. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [11 лютого — 65 років від народження 
літератора, художника, співака, громадського діяча Валерія Залізного]. — 
С. 156 : фот. 
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347. Деркач, З. Варили зелений борщ, закопували м’ясо... [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2016. — 25 трав. — С. 12 : фот. — (Тернопілля фестивалить!).  
Про відзначення Днів Європи в м. Тернополі. 

348. Дутка, Ю. Топ-5 культурних подій травня [Текст] / Ю. Дутка // RIA плюс. 
— 2016. — 4 трав. — С. 9 : фот. — (Анонси).  

349. Заблоцький, А. Вишиванки поєднали Захід і Схід [Текст] / А. Заблоцький // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 25—31 трав. — С. 6 : фот.  
Про відзначення Дня вишиванки в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 
ім. Т. Шевченка. 

350. Зінченко, О. Слова великопісної пісні стали гаслом Хресної ходи, яка 
пройшла в селах Плотича та Городище Козівського району [Текст] / О. 
Зінченко // Наш день. — 2016. — 13—19 квіт. — С. 10 : фот. — (Духовність).  

351. Золотнюк, А. Агнон повернувся [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 6.  
У м. Бучачі відкрили пам’ятник нобеліанту в галузі літератури Шмуелю Йосефу Агнону. 

352. Іванишин, В. У Заліщиках увіковічнили пам’ять літераторів [Текст] / 
В. Іванишин // Свобода. — 2016. — 3 черв. — С. 4 : фот.  
На фасаді будівлі Заліщицького дитячого санаторію відбулося відкриття двох меморіальних 
дощок, присвячених видатним діячам національного красного письменства, — відомому 
українському поетові Євгену Маланюку та письменнику-романісту Андрію М’ястківському.  

353. Іваніцька, Т. Вуличне мистецтво — візитна картка Бучача  [Текст] / 
Т. Іваніцька // Номер один. — 2016. — 18 трав. — С. 12 : фот. — (Культура).  
Про мистецький проект «Арт-Двір». 

354. Кіраль, С. «... Слово бере Галина Гордасевич — українка...». Штрихи 
біографії й творчості [Текст] / С. Кіраль // Українська літературна 
газета. — 2016. — 24 черв. — С. [1], 4-5 : фот. — (Призначення слова).  

355. Цуприк, Ю. Т. Юрій Цуприк: «Художники могли би зробити з Тернополя 
Європу!» [Текст] : [ інтерв’ю з тернопільським художником та дизайнером 
Ю. Цуприком] / [записала] Т. Колеснік // Номер один. — 2016. —15 черв. — 
С. 15 : фот.  

356. Кубасова, Л. Спасибі книзі, хвала довічна їй! [Текст] / Л. Кубасова // 
Свобода. — 2016. — 15 квіт. — С. 4 : фот. — (Те, що не має ціни).  
У Заводській ЗОШ I—III ступенів Чортківського району провели Тиждень дитячої книжки. 

357. Луків, Н. Тернопільський бард співатиме на зірковому весіллі [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2016. — 6 трав. — С. 8 : фот.  
Про виступ Андрія Підлужного на весіллі Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. 
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358. Мадзій, І. У дарунок — вишита ікона [Текст] / І. Мандзій // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 черв. — С. 6 : фот. — (Обереги).  
Про ікону Пресвятої Богородиці, яку вишила Тетяна Окальська. 

359. Мельничук, Б. Ще один титул Григорія Штоня [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 8 квіт. — С. 8. — (Знай наших!).  
Уродженець Тернопільщини Григорій Штонь став почесним доктором Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І. Франка. 

360. Мочевус, Е.З Україною в серці [Текст] / Е. Мочевус // Свобода. — 2016. — 
8 квіт. — С. 3.  
Про громадську діяльність Казимира Яреми. 

361. Наконечна, Л. Державний гімн пролунав на глибині майже 300 метрів 
[Текст] / Л. Наконечна // Голос України. — 2016. — 17 трав. — С. 9 : фот.  
Про новий рекорд України, який встановили військові музиканти з м. Тернополя в зоні АТО. 

362. Небесна, І. Як у Тернополі популяризують літературу [Текст] / І. Небесна // 
RIA плюс. — 2016. — 1 черв. — С. 18 : фот. — (Арт-куток).  
Про способи поширення літератури в м. Тернополі. 

363. Олійник, Д. Тернополян здивували дизайнерськими писанками [Текст] / 
Д. Олійник // RIA плюс. — 2016. — 11 трав. — С. 16 : фот. — (Дивовижі).  
Про величезні писанки від тернопільських дизайнерів. 

364. Олійник, Д. Тернополянка вишила майже 200 картин [Текст] / Д. Олійник 
// RIA плюс. — 2016. — 15 черв. — С. 6 : фот. — (Талант).  
Про картини вишивальниці Ганни Слівінської. 

365. Пшоняк, І. На стіні замку з’явилися дві меморіально-інформаційні таблиці 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 квіт. — С. 12 : фот.  
У рамках святкування Дня народження м. Тернополя на фасадній стіні замку прикріпили дві 
меморіально-інформаційні таблиці з QR-кодами. 

366. Сагаль, О. Емоції крізь об’єктив [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 22—28 черв. — С. 6 : фот.  
Тернопільські фотографи очолили рейтинг Нью-Йорського видання. 

367. Сагаль, О. Як Джамала москалів «порвала»!  [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 18—24 трав. — С. 1 : фот.  
Співачка Джамала здобула  перемогу в 61-му пісенному конкурсі «Євробачення». 

368. Світла казка від лозівських школярів [Текст] // Наш день. — 2016. — 11—
17 трав. — С. 8 : фот. — (Святкові мотиви).  
Про великоднє родинне свято для всіх жителів села, організоване в загальноосвітній школі I 
ступеня с. Лозова Тернопільського району. 
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369. Тернопілля заквітчали розкішні барви вишиванок [Текст] // Свобода. — 
2016. — 20 трав. — С. 4 : фот. — (Народні традиції — гордість нації).  
У м. Тернополі відзначили День вишиванки. 

370. Україна торжествує!!! [Текст] // Свобода. — 2016. — 18 трав. — С. 3.  
Про перемогу Джамали в конкурсі «Євробачення — 2016». 

371. Усцова, В. Більше, ніж дружба [Текст] / В. Усцова // Вільне життя плюс. — 
2016. — 4 трав. — С. 4 : фот. — (Україна єдина).  
Тернополяни провели майстер-класи з писанкарства в м. Лисичанську Луганської області. 

372. Шупер, К. День Почаєва: панно із кришечок, виступ дошкільнят та 
феєрверк [Текст] / К. Шупер // Номер один. — 2016. — 8 черв. — С. 15 : 
фот.  
Громада м. Почаєва Кременецького району відзначила 565-річчя від часу заснування міста. 

373. Яловега, Р. Духовний світ поезії Ганни Костів-Гуски [Текст] / Р. Яловега // 
Свобода. — 2016. — 22 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про поезію Ганни Костів-Гуски. 

374. Яцишина, Т. Не тільки фахове навчання, а й християнське виховання 
[Текст] / Т. Яцишина // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 трав. — С. 5 : 
фот. — (Фотофакт).  
Про проект «Великодні писанки», який надихнув студентів спеціальності «Фармація» 241-ї 
групи  Чортківського державного медичного коледжу разом із куратором Оксаною 
Михайлюк провести майстер-клас із виготовлення писанок-зернівок. 

 

ДРУК. ОГЛЯДИ. ПРЕЗЕНТАЦІЇ. РЕЦЕНЗІЇ 
 

375. Василишин, О. Книга про особистість [Текст] / О. Василишин // 
Літературний Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 90—93 : фот. —  
(Літературна критика). — Рец. на кн. : Сорока, П. Богдан Бастюк: 
мистецьке чотирипілля / П. Сорока. — Тернопіль : Астон, 2015. — 144 с. 

376. Вітяк, Ю. Літературна фармацевтика. Між панацеєю і плацебо [Текст] / Ю. 
Вітяк // Літературний Тернопіль. — 2016. — №  2. — С. 83—84 : фот. — 
(Прочитане). Рец. на кн. : Винничук Ю. Аптекар / Ю. Винничук. — 
Харків: Фоліо, 2015. - 443 с. 

377. Гаврильцьо, І. Дюжина книжок від Іларіона Пилипця [Текст] / 
І. Гаврильцьо // Літературний Тернопіль. — 2016. — № 2. — С. 94 : фот. — 
(Прочитане).  
Повість тернополянина Іларіона Пилипця «Жага кохання» побачила світ у ПП «Принтер-
інформ». 

 



46 

 

378. Гарасимів, З. Василь Шкляр — про нову книгу, містику і війну [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2016. — 18 трав. — С. 10 : фот. — 
(Ексклюзив).  
Про нову книжку Василя Шкляра «Чорне сонце».  

379. День за днем — у скарбницю духовності  [Текст] : [листопад 2015 р. — 
лютий 2016 р.] / підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Ч. : 2. — С. 151—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [У Заліщицькому аграрному коледжі ім. 
Є. Храпливого — репрезентація 2-т. видання «Заліщики: роки, події, 
люди»]. — С. 159 ; [У Чернівецькому музеї В. Івасюка в рамках проекту 
«Знайомства з найвідомішими учнями М. Г. Івасюка» — зустріч з 
Богданом Хаварівським ]. — С. 159. 

380. Дичко, Х. Коли герої стають ближчими [Текст] / Х. Дичко // Культура і 
життя. — 2016. — 17 черв. — С. 2 : фот. — (Наголос).  
Про книжку «Небесна сотня: історія нескорених» Михайла Жирівського. 

381. Заяць, Ю. Історична подорож стежками Пахині [Текст] / Ю. Заяць // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 6. — (Новинка).  
Про книжку «Пахиня — чарівна часточка Волині». 

382. Золотнюк, А. Розібратися зі своїм минулим [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 29 квіт. — С. 5 : фот. — (Презентація).  
Про новий роман братів Капранових «Забудь-річка». 
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