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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

1. Бідзіля, Т. Достойно виступили на фестивалі «Голосіївська весна — 2019» [Текст] / 

Т. Бідзіля // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 трав. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 
З нагородами фестивалю «Голосіївська весна — 2019» повернулись учасники художньої 

самодіяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж». 

 

2. Віконська, І. Нагороди для учениці та наставниці [Текст] / І. Віконська // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 5 черв. — С. 9. — (А що у вас?). 

Учениця Заводської школи мистецтв, що на Чортківщині, Діана Богуславець здобула 

першість у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» XVIII Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого 

Шевченківським дням. 

 

3. Габрук, З. І знову — Теребовлянський коледж [Текст] / З. Габрук // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 8. — (Знай наших!). 

Оркестр народних інструментів (мистецький керівник Наталія Калакура) 

Теребовлянського коледжу культури і мистецтв отримав диплом з відзнакою XII 

Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів PERPETUUM MOBILE, що відбувся в 

Дрогобичі. 

 

4. Гнатюк, Л. Відзначено державними нагородами [Текст] / Л. Гнатюк // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 15 трав. — С. 3 : фот. : кольор. — (Травневі замальовки). 

Указом Президента України від 4 трав. 2019 р. почесне звання «Заслужений діяч 

мистецтв України» присвоєно уродженцю Борщівського району Михайлові Волошину. 

 
5. Зимненко, А. Гран-прі — у чортківчанки [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 

плюс. — 20019. — 5 квіт. — С. 2. — (Юні таланти). 
Гран-прі обласного культурно-мистецького дитячо-юнацького фестивалю «Вставай, 

Сонце» здобула учениця вокальної студії «Едельвейс» (керівник — Єлизавета Чуйко) 

Катерина Соловйова з м. Чортків.  

 

6. Коли співає душа [Текст]: «Зоринка» здобула гран-прі міжнародного фестивалю // 

Нова Тернопільська газета. — 2019. — 24 —30 квіт. — С. 10. — (Kultura). 

Гран-прі 8-го міжконфесійного фестивалю-конкурсу духовної пісні та камерної музики  

«Я там, де є благословіння» здобула народна хорова капела «Зоринка». 

 

7. Криницька, О. Не економте доброти… [Текст]: на Тернопільщині відзначили 

лауреатів проекту «Людина року. Меценат року 2018» / О. Криницька //  

Наш день. — 2019. — 17—23 квіт. — С. 6 : фот. — (Культура). 

Серед номінантів відзнаки — головний редактор газети «Наш день» Зінаїда Кушнірук. 

 

8. Мадзій, І. Життя митця — служіння творчості [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 8. : фот. — (Знай наших!) 

Указом Президента України від 4 травня 2019 року присвоєно почесне звання 

«Заслужений діяч мистецтв України» художнику, уродженцю Борщівського району 

Михайлові Трохимовичу Волошину.  
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9. Отримали звання, нагороди, дарунки [Текст] // RIA плюс. — 2019. — 1 квіт. —  

С. 18. — (Арт-кафе). 
З нагоди Міжнародного дня театру Президент України підписав Указ № 91 від 

26.03.2019. Почесні звання отримали Володимир Лісовий, Микола Петрушенко, Василь 

Драгомирецький, Григорій Лоїк. Квітами, грамотами, подяками й подарунками 

відзначили колективи Тернопільського академічного драматичного театру 

ім. Т. Шевченка та Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки 

очільники місцевої влади. 

 

10. Про премію імені Братів Лепких [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. —  

26 черв. — С. 11 : фот. кольор. — (Зверніть увагу!). 

Повідомлення про прийом матеріалів на здобуття Всеукраїнської літературно-

мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких, а також про відзначення її 

лауреатів, яке відбудеться 22 січня 2020 року в день Соборності України. 

 

11. Семеняк, В. Володарка двох гран-прі живе у Тернополі [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 трав. — С. 12 : фот. кольор. — (На 

завершення номера). 

Першокласниця Тернопільської школи № 7 Соломія Луканюк отримала гран-прі на  

V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії 

Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя» (номінація «Декламація»). 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

12. Король, Л. Пообіцяв — зробив [Текст] / Л. Король // Вільне життя плюс. —  

2019. — 22 трав. — С. 2 : фот. кольор.  

За сприяння народного депутата України О. Барни проведено реконструкцію будівлі 

Борщівського РБК. 

 

БІБЛІОТЕКИ 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

13. Акція «Книжки у пошуку читача» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. —  

2019. — 12 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Анонс бібліотечної акції з нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права. 

 

14. Вайшле, М. Архітектурна спадщина Тернополя [Текст] / М. Вайшле // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч). 

У Тернопільській ОУНБ відбулося засідання за «круглий столом» на тему: «Європейські 

традиції й самобутність архітектурної та містобудівної спадщини Тернополя». 

 

15. Вандзеляк, Г. Володимир Сушкевич: «Тернопіль міг би обійтися без мене. Але я без 

Тернополя не уявляв свого життя» [Текст] /Г. Вандзеляк // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 14 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Закоханий у Тернопіль», приурочений 

до 80-річчя заслуженого журналіста України Володимира Сушкевича. 
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16. Гавенко, О. «Бібліотека: безперервна освіта» [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 2. — (Інновації). 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека та комунальний інститут 

післядипломної педагогічної освіти започаткували спільний проект «Бібліотека: 

безперервна освіта», мета якого — скоординувати роботу бібліотеки та школи у 

вихованні учнівської молоді. 

 

17. Горошок, В. 23 квітня в ТОУНБ відзначать Всесвітній день книги [Текст] / 

В. Горошок // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 17—23 квіт. — С. 7. — 

(Kultura). 

На щорічну акцію «Книжки у пошуку читача» запрошують тернополян і гостей міста 

працівники Тернопільської ОУНБ. 

 

18. Горошок, В. Святкування Всесвітнього дня книги та авторського права [Текст] / 

В. Горошок // Вільне життя плюс. — 2019. — 19 квіт. — С. 6 : фот. — (Бібліотека 

поруч). 

Анонс бібліотечної акції з нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права. 
 

19. Горошок, В. Свято книги у бібліотеці [Текст] / В. Горошок // Вільне життя плюс. — 

2019. — 12 квіт. — С. 8 : фот. — (Не проґавте). 

Анонс бібліотечної акції з нагоди Всесвітнього дня книги й авторського права. 
 

20. Гуменна, М. Борщівська вишиванка знову ожила [Текст] / М. Гуменна, Л. Герман // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 8. — (Що у вас?). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація виставки 22 відшитих фрагментів 

борщівських автентичних сорочок в рамках Всеукраїнського проекту «Відродження 

борщівської сорочки». 
 

21. Гунько, Р. Перлини європейської літератури [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 3. — (Виставки). 

У відділі міського абонементу ТОУНБ відкрито книжкову виставку «Топ 20 книжок 

європейської художньої літератури», приурочену до Дня Європи в Україні. 

 

22. Давиденко, Т. Добром зігріте серце [Текст] / Т. Давиденко // Культура і життя. —  

2019. — № 9—13 (берез.). — С. 4 : фот. кольор. — (Актуально). 

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті драматурга Олекси Корнієнка «Добром 

зігріте серце». 

 

23. Задорожний, Н. «Доля насправді обрала нас» [Текст] / Н. Задорожний // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Книжкова виставка з нагоди 70-річчя від дня народження Володимира Мармуса діє у 

відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки. 
 

24. Іванків, М. «Сила національного духу: Чортківська офензива в історії українських 

національно-визвольних змагань» [Текст] / М. Іванків. — Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. —7 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

З 5 по 25 червня 2019 року у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ 

діятиме виставка «Сила національного духу: Чортківська офензива в історії українських 

національно-визвольних змагань», присвячена 100-річчю військової операції 

Української Галицької армії 7—28 червня 1919 року в районі Чорткова. 
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25. Ковалькова, Т. Володимир Сушкевич любив людей. А люди любили його [Текст] / 

Т. Ковалькова // Наш день. — 2019. — 26 черв. — С. 10 : фот. кольор. –— 

(Особистості). 

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Закоханий у Тернопіль», присвячений 

80-річчю від дня народження Володимира Сушкевича — заслуженого журналіста 

України, багаторічного працівника газети «Вільне життя». 

 

26. [На вечорі-спогаді «Закоханий у Тернопіль», присвяченому 80-річчю Володимира 

Сушкевича] [Ізоматеріал] : фоторепортаж / В. Бурма // Вільне життя плюс. —  

2019. — 21 черв. — С.[ 1.]. — (Фоторепортаж). 

 

27. Оголосили переможців бібліотечного Біографічного рейтингу [Електронний 

ресурс] // Читомо. — Київ, 2019. — Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/oholosyly-peremozhtsiv-bibliotechnoho-biohrafichnoho-

rejtynhu, вільний.  

Стали відомі підсумки ІІ Всеукраїнського бібліотечного Біографічного рейтингу — 2018. 

Церемонія нагородження лауреатів відбулася в головному корпусі Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Наведено список переможців у всіх 

номінаціях. 

 

28. Оленич, Л. Нагорода для біографів [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 

2019. — 21 черв. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  

За підсумками II Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу — 2018» у 

двох номінаціях здобули перемогу видання ТОУНБ: бібліографічний покажчик 

«Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940): історично-

філософська секція: дійсні члени» (номінація «Збірник біобібліографічних матеріалів») 

та бібліографічний покажчик «Я з Вами по всі дні і до кінця віку»: Блаженнійший 

Патріарх Йосип Сліпий (1892—1984)». 

 

29. Садовська, Г. У Сушкевича була своя орбіта, сповнена світла і добра [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 19 черв. — С. 5 : фот. — (Звідусіль). 

У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Закоханий у Тернопіль», присвячений 

80-річчю від дня народження Володимира Сушкевича — заслуженого журналіста 

України, багаторічного працівника газети «Вільне життя». 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

30. Пилипчук, У. І письменник, і спортсмен [Текст] / У. Пилипчук // 

 Вільне життя плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 5 : фот. — (Зустріч). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з львівським 

письменником Олександром Зімбою. 

 

31. Пилипчук, У. Подарунок від консула [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2019. — 5 квіт. — С. 2. — (Що у вас?). 
У Міжнародний день дитячої книги Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

отримала подарунок від Почесного консула Угорщини в Тернополі, мами активних 

користувачів книгозбірні Тетяни Чубак. 
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32. Пилипчук, У. У книгозбірні розповіли, якою має бути «тарілка здорової їжі» [Текст] 

/ У. Пилипчук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 12 квіт. —  

С. 1. : фот.  

Тарілку здорового харчування презентували в Тернопільській обласній бібліотеці для 

дітей в рамках години здоров’я «Здорові діти — щасливі батьки — здорова нація». 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

33. Заморська, Л. Вишивала хірургічним шовком на сукні з шинелей наглядачок 

[Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 2019.— 27 трав. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відкрито виставку табірних 

вишивок легендарної зв’язкової УПА Лідії Романчук (псевдо «Орися»), а також сплетені 

нею ґердани. 

 

34. Заморська, Л. Збірка, яку можна смакувати з чаєм [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 8 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
У Тернопільській міській центральній бібліотеці відбулася презентація п’ятої збірки 

поезій журналістки Оксани Жук «Горнятко чаю і трохи лірики» . 

 

35. Рибун, Н. «Я поділюсь краплиною тепла» [Текст] / Н. Рибун // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася творча зустріч з поетесою 

Ганною Назарків «Поділюсь краплиною тепла». 

 

36. Сагаль, О. Коли найкраще бачить… серце! [Текст]: тернопільська письменниця 

Ірина Мацко ініціювала проект для дітей з вадами зору // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 3—9 квіт. С. 6 : фот. — (Kultura). 

З ініціативи І. Мацко в Тернопільській міській ЦБС впроваджуватимуть проект для дітей 

з вадами зору «Почуй мене серцем…». 

 

37. Чубата, Д. Щедра на тепло серця [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. —  

2019. — 17 трав. — С. 3. — (Чим живеш, бібліотеко?). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася творча зустріч з Ганною 

Назарків «Поділюсь краплиною тепла». 

 

38. Шот, М. Поштова мініатюра з художнім смаком [Текст] М. Шот / 

/ Урядовий кур’єр. — 2019. — 1 черв. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 

Про презентацію «Каталог знаків поштової оплати — 2018», що відбулася в бібліотеці-

музеї «Літературне Тернопілля». 

 

39. Шот, М. Тернопільські філателісти та митці — марку тримають! [Текст] / М. Шот 

// Вільне життя плюс. — 2019. — 31 трав. — С. [ 1] : фот. — (Знай наших!). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» представили «Каталог знаків поштової  

оплати — 2018», до якого увійшов доробок тернопільських філателістів та митців: Олесі 

Гудими, Олександра Караневича, Олега Шупляка. 
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Інші бібліотеки області 
 

40. Коляденко, Л. «Я до тебе прийду навесні…» [Текст] / Л. Коляденко // Наш день. — 

2019. — 22—28 трав. — С. 13 : фот. кольор. — (Люди). 

У Козівській районній бібліотеці відбулася творча зустріч з поетом, співаком, релігійно-

громадським діячем о. Маркіяном Костюком.  

 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
 

41. Бурма, В. Між чорним і білим [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2019. —

5 черв. — С. 9 : фот. кольор. — (Те, що нам дороге). 

21 травня 2019 року в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку 

одного твору — панно–триптих «Біле і чорне (1912—1914)» художника і письменника 

Михайла Жука з Чернігова. 

 

42. Вандзеляк, Г. Багатогранне творче обличчя Людмили Гургач [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 5 черв. — С. 12 : фот. 

кольор. — (На завершення номера). 

В Тернопільському обласному краєзнавчому музеї вперше відкрилася персональна 

виставка майстрині художнього бісероплетіння Людмили Гургач з Чорткова. 

 

43. Костишин, Л. Бісерна дивовижа Людмили Гургач [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 8 : фот. — (Виставки).  
В Тернопільському обласному краєзнавчому музеї вперше відкрилася персональна 

виставка майстрині художнього бісероплетіння Людмили Гургач з Чорткова. 

 

44. Костюк, С. Тарасові вклонилася земля [Текст] / С. Костюк // Культура і життя. —  

2019. — № 9—13 (берез.). — С. 2 : фот. — (Актуально). 

Шевченківські науково-краєзнавчі читання та презентація виставки фондових матеріалів 

«Живи, Кобзаре мій, поміж нас голос твій» у Тернопільському обласному краєзнавчому 

музеї. 

  

45. Коцюба, І. Тернополян запрошують провести ніч у музеї [Текст] / І. Коцюба //  

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 17 травня відбудеться захід «ніч 

музеїв». 

 

46. Садовська, Г. Так багато кумирів, геніїв і легенд зібрались в одній залі [Текст] 

/Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 7 черв. — С. [1] : фот. — (Як 

журналісти святкували професійне свято). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї журналісти Тернопільщини 

відзначили День журналіста та 60-річчя від дня створення Національної спілки 

журналістів України. 
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47. Чорнобай, В. «Вітраж — це максимально ємний знак, насичений сенсами та 

символами» [Текст] : [інтерв’ю] з художником Володимиром Чорнобаєм / 

[спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 трав. — С. 7 : фот. 

кольор. — (Розмова з митцем). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки 

вітражів Володимира Чорнобая. 

 
 

Тернопільський обласний художній музей 

 

48. Романська, Г. «Творчість юних-2019» [Текст] / Г. Романська // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку-конкурс творчих 

робіт учнів мистецьких шкіл області «Творчість юних-2019». — Тернопільський 

обласний методичний центр народної творчості. 

 
Бережанський районний краєзнавчий музей 

 
49. Бідзіля, Т. Неймовірні історії майстра пригодницької літератури [Текст]: у 

Бережанському краєзнавчому музеї, агротехнічному коледжі та школі-гімназії 

ім. Богдана Лепкого відбулися зустрічі з українським письменником-белетристом 

Андрієм Кокотюхою / С. Татарський // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 26 

квіт. — С. 4 : фот. — (Акценти). 

 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 

 
50. Грещук, Г. Де Михалківські золоті скарби? [Текст] / Г. Грещук // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 26 черв—2 лип. — С. [12] : фот. кольор. 

Про історію зникнення колекції золотих скарбів, знайдених 16 липня 1878 року у 

с. Михалків тоді Борщівського повіту. Копія зберігається в Борщівському музеї.  

 
51. Ґуґушвілі, Т. «На підтримку людини, яка не скорилася» [Текст]: на Тернопільщині 

майстрині виготовили вишиванку для політв’язня Володимира Балуха / 

Т. Ґуґушвілі // День. — 2019. — 27—28 черв. — С. 9 : фот. кольор. — (Суспільство). 

Візерунки для вишиванки члени ГО «Гільдія народних умільців «Перлина» Уляна 

Яремій та Тетяна Дяківнич вибирали з колекції Борщівського обласного краєзнавчого 

музею. 

 

52. Мадзій, І. Картини, наповнені життям і сонцем [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 10 трав. — С. 8 : фот. — (Виставки). 

У Борщівському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки 

викладача Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. В. О. Барвінського, 

керівника студії «Соняшник», художника Сергія Бондаря. 

 

53. Мадзій, І. Уроки духовної терапії [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. —  

2019. — 26 квіт. — С. 2 : фот. — (Зустрічі). 

У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї за участі Ганни Костів-

Гуска та автора 15 вишитих бісером ікон о. Миколи Суса відбулася презентація виставки 

«Голгофа у слові та вишитті». 
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54. Татарський, С. Голгофа у слові та вишитті [Текст] / С. Татарський // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 1 трав. — С. 4 : фот. кольор. — (На завершення номера). 

У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї відбулася презентація 

композиції «Голгофа у слові та вишитті» Ганни Костів-Гуски та автора 15 вишитих 

бісером ікон о. Миколи Суса. 

 
55. У Борщівському районі туристи можуть знайти чимало цікавого [Текст] //  

Досьє 102. — 2019. —13 черв. — С. 10 : фот. — (ОДА інформує). 

Під час робочої поїздки у Борщів голова ексголова ТОДА Степан Барна відвідав 

місцевий краєзнавчий музей. 

 
Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей  

Володимира Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району 

 

56. Гудь, Х. Ювілей музею академіка [Текст] / Х. Гудь // Вільне житття плюс. —  

2019. — 19 черв. — С. 7 : фот. кольор. — (Святкування). 

У Велесневі Монастириського району відбулися святкування з нагоди 50-річчя  

Обласного комунального етнографічного меморіального музею Володимира Гнатюка, а 

також 565- річчя з часу першої згадки про Велеснів в історичних документах. 

 

57. Черемшинська, Р. Велеснівський день народження [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 8.  — (Наш край). 

Про відзначення 50-річчя з часу створення етнографічно-меморіального музею 

Володимира Гнатюка та 565 –ї річниці с. Велеснева від першої писемної згадки. 

 

58. Черемшинська, Р. Піввіковий ювілей [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 21 черв. — С. 8 : фот. кольор. — (Музейні новини). 

Про відзначення 50-річчя з часу створення етнографічно-меморіального музею 

Володимира Гнатюка та 565 –ї річниці с. Велеснева від першої писемної згадки. 

 

59. Черемшинська, Р. Через піввіку [Текст] / Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 

20—26 черв. — С. 16 : фот. — (Музеї). 

У с. Велеснів Монастириського району відбулося свято, приурочене до 50-річчя 

відкриття Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка та 

565-ї річниці с. Велеснева від часу першої писемної згадки 1454 року. 

 

60. Черемшинська, Р. Як Гнатюк вплинув на Івасюка [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 6. — (Неперебутні). 
 

Музейний комплекс «Лемківське село» в м. Монастириська 
 

61. Сливка, П. Тернопільські чиновники заговорили про окремий лемківський народ 

[Текст] : 13 млн. грн із державного та місцевого бюджетів спрямують на 

будівництво музею лемківської культури в рамках проекту LEMKO S.V.I.T. / 

П. Сливка // Номер один. — 2019. — 8 трав. — С. 10 : фот. — (Історія). 
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Інші музеї 
 

62. Бідзіля, Т. Образотворчі роботи Ярослава Миколишина [Текст]/ Т. Бідзіля // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина). 

У Бережанському краєзнавчому музеї демонструється виставка образотворчих робіт 

Ярослава Миколишина — живописця, графіка, скульптора-кераміка, уродженця 

Бережанщини. 

 

63. Бідзіля, Т. Пахло слово поетичне весною… [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 5 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У Всесвітній день поезії, в музеї книги м. Бережани відбулася традиційна 

 літературно-мистецька зустріч «Березневі передзвони — 2019». 

 

64. Газилишин, Б. Незвичайний урок у музеї [Текст] / Б. Газилишин. — Вільне життя 

плюс. — 2019. —24 трав. — С. 2. — (Пам’ять для поколінь). 

У Денисівському краєзнавчому музеї вперше в області урочисто відкрито пам’ятний 

стенд ветеранів-ядерників, мешканців села. 

 

65. Грабар, Н. У Денисівському краєзнавчому музеї — незвичний урок [Текст] / 

Н. Грабар // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 трав. — С. 3: фот. — 

(Акценти). 

У Денисівському краєзнавчому музеї відбулася зустріч з учасником ядерних 

випробувань Степаном Газилишиним. 

 

66. Колеснік, Т. Тут неабияк шанують історію [Текст] / Т. Колеснік // Експрес. —  

2019. — 6—13 черв. — С. 2. — (Тернопільські новини). 

Виповнилося 40 років із дня заснування Народного музею історії села Ягільниця, що на 

Чортківщині. 

 

67. Луць, Ю. «Ярослава Мазурак: на побачення до себе» [Текст] / Ю. Луць // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 7 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Музеї книги в Бережанах відбувся ювілейний творчий вечір Ярослави Мазурак — 

наукового працівника музею, краєзнавця, літературознавця, авторки пісень та співачки, 

лауреатки премії ім. Братів Лепких, почесної громадянки м. Бережани. 

 

68. Савак, Б. Дещо про приятелів письменниці Іванни Блажкевич [Текст] / Б. Савак // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 12 черв. — С. 7 : фот. — (Повертаючись до 

надрукованого). 

Про взаємини письменниць Іванни Блажкевич із Оленою Киселівською, Ольгою 

Дучимінською. 

 

69. Шот, М. У Тернополі урочисто відкрили будівлю двох століть [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур'єр. — 2019.- — 26 берез. — С. 12.   

У Тернополі завершено будівництво будівлі Державного архіву Тернопільської області 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ» 
 

70. Золотнюк, А. Таємниці «Нового» єврейського цвинтаря Збаража [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 трав. — С. 9 : фот. кольор. — 

(Новинка). 

У видавництві «Лібра-Терра» побачило світ нове дослідження молодшого наукового 

співробітника НЗ «Замки Тернопілля» Тетяни Федорів «Нариси до історії євреїв 

Збаража. «Новий» єврейський цвинтар міста». 

 
 

ТЕАТРИ 

 

Тернопільський академічний обласний український  

драматичний театр імені Т. Г. Шевченка 
 

71. Грицишин, К. «Олена не прийшла додому»: тернополянам покажуть щемливу 

прем’єру [Текст] / К. Грицишин // Наш день. — 2019. — 5—11 черв. — С. 15 :  

фот. — (Культура). 

Про прем’єру вистави «Олена не прийшла додому» Олександра Володарського у 

постановці Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка. 

 

72. Депутат і актриса Вікторія Шараськіна: «Перший удар — це завагітніти, другий — 

це виносити дитинку, і третій — народити її здоровою» [Текст] : [інтерв’ю] з 

актрисою Тернопільського драмтеатру, депутатом і волонтеркою В. Шараськіною 

/ [спілкувалася] В. Ушакова // Номер один. — 2019. — 22 трав. — С. 8—9 :  

фот. кольор. — (Персона). 
 

73. Дуда, І. Лицедій, який поліпшує настрій [Текст] / І. Дуда // RIA плюс. — 2019. — 25 

берез. — С. 15. — (Точка зору). 

Про В’ячеслава Хім’яка. 

 

74. Заморська, О. Чому Олена двічі зникала з дому о другій ночі [Текст] / Л. Заморська 

// RIA плюс. — 2019. — 17 черв. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 

імені. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «Олена не прийшла додому» сучасного 

українського драматурга Олександра Володарського (режисер-постановник — 

заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила). 

 
75. Заморська, Л. Чому у Тернополі впав янгол небесний [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 1 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
З нагоди Міжнародного дня театру в Тернопільському академічному обласному 

українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра притчі-комедії 

Олександра Гавроша «Вуйцьо з крилами» в постановці Олега Мосійчука. 

 

76. Олег Мосійчук: «Притча «Вуйцьо з крилами» повинна очистити глядача!» [Текст] 

: [інтерв’ю] з режисером-постановником вистави О. Мосійчуком / [спілкувалася] 

С. Вершигора // Номер один. — 2019. — 3 квіт. — С. 14 : фот. кольор. — (Культура). 
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77. Мельничук, Б. Гарні люди вмирають завжди передчасно чомусь… [Текст] / 

Б. Мельничук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 трав. — С. 3 фот. ; 

7 черв. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

Про життєвий і творчий шлях Павла Загребельного — актора, режисера, педагога. 

 

78. Турчак, О. «Міні міс Тернопіль — 2019»: перемогла Анастасія Козіна [Текст] / 

О. Турчак, В. Єпур // RIA плюс. — 2019. — 3 черв. — С. 9 : фот. кольоров. — (Краса). 

З нагоди Дня захисту дітей у Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбувся сьомий конкурс «Міні міс 

Тернопіль — 2019». 

 

79. Ячмінський, В. Володимир Ячмінський : «Акторська професія — це творчість. А 

творчість — синонім Творця» [Текст] :[інтерв’ю] з народним артистом України, 

актором Тернопільського академічного обласного драматичного українського 

театру ім. Т. Шевченка В. Ячмінським / [записала] Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. 2019. — 19 черв. — С. 6 : фот. кольор. — (Вірний Мельпомені). 
 

Тернопільський академічний театр актора і ляльки 

 

80. Золотнюк, А. Художники творили на Кіпрі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 8 : фот. — (Резиденція). 

Головний художник Тернопільського академічного театру актора і ляльки Володимир 

Якубовський повернувся з кількатижневої малярської резиденції в столиці турецької 

республіки Північного Кіпру Лефкоші. 

 

Інші театри 

 

81. Гаврильцьо, І. У Фастові аплодували тернопільським драматургам [Текст] / 

І. Гаврильцьо // Вільне життя плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 5. — (Знай наших!). 

У м. Фастів Київської області відбулася прем’єра вистави Б. Мельничука та Л. Костишин 

«Розлучені теж сміються, або В ЦРУ тільки жінки» у постановці місцевого народного 

аматорського драматичного театру. Відеоверсію вистави можна переглянути в мережі 

youtube. 

 
82. Татарський, С. І пристрасна дорогу України, і Страсна дорога Христа… [Текст] / 

С. Татарський // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 26 квіт. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 
Новий театральний сезон народний аматорський театр Борщівського районного будинку 

культури відкрив прем’єрою вистави «Безталанна» І. Карпенка-Карого у постановці 

Михайла Бегуша. 

 
83. Федун, Г. «Мистецький світ дитинства» [Текст] / Г. Федун // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 5 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Інсценізацією казки «Пастка для орла» Б. Мельничука та Лілії Костишин у 

Тернопільському навчально-виховному комплексі № 7 стартував літературно-

мистецький арт-проект «Мистецький світ дитинства». 

 

  



15 

 

ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 
 

Тернопільська обласна філармонія 
 

84. Баритон Владислав Тлущ: «Голос — це такий апарат, до якого не можна ставитися 

зверхньо» [Текст] : [інтерв’ю] з солістом Львівського органного залу, уродженцем 

Тернополя В. Тлущем / [спілкувалася] С. Вершигора // Номер один. — 2019. — 

8 трав. — С. 14 : фот. кольор. — (Культура). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт класичної музики «Від бароко 

до модерну» за участі молодих виконавців — Владислава Тлуща, Інни Калугіної та Аліни 

Шевченко. 

 

85. Роздобудько, Г. Зворушила до сліз «Страдальна мати» [Текст] / Г. Роздобудько // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 10 трав. — С. 8. — (Враження). 

Враження від концерту філармонійних колективів «Страдальна мати», що відбувся в  

Тернопільській обласній філармонії. 

 

86. Садовська, Г. Такий рідний світ пісні і танцю [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 2. — (Вечори у філармонії). 
У Тернополі відбувався концерт академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» 

Хмельницької обласної філармонії. 

*** 

87. Матуш, І. Поль Манондіз у Тернополі: «У моїй українській сімї не було особливого 

патріотизму. Але зі мною всі стали патріотами» [Текст] / І. Матуш // Наш день. —  

2019. — 10—16 квіт. — С. 7 : фот. — (Культура). 

В обласній філармонії відбулася презентація україномовного альбому французького 

співака Поля Манондіза. 

 

88. Садовська, Г. Поль Манондіз: «Мій голос звучить краще українською» [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 17 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Наші 

гості). 

В обласній філармонії відбулася презентація україномовного альбому французького 

співака Поля Манондіза. 

 

89. Семеняк, В. Поль Манондіз — французький співак з українським серцем [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 12 квіт. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 

В обласній філармонії відбулася презентація україномовного альбому французького 

співака Поля Манондіза. 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

90. Дуда, І. Будова «для працівників культури?» [Текст] І. Дуда // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 5 черв. — С.2. — (Про важливе). 

Про проблеми будівництва житлового будинку для працівників культури поблизу 

Палацу культури «Березіль». 
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91. Корпан, Н. Буде благодійний концерт, щоб допомогти дітям із вадами психічного 

розвитку [Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 27 трав. — С. 3. — (Новини). 

6 червня 2019 року у ПК «Березіль» відбудеться благодійний концерт «Зробимо країну 

кращою». 

 

92. Сагаль, О. 40 років — з «Посмішкою» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська  

газета. — 2019. — 17—23 квіт. — С. 4 : фот. — (Panorama). 

У ПК «Березіль» відбувся святковий концерт вихованців народного театру танцю 

«Посмішка» (керівники — Тимофій та Лариса Шевіли) та відкриття на будівлі міського 

Центру дитячої творчості пам’ятної дошки його організатору, хореографу Тетяні 

Шуцькій. 

 

До 60-річчя від дня народження Гриця Драпака 

 
93. Калачик, Ю. Гриць Драпак «відювілеїв» неабияк! [Текст] / Ю. Калачик // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 10—16 квіт. — С. 10 : фот. кольор. 

У ПК «Березіль» відбувся ювілейний вечір народного артиста України Гриця Драпака. 

 

94. Садовська, Г. Гриць Драпак: «Файно пролетіли літа золотії: 50 на сцені — 60 в 

житті» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 10 квіт. — С. 6 :  

фот. кольор. — (Ювілей). 

У ПК «Березіль» відбувся ювілейний вечір народного артиста України Гриця Драпака. 

Український дім «Перемога» 

 

95. Бобрівець, М. Розумні, красиві, творчі [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 5 : фот. — (Юні таланти). 

В Українському домі «Перемога» відбувся конкурс серед старшокласниць 

тернопільських шкіл «Талант, оздоблений красою». 

 

96. Шот, М. 100 перемог України [Текст] / М. Шот // Урядовий кур'єр. — 2019. — 

29 трав. — С. 24 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У Тернополі в Українському домі «Перемога» відкрито пересувну виставку «100 перемог 

України», створену істориками та представниками Всеукраїнської правозахисної 

організації «Меморіал» ім. Василя Стуса. 

 

Інші клубні заклади 
 

97. Ванюга, Л. Прем’єра в Іванівці [Текст] / Л. Ванюга // Вільне життя плюс. —  

2019. — 26 черв. — С. 16 : фот. кольор. — (Що у вас?). 

У будинку культури с. Іванівка Теребовлянського району відбулася прем’єра комедії 

«Розлучені теж сміються» за п’єсою відомих тернопільських літераторів Лілії Костишин 

та Богдана Мельничука у постановці акторів народного аматорського драматичного 

театру 

 

98. Костишин, Л. У жилах замість крові — музика [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 19 черв. — С. 5 : фот. кольор. — (Фанати своєї справи). 

З нагоди 55-річчя від дня народження Ігоря Бойчука — мистецького керівника народного 

аматорського ансамблю української пісні «Трембовляни» Теребовлянського Центру 

культури і дозвілля. 
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99. Мельничук, Б. «Націє, за себе помолись…»[Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2019. —24 трав. — С. 5. — (Бувальщина). 

1991 року в Палаці культури та спорту виробничого об’єднання «Ватра» м. Тернополя 

було вперше поставлено п’єсу Ярослава Верещака «Степан Бандера» (режисер — Павло 

Загребельний). 

 

100. Поль Манондіз: «Україна — мій рай» [Текст] : [інтерв’ю] з франкоукраїнським 

співаком Полем Манондізом після концерту в Бучацькому районному будинку 

культури, в рамках всеукраїнського туру артиста «На біс» / [спілкувалися] 

Л. Ярославська, С. Ковалко // Свобода плюс Тернопільщина. — 2109. —  

19 черв. — С. 4 : фот. — (Культура). 
 

КІНО 

 
101. Павленко, В. «Не страшно, коли збиває машина чи в мене стріляють. Гірше — 

погано зіграти» [Текст] : [інтерв’ю] з актором і каскадером В. Павленком / 

[спілкувалася] Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2019. — 15 квіт. — С. 18 : фот. — 

(Професії). 
 

102. Золотнюк, А. Малевича повернули в Україну [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 8 : фот. 
У тернопільській «Сінема Сіті» відбулася презентація документального 

повнометражного фільму «Малевич» режисера Володимира Луцького. 

 

103. Сагаль, О. Дев’ятий раз в Індії. І вперше — …в індійському кіно! [Текст] / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 5—11 черв. — С. [12] : фот. 

кольор. 

Тернополянин Олександр Семеняк знявся в індійському фільмі про Ісуса Христа. 

 

104. Семеняк, В. В індійському фільмі знявся наш… краянин [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 8 трав. — С. 5 : фот. — (Думки з приводу). 

Олександр Семеняк із Великих Гаїв взяв участь у зйомках історичного фільму «Христос 

Спаситель». 

*** 

105. Маленькими кроками — у велике кіно! [Текст]: 12 квітня в Українському домі 

«Перемога» відбудеться відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, 

анімації й телебачення «КіноХвилька» // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

3—9 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
 

106. Тернопіль — на «хвилі» дитячого кіно! [Текст] / В. Горошок // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 17—23 квіт. — С. 7. — (Kultura). 

У Тернополі відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль «КіноХвилька». 
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької 
 

107. Чубата, Д. Бентежне слово і музики нектар [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 5 : фот. — (Побратимство). 

З ініціативи композитора Юрія Кіцили та колективу Тернопільського музичного 

коледжу ім. С. Крушельницької в ПК «Березіль» відбулися урочистості з нагоди 85-річчя 

від дня народження Володимира Вихруща. 
 

Теребовлянський коледж культури і мистецтв 
 

108. Габрук, З. «Надія» — дивосвіт талантів [Текст] / З. Габрук // Вільне життя плюс. — 

2019. — 19 квіт. — С. 8 : фот. — (Фестивалі). 

У Теребовлянському коледжі культури та мистецтв відбувся ХХ регіональний 

фестиваль-конкурс «Надія-2019». 

 

109. «Надія» запрошує! [Текст] : анонс ХХ регіонального фестивалю-конкурсу  

«Надія — 2019» / адмін. коледжу // Вільне життя плюс. — 2019. — 3 квіт. — С. 12. — 

(До уваги абітурієнтів). 

12 квітня на базі Теребовлянського коледжу культури та мистецтв відбувся ХХ 

регіональний фестиваль-конкурс «Надія — 2019». 

 

110. Салко, М. Перемога «Зорицвіту» [Текст] / М. Салко // Вільне життя плюс. —  

2019. — 17 трав. — С. 2 : фот. — (Знай наших!). 

Вокальне тріо «Зорицвіт» під орудою Марії Сергієвої здобули диплом І ступеня на 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «Grand Fest Кам’янець — весна 2019». 

 

111. Федчишин, Л. Меморандум із громадами [Текст] / Л. Федчишин // Вільне  

життя плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 8. — (Ініціатива). 

Теребовлянський коледж культури і мистецтв уклав меморандум про співпрацю з 

Великогаївською і Теребовлянською об’єднаними громадами. 

——— 

Див. також № 3. 
 

Початкові мистецькі навчальні заклади 

 

112. Бачинський, Я. Майстри хорового співу [Текст] / Я. Бачинський // Сільські  

вісті. — 2019. — 29 трав. — С. 2. : фот. — (Наша гордість). 

Дитячий хор під керівництвом викладача Великобірківської музичної школи Тетяни 

Пʼятинчук взяв участь у звітному концерті майстрів мистецтв Тернопільського району, 

присвяченому Дню матері. 

 

113. Василів, Т. «Лісапетфест — 2019» [Текст] / Т. Василів // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 8 трав. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 

Анонс ініційованого директором Скала-Подільської музичної школи Борщівського 

району Наталії Фаліон фестивалю-конкурсу гумору та народної й авторської жартівливої 

пісні «Лісапетфест — 2019». 
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114. Дзвінка, Н. «Українські перлини» музичної [Текст] / Н. Дзвінка // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 2. : фот. — (Конкурс). 

У Тернопільській дитячій музичній школі № 2 ім. Михайла Вербицького відбувся 

традиційний фестиваль-конкурс юних піаністів «Українські перлини». 

 

115. Коли співає душа [Текст]: «Зоринка» здобула гран-прі міжнародного фестивалю // 

Нова Тернопільська газета. — 2019. — 24—30 квіт. — С. 10. — (Kultura). 

Гран-прі 8 міжконфесійного фестивалю-конкурсу духовної пісні та камерної музики «Я 

там, де є благословіння» здобула народна хорова капела «Зоринка».  

 

116. Костишин, Л. Найвища нагорода — в «Зоринки» [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 8 трав. — С. 7 : фот. — (Концерти). 

У Борщівській школі мистецтв відбувся перший сольний концерт талановитого співака 

Владислава Боднарчука (викладач — Надія Захарчук). 

 

117. Костишин, Л. Таланти, що дорого коштують [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 17 квіт. — С. 11 : фот. кольор. — (Не фахом єдиним). 

Зразковий колектив народного танцю «Юність» (художній керівник — Ірина Гоменюк), 

ансамлі «Орхідея», «Соколи» (керівник — Лілія Охримчук) та викладачі училища та 

дитячий танцювальний колектив «Зорепад» Заводської школи естетичного виховання 

взяли участь у звіті художніх колективів ДНЗ «Чортківське вище професійне училище», 

що проходив у рамках 23-го обласного творчого звіту художніх колективів професійно-

технічних і вищих навчальних закладів І—IVрівнів акредитації. 

 

118. Костишин, Л. У єдності — сила [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 17 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Звітують заклади освіти). 

У рамках 23-го обласного творчого звіту художніх колективів професійно-технічних і 

вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації за участі зразкового колективу 

народного танцю «Юність» (художній керівник — Ірина Гоменюк), ансамблів 

«Орхідея», «Соколи» (керівник — Лілія Охримчук), викладачів і дитячого 

танцювального колективу «Зорепад» Заводської школи естетичного виховання відбувся 

звітний концерт художніх колективів ДНЗ «Чортківське вище професійне училище».  

 

119. Мадзій, І. У дванадцять — перший сольний [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 26 квіт. — С. 8 : фот. — (Фестивалі). 

У Борщівській музичній школі відбувся перший сольний концерт талановитого учня 

Владислава Боднарчука. 

 

120. Сагаль, О. Дім, у якому музика живе [Текст]: Тернопільській музичній школі № 1 

ім. В. Барвінського — 90. / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 3—9 

квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

. 

121.  Чубата, Д. Гори, гори ясно! [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2019. — 

31 трав. — С. 3 : фот. — (Урочини). 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 

імені Т. Г. Шевченка відбулися урочини з нагоди 90-річчя Тернопільської музичної 

школи № 1 ім. Василя Барвінського. 
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ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
 

122. Гусятинці реанімовують пам’ятник…трактору [Текст] // Номер один. — 2019. — 

19 черв. — С. 2 : фот. — (Новини). 

Про реставрацію пам’ятника трактору «Універсал — 2» при в’їзді в Гусятин, 

збудованому в 1969 році.  

 
123. Єпур, В. Розфарбований вандалами та зарослий травою: яка доля пам’ятника 

Герою-матросу у Тернополі [Текст] / В. Єпур // RIA плюс. — 2019. — 17 черв. —  

С. 5 : фот. — (Новини). 

 

124.  Жибак, Г. У Підгайцях освятили пам'ятник капелану УГА [Текст] / Г. Жибак // 

Шлях перемоги. — 2019. — 12 черв. — С. 2 : фот. — (Героям слава). 

У Підгайцях освячено пам'ятник капелану УГА Василю Опарівському, який загинув під 

час Чортківської офензиви. 

 

125. Золотнюк, А. Відлуння срібного весілля Франца Йосифа [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 8 : фот. — (Мандрівка вихідного дня). 

З історії костелу у Великому Ходачкові Козівського району. 

 

126. Золотнюк, А. Де в Бережанах живуть химерні створіння? [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 8 : фот. — (Фоторепортаж). 

Щодо архітектурних пам’яток в Бережанах. 

 

127. Золотнюк, А. Зрозуміти себе через історію [Текст] : [інтерв’ю] з краєзнавцем 

М. Маладикою / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. —  

15 трав. — С. 4 : фот. : кольор. — (Пам’ять). 

Про костел св. Миколая в с. Дітківці Зборівського району. 

 

128. Золотнюк, А. Як розширити кордони любові до свого міста? [Текст] : [інтерв’ю] з 

краєзнавцем М. Музичкою / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. —  

2019. — 15 трав. — С.9 : фот. : кольор. — (Наш край). 

Організовуючи екскурсії середмістям Бережан, краєзнавець М. Музичка знайомить 

слухачів з історико-архітектурною спадщиною містечка та проблемами її збереження. 

 

129. Коляда, А. Кіт на осонні, замок принцеси і сліди Йєті: один день у Теребовлі [Текст] 

/ А. Коляда // Наш день. — 2019. — 17—23 квіт. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Подорожуємо Тернопіллям). 

Недільна мандрівка вуличками літописної Теребовлі. 

 

130. Корпан, Н. Архикатедру можуть перефарбувати в інший колір [Текст] / Н. Корпан 

// RIA плюс. — 2019. —27 трав. — С. 4 : фот. кольор. — (Місто). 

Про плани реставрації у 2019 році Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття 

Пресвятої Богородиці у Тернополі. 
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131. Луць, Ю. У Буданові відкрили пам’ятник відомому єврейському письменнику 

[Текст] / Ю. Луць // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 7 черв. — С. 4 : 

 фот. — (Неопалима купина). 

Про відкриття 25 травня 2019 року у с. Буданів Теребовлянського району пам’ятника 

його уродженцю, письменнику та журналісту Сомі Моргенштерну (1890—1976; 

скульптор Володимир Цісарик). 

 

132. Мадзій, І. Церква, в якій читав «Апостола» Іван Франко [Текст] / І. Мадзій // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 7 черв. — С. 4 : фот. — (Цікаві розвідки). 

Про участь Івана Франка у богослужінні в дерев’яній церкві Святого Симеона с. Дубівці 

Борщівського району. 

 

133. Мазуранчик, З. Міжнародний консорціум у Збаразькому замку [Текст] / 

З. Мазуранчик // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 трав. — С. [1] : фот. 

У Білокамінному залі Збаразького замку відбулася друга частина ювілейного ХХ 

засідання Міжнародного консорціуму українських університетів та Варшавського 

університету.  

 

134. Парацій, В. Теоретичні роздуми Ніколо Мак’явеллі та Бережанський замок [Текст] 

/ В. Парацій // Вільне життя плюс. — 2019. — 7 черв. — С. 5 : фот. — (Несподівана 

паралель). 

Про вплив ідей фортифікаційного мистецтва італійського мислителя, історика Ніколо 

Мак’явеллі на конструкцію замку в Бережанах.  

 

135. Партико, З. Археологія і…вічна любов [Текст] / З. Партико // День. — 2019. —  

20 черв. — С. 9 : фот. — (Спадщина). 

У Музеї історії релігії м. Львова унікальний експонат — парне поховання з некрополя 

Висоцької культури (пізнього періоду епохи бронзи), знайденого у с. Петриків 

Тернопільського р-ну Археологічною експедицією Інституту українознавства 

ім. І .Крип’якевича НАН України спільно з Львівським Музеєм історії релігії. 

 

136. Статкевич, О. Безсилі перед часом і людським недбальством [Текст]: над Дністром 

зник знаменитий водоспад «Дівочі сльози», а в Підгайцях не дочекалась ремонту і 

обвалилась стара синагога / О. Статкевич // Наш день. — 2019. — 15—21 трав. —  

С. 4 : фот. — (Реалії). 

 
137. Тернопілля — край святинь, храмів і замків [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

25 трав. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

Про пам’ятки історії та культури Тернопільської області. 

 

138. Томчишин, Ю. Наші неповторні перлини [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2019. — 18—25 квіт. — С. 2. — (Тернопільські новини). 

Головний спеціаліст управління культури Тернопільської облдержадміністрації Ярослав 

Пелехатий про пам’ятки історії та культури на Тернопільщині та проблеми їх 

збереження. 

 

139. Турчак, Пам’ятнику майстру Йоді у Тернополі бути: збирають кошти і відоме місце 

[Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 13 трав. — С. 4: фот. кольор. — (Місто). 

Біля будівлі ТОУНБ планують встановити монумент персонажу з «Зоряних воєн» — 

майстрові Йоді.  
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140. Турчак, О. Реконструкція парку Слави: проект розробили, скільки ще потрібно 

коштів [Текст]: реконструкцію Старого парку обговорюють вже понад 5 років / 

О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 13 трав. — С. 6 : фот. — (Новини). 

 

141. Цебрій, Є. Триває консервація єдиного в Україні замку, де живуть люди [Текст] / 

Є. Цебрій // RIA плюс. — 2019. — 15 квіт. — С. 16 : фот. кольор. — (Історія). 

Завідувач Микулинецького сектора Теребовлянського відділу НЗ «Замки Тернопілля» 

Богдан Кордуба про Микулинецький замок. 

 

142. Штокало, В. Невідомий Тернопіль: як річка Рудка зникла з вулиць міста та стала… 

підземною [Текст] / В. Штокало // Номер один. — 2019. — 15 трав. — С. 10 : фот. — 

(Історія). 

 

143. Білий, І. У парку Шевченка в Тернополі серед ночі вирубали дерева для чергового 

інвестпроекту [Текст] / І. Білий // Номер один. — 2019. — 22 трав. — С. 3 : фот. 

кольор. — (Новини). 
*** 

144. Золотнюк, А. Педагогічний відзначив день народження [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 17 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Святкування). 

У рамках святкових заходів відбулися закладення Біблійного ботанічного саду, 

флешмоб, святкова імпреза, театральний вечір та освячення пам’ятника Біблії  

(скульптор — Роман Вільгушинський). 

 

145. Томчишин, Ю. На прогулянку — до Біблійного саду [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 18—25 квіт. — С. 1 [18]. — (Тернопільські новини). 

Біля головного корпусу ТНПУ ім. В. Гнатюка відбулося відкриття Біблійного скверу та 

пам’ятника Біблії (скульптор — Роман Вільгушинський). 

 

146. У Тернополі з’явився… Біблійний сад [Текст] // Нова Тернопільська  

газета. — 2019. — 17—23 квіт. — С. 2 : фот. кольор. — (Pogliad). 
З нагоди 79-річчя від часу заснування ТНПУ ім. В. Гнатюка міський голова Тернополя 

С. Надал взяв участь в урочистому відкритті Біблійного скверу та освяченні пам’ятника 

Біблії (скульптор — Роман Вільгушинський). 

 
ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

 

Тернопільська галерея сучасного мистецтва «Бункермуз» 

 
147. Заморська, Л. Книга-реквієм чорнобильцям [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2019. — 6 трав. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася презентація книги-реквієму 

тернопільського журналіста Миколи Ротмана «Не стихає Чорнобильський біль». 

 

148. Золотнюк, А. «Бездомні пейзажі» Анатолія Дністрового [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 10 трав. — С. 8 : фот. — (Що у вас?). 

У рамках мистецького фестивалю «Ї» в тернопільській галереї «Бункермуз» відбулася 

презентація персональної виставки живопису та графіки Анатолія Дністрового 

«Бездомні краєвиди». 
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149. Золотнюк, А. Твори про безпеку та дитинство [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 7 черв. — С. 8 : фот. — (Експозиція). 

У тернопільській галереї «Бункермуз» відбулася презентація персональної виставки 

львівського художника Тараса Кеба «Де мій дім?». 

 

150. Чубата, Д. Світ краси і любові [Текст] / Д. Чубата, фот. В. Балюха // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 10 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Виставки). 

У тернопільській арт галереї НСХУ діє виставка живопису художника Андрія 

Гульовського. 

Інші виставки 

151 Жайворонко, А. Дні Грузії у Тернополі [Текст] / А. Жайворонко // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 29 трав. — С. 3. : фот. кольор. — (Подія). 

Унікальна фотовиставка «Грузія і Україна: боротьба за незалежність» діяла впродовж 

тижня у Тернопільському національному економічному університеті в рамках Днів 

Грузії в Тернополі. 

 

152. Золотнюк, А. Історія світла й тіні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. —  

2019. — 10 трав. — С. 3 : фот. — (Експозиція). 

У тернопільській кав’ярні-кондитерській «Колєжанка» відбулося відкриття 

фотовиставки тернополянки Наталії Яворської. 

153. Золотнюк, А. Картини на картоні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 7 черв. — С. 8 : фот. — (Виставка). ; Заморська, Л. На картоні — роз’їхані 

жаби і гігантські павуки [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. —  2019. —3 черв. — 

С. 18. — Арт-кафе). 

У картинній галереї Тернополя відкрито виставку картин на картонних упаковках 

«Органічні структури. Початок…І кульмінація» заслуженого художника України 

Володимира Чорнобая. 

 

154.  Лунь, Л. Казковий світ художниці [Текст] / Л. Лунь // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 31 трав. — С. 4 : фот. — (Виставки). 

В Почаєві відкрилася перша персональна виставка Юлії Янчук — кременецької 

художниці-графіка, майстрині декоративного розпису тканин і кераміки. 

 

155. Степан Барна — про відкриття Державного обласного архіву: «Будівництво ще 

одного довгобуду області завершено» [Текст] // Номер один. — 2019. — 27 берез. — 

С. 6 : фот. кольор. — (Влада і громада). 

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна та перший заступник 

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України В’ячеслав Негода взяли участь в урочистостях з нагоди відкриття будівлі 

Державного архіву Тернопільської області. 

 

156. Шот, М. Україна крізь призму стародавніх карт [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 6 черв. — С. 8 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У Тернополі діяла виставка копій старовинних карт, виданих до XVIII століття, із 

зібрання Музею української марки ім. Я. Балабана (м. Вінниця). 
 

157. Шот, М. У Тернополі урочисто відкрили будівлю двох століть [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 26 берез. — С. 12.   

У Тернополі відбулося урочисте відкриття будівлі Державного архіву Тернопільської 

області. 
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

 

158. Бандурка, І. «У Яблуневі яблуні цвітуть» [Текст] / І. Бандурка // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 15 трав. — С. 3 : фот. : кольор. — (Травневі замальовки). 

В Яблунівському сільському будинку культури відбувся ІІ пісенно-поетичний фестиваль 

«У Яблуневі яблуні цвітуть», організований за участі поета-пісняра Івана Кушніра, 

Ярослави Декалюк, Ірини Стиць і Нестора Мартинця. 

 

159. Бурма, В. Лунає пісня фестивалю [Текст] : фоторепортаж / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 10 квіт. — С. 3 : фот. кольор. — (Фестивалі). 

Святковий концерт «З Україною в серці» відбувся в Тернопільському вищому 

професійному училищі ресторанного сервісу та торгівлі. 

 

160. Бурма, В. Натхненно і від щирого серця [Текст] : фоторепортаж /  В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 8 трав. — С. 4 : фот. : кольор. — (На крилах творчості). 

Вихованці ансамблю народної музики, вокальної студії «Намисто» Юрія Молоканова та 

народного ансамблю фольклорного танцю «Візерунки» Галини Яровенко взяли участь у 

фестивальному розмаїтті талантів «В єдності сила народу», що відбулося в 

Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну. 

 

161. Карпович, В. У Дубівцях розцвіли барвами Великодні рушники [Текст] / 

В. Карпович // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 8 трав. — С. 3 : фот. 

кольор. — (Відгомін свята). 

Родзинкою Пасхи в с. Дубівці Тернопільського району стала виставка великодніх 

рушників і писанок. 

 

162. Калачик, Ю. Тисяча і одна… літра бограчу, або Як Тернопіль рекордно фестивалив 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 15—21 трав. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 

У Тернополі відбувся фестиваль «Тернопільська брама». 

 

163. Кулик, І. Великодні гаївки в Олексинцях [Текст] / І. Кулик // Вільне життя плюс. — 

2019. — 15 трав. — С. 16 : фот. : кольор. — (Відгомін свята). 

В с. Олексинці Борщівського району відбулося фольклорно-мистецьке свято «Великодня 

казка гаївкою хай серце зігріває». 

 

164. Мадзій, І. Гаївки співали — весну закликали [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 трав. — С. 4 : фот. : кольор. — (На крилах творчості). 
Родзинками 8 фестивалю гаївок, що відбувся за участі польських гостей в с. Мушкатівка 

Борщівського району, стали міні-фест пасхальної поезії, майстер-клас з писанкарства від 

Ірини Харатін та виставка вишиваних ікон «Хресна дорога» о. Миколи Суса, 

презентована поетесою Г. Костів-Гускою, журналісткою Марією Довгошиєю та 

громадською діячкою Мартою Кузьмич. 

 

165. Мудра, О. На Тернопільщині відбувся унікальний дитячий фестиваль [Текст] / 

О. Мудра // Наш день. — 2019. — 19—25 черв. — С. [1], 15. — (Свято). 
В урочищі Бичова Монастириського р-ну відбувся II дитячий фестиваль «Лемківські 

пацюрки». 
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166. Назар, Н. Богдан Яциковський: «Патріотизм завжди потрібно підкріплювати 

реальними справами» [Текст] / Н. Назар // Наш день. — 2019. — 19—25 черв. —  

С. 2. — (Тема тижня). 

У празник Святої Трійці на Шумщині відбувся чотирнадцятий міжобласний мистецько-

краєзнавчий фестиваль «Братина». 

 

167. Сиривко, Я. Зеленим борщиком Підволочиськ зустрів Зелені свята [Текст] / 

Я. Сиривко // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 19 черв. — С. [1] :  

фот. кольор. 

У смт Підволочиськ Тернопільської обл. з нагоди Дня містечка відбулося святкове 

дійство «Свято зеленого борщу» за участю майстрів мистецтв Тернопільщини. 

 

168. Миколайчук, Н. Пригощали бограчем-переможцем [Текст] / Н. Миколайчук // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 17 трав. — С. 7. — (Новини). 
У Тернополі відбувся фестиваль «Тернопільська брама». 

 

169. Савків, Б. Чи зможемо належно відзначити сторіччя Чортківської офензиви? 

Текст] / Б. Савків // День. — 2019. — 7—8 черв. — С. 13. — (Погляд). 
Про перспективи відзначення 100-річчя Чортківської наступальної операції УГА 7—28 

червня 1919 року на державному рівні. 

 

170. Турчак. О. Тернополян кличуть на фест «Хмільний кухоль»: частуватимуть 

пивовари з усієї України [Текст] / Турчак, О. // RIA плюс. —2019. — 27 трав. — С. 16. 

31 травня та 1—2 червня 2019 року у парку ім. Т. Г. Шевченка в Тернополі відбудеться 

фестиваль пива «Хмільний кухоль». 

 

171. Шумщина запрошує на унікальний фестиваль [Текст] // Наш день. — 2019. —  

29 трав—4 черв. — С. 15. — (Культура). 

17 червня 2019 року у с. Стіжок Шумського району вже вчотирнадцяте відбудеться 

щорічний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина». 

Мистецький фестиваль «Ї» 

172. Золотнюк, А. І відомі, й невідомі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. —  

2019. — 26 квіт. — С. 6 : фот. — (А що у вас?). 

У тернопільському прес-клубі за участі Юрія Матевощука, Володимира Окаринського 

та Марії Юрчак відбулася презентація онлайн-проекту te.artist, присвяченого діяльності 

митців, які творили в Тернополі. 

 

173. Золотнюк, А. Анатолій Дністровий та його «Б-52» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 6 : фот. — (Презентація). 

У рамках фестивалю «Ї» відбулася презентація нового роману Анатолія Дністрового  

«Б-52». 

 

174. Золотнюк, А. «Пишу про те, що бачу та відчуваю» [Текст] / А. Золотнюк // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 трав. — С. 6 : фот. — (Презентація). 

У рамках мистецького фестивалю «Ї» відбулася презентація книги Олександра 

Вільчинського «У степу під Авдіївкою». 
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175. Золотнюк, А. Сакральні й побутові, гострі та ніжні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 6. — (Презентація). 

У рамках фестивалю «Ї» Тамта Гугушвілі та Юрій Завадський презентували 

«Шизовірші» грузинського поета Паати Шамугії. 

 

176. Золотнюк, А. Як написати високоякісну прозу [Текст] / Золотнюк, А. // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 7 черв. — С. 6 : фот. — (Поради). 

У рамках мистецького фестивалю «Ї» Ростислав Семків — літературознавець, 

літературний критик — виступив з лекцією про критерії високоякісного літературного 

твору. 

 

177. Сагаль, О. «Як добре, що «Ї» — є!» [Текст]: Тернопіль на три дні став 

л«ї»тературною столицею / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 8—

14 трав. — С. 7] : фот. — (Kultura). 
 

178. Шот, М. «Ї» красного слова, музики та кінофестиваль [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 8 трав. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У Тернополі звідбувся мистецький фестиваль «Ї». 
 

Фестивальна програма «Чкурни у Тернопіль 

на вихідні! Великодні та травневі» 
 

179. Дохват, М. Великодній Тернопіль: писанки, зайці та кошики [Текст] / М. Дохват // 

RIA плюс. — 2019. — 29 квіт. — С. 4 : фот. кольор. — (Фоторепортаж). 

 

180. Калачик, Ю. Битва крашанками, водяні забави — Великодні свята вдадуться на 

славу! [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. —  

2019. — 24—30 квіт. — С. [12] : фот. кольор. — (Pogliad). 

Туристичний сезон у Тернополі відкриває проект Тернопільського туристично-

інформаційного центру «Чкурни у Тернопіль на вихідні! Великодні та травневі», у 

програмі якого «Великодній ярмарок», мистецький фестиваль «Ї» та «Тернопільська 

брама». 

 

181. Колесник, Т. Яйце-гігант і кролик [Текст] / Т. Колесник // Експрес. —  

2019. — 18—25 квіт. — С. 2 [19]. — (Тернопільські новини). 

Великодні конструкції у формі писанок планують встановити у центрі Тернополя. 

 

182. Корпан, Н. «Писанку треба малювати у хорошому настрої, тоді вона буде оберегом» 

[Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 22 квіт. — С. 4 : 

 фот. кольор. — (Фоторепортаж). 

Майстер-класи з писанкарства у Станції юних техніків навчає народна майстриня Тетяна 

Семенець. 

 

183. Сяй, Тернопіль, писанками! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 17—

23 квіт. — С. 3 : фот. кольор. — (Pogliad). 
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184. Томчишин, Ю. Ярмаркуємо до Великодня [Текст] / Ю. Томчишин //  

Експрес. — 2019. — 18—25 квіт. — С. 1 [18]. — (Тернопільські новини). 

Придбати вироби майстрів народних промислів та взяти участь у майстер-класах, 

конкурсах, святкуваннях запрошують організатори «Великоднього Ярмарку» в 

Тернополі. 

 

185. Турчак, О. Великодній ярмарок на Театралці: тернополяни обирають кошики на 

Пасху [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 15 квіт. — С. 10 : 

 фот. — (Місто). 

Інші фестивалі, конкурси, заходи 

 

186. Деркач, З. З Днем Кременця! : 792 день народження [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 29 трав. —  С.[1] 

Про відзначення у м. Кременці щорічного Дня міста. 

 

187. Заліщики кличуть на Instrum Fest [Текст] // Нова Тернопільська газета. —  

2019. — 8—14 трав. — С. 7 : фот. — (Kultura). 
Анонс фестивалю сучасної камерно-інструментальної та симфонічної музики, поезії та 

живопису, що відбудеться 29—30 червня у м. Заліщики за участі піаніста-віртуоза Євгена 

Хмари, симфонічно-рокового оркестру Brevis, піаніста й композитора Єгора Грушина, 

інструментального колективу Rockoko, чортківського кавер-дуету Double Blast та ін. 

 

188. Молодечкін, В. У Тернополі започаткували фестиваль-конкурс дитячих театрів 

«Крила» [Текст] / В. Молодечкін // Номер один. — 2019. — 27 берез. — С. 14 : фот. 

кольор. — (Культура). 

У приміщенні Тернопільської школи-ліцею № 6 ім. Назарія Яремчука відбувся І-й 

регіональний фестиваль-конкурс дитячих театрів «Крила» імені Народного артиста 

України Богдана Ступки. 

 

189. «Танцюють усі» по-тернопільськи! [Текст] : у місті відбувся третій танцювальний 

фестиваль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 29 трав.—4 черв. — С. 6. :  

фот. — ((Kultura) 

Про проведення у м. Тернополі 26 травня 2019 року третього танцювального фестивалю. 

 

190. «Тернопільська Брама»: рекордний бограч… на рекордному столі [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 8—14 трав. — С. 7 : фот. — (Kultura). 
Музичні гурти «Мотор’ролла», «Джевелін», «Амігурумі» та ін. стали гостями 

гастро-фесту «Тернопільська брама», що відбувся 9—12 травня на Театральному майдані 

Тернополя 

. 

191. Файно політаєм на «Файному небі»! [Текст] // Нова Тернопільська  

газета. —2019. —29 трав. — 4 черв. — С. 6. — (Kultura). 

Анонс про проведення у м. Тернополі 28—30 червня 2109 року літнього традиційного 

фестивалю повітряних куль «Файне небо». 
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192. Шот, М. Дзвеніли струни «Кобзи» [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. —  

2019. — 12 квіт. — С. 1 : фот. — (Фестиваль). 
Майже 20 солістів і колективів з області львівське тріо бандуристок YuMaVita й 

тернопільський бандурист Дмитро Губ’як стали учасниками обласного фестивалю 

кобзарського мистецтва «Кобза». Відбувся фестиваль у Тернопільській обласній 

філармонії, організатор — Тернопільський обласний методичний центр народної 

творчості. 

 

193. Шот, М. Дзвеніли струни української душі [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 11 квіт. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся обласний фестиваль кобзарського 

мистецтва «Кобза».  

 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА ТВОРЧІ 

ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 
194. Жайворонко, А. Музичний символ Тернополя [Текст]: «Музичною мозаїкою» 

завершив 17 концертний сезон Муніципальний Галицький камерний оркестр / 

Жайворонко, А. // Голос України. — 2019. — 27 черв. — С. 23 : фот. — (Суспільство). 

 

195. Воськало, А. «Спочатку було дивно, коли впізнавали на вулицях» [Текст] : 

[інтерв’ю] з учасником «Тернопільської Ліги Сміху» А. Воськалом / [спілкувалася] 

О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 13 трав. — С. 17 : фот. — (Інтерв’ю). 

 
196. Костишин, Л. Музика любові [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 5. — (Концерти). 

З нагоди 90-річчя від часу заснування Тернопільської музичної школи № 1 

ім. В. Барвінського відбувся концерт муніципального оркестру «Оркестра Волі».  

 
ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 
 

197. Волинська, О. Енергія цілющого слова [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 

 плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 6. — (Щойно з друку) ; Дігай, Т. Під крилом Евтерпи 

[Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2019. — 7 черв. — С. 6. — (Рецензія). 

У видавництві «Підручники і посібники» за підтримки обласної та міської рад побачила 

світ збірка семи поетів Тернопілля «Просвітки. Радощі. Одкровення» за упорядкування 

Ольги Атаманчук. 

 

198. Герман, О. Я проростаю крізь літа — крізь мене слово пророста [Текст] / 

О. Герман // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 трав. — С. 9 : фот. кольор. — 

(Відлуння святкувань). 

З нагоди ювілею Тернопільської обласної організації НСМУ. 

 

199. Мельничук, Б. Одкровення сімох [Текст] / Б. Мельничук // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 трав. — С. 4 : фот. — (Щойно з друку). 

Вийшла з друку збірка поезій 7 поетів-уродженців Тернопільщини — Ольги Атаманчук, 

Володимира Кравчука, Любові Малецької, Богдана Манюка, Ганни Назарків, Василя 

Савчука і Надії Тарасюк. 
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200. Проєкт тернопільської «Циганки» отримав Гран-прі престижного архітектурного 

конкурсу [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 12—18 черв. — С. 6 :  

фот. — (PODIJA). 

Команда молодих архітекторів URBAN.te отримала найвищу нагороду всеукраїнського 

конкурсу Архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards за проєкт реконструкції 

набережної і пляжу «Циганка» у Тернополі. 

 

201.  Тернопільський пляж «Циганка» отримав гран-прі престижного архітектурного 

конкурсу / за матеріалами URBAN te // Вільне життя плюс. — 2019. — 12 черв. — 

С. 9 : фот. кольор. — (Актуально). 

Команда молодих архітекторів URBAN.te отримала найвищу нагороду всеукраїнського 

конкурсу Архітектури та урбаністики Ukrainian Urban Awards за проєкт реконструкції 

набережної і пляжу «Циганка» у Тернополі. 

 

202. Чубата, Д. Тернопільська барва письменницької спілки [Текст] / Д. Чубата // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 трав. — С. 6 : фот. — (Ювілей). 

В Українському домі «Перемога» відбулися урочистості з нагоди 35-річчя від часу 

заснування тернопільської обласної організації НСПУ. 

Тернопільська обласна організація НСЖУ 
 

203. Карпович, В. Газетний простір Тернопільщини за часів радянської влади, або 

Промовисті назви друкованих видань краю [Текст] / В. Карпович. — Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 5 черв. — С. 4 : фот. — (6 червня — День журналіста). 

Огляд назв газетних видань Тернопільщини в період радянської влади. 

 

204. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення нагородила 

«УХ-радіо» почесною грамотою [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

15—21 трав. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Відзнаку колективу «Ух-радіо» вручив представник Нацради в Тернополі Михайло 

Зубик. 

 

205. «Робота як рок-н-рол, редакція як другий дім»: інтерв’ю з редакторами «RIA плюс» 

[Наталією Бурлаку та Мар'яною Дохват] [Текст] / [розмовляла] О. Турчак // RIA 

плюс. —2019. — 10 черв. — С. 17 : фот. — (Інтерв’ю). 

 

206. Тернопільській обласній організації НСЖУ — 60 років! [Текст] : [інтерв’ю] з 

головою Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів 

України Василем Тракалом / розмовляла Я. Шмига // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 5 черв. — С. 4 : фот. — (6 червня — День журналіста); 

Наш день. — 2019. — 5 — 11 черв. — С. 9 : фот. — (Свято). 

 

207. Тракало, В. Василь Тракало: «Щоб була свобода думки, потрібна економічна 

незалежність» [Текст] : [інтерв’ю з головою Тернопільської обласної організації 

Національної спілки журналістів України Василем Тракалом] / [розмовляла] 

Я. Шмига // Нова Тернопільська газета. —2019. —12—18 черв. — С. 6 : фот. — 

(PODIJA). 
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Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка 
 

208. Антонюк, І. В її душі — Україна [Текст] / І. Антонюк // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 5 квіт. — С. 3 : фот. — (Акценти). 
Упродовж 14 років очолює кременецьку «Просвіту» Лілія Адамівна Следзінська. 

 

209. Луців, В. Рідкісний благодійний концерт [Текст] / В. Луців // Слово Просвіти. — 

2019. — 30 трав. — 5 черв. — С. 6. — (Добрі справи). 

10 лютого 2019 року в Лондоні, в залі Відділу Союзу Українців у Великій Британії, 

відбувся благодійний концерт на підтримку Кременецької «Просвіти» для будівництва 

Народного Дому. 

 

210. Павлюк, М. Провідники економічного відродження в Галичині — Євген 

Олесницький і Остап Нижанківський [Текст]: до 150-річчя створення товариства 

«Просвіта» в Галичині / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти. — 2019. — 4—

10 квіт. — С. 10—11 : фот. 

 

211. Следзінська, Л. Людина-легенда [Текст] /Л. Следзінська // Слово Просвіти. — 

2019. — 30 трав—5 черв. —С. 6 : фот. — (Добрі справи). 

Про перебування відомого українського співака, бандуриста Володимира Луціва у 

Кременці на запрошення Кременецького районного об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта». 

 

212. Томчишин, Ю. Просвітяни області відроджують Великодні традиції [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2019. — 3—9 квіт. — С. 8 : фот. кольор.   

Святослав Абрам’юк про просвітянський проект «Великодня веселка». 

 

213. Ярий, М. Його нам ще довго не вистачатиме [Текст] / М. Ярий // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 5 : фот. — (Світ нашої духовності). 

14 травня 2019 року не стало Тимофія Палія — громадського діяча із Почаєва, 

просвітянина, голови Почаївського осередку Всеукраїнського об’єднання ветеранів. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, НАРОДНИХ 

УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

214. Астаф’єв, О. Богдан Мельничук — майстер новели [Текст] / О. Астаф’єв // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 трав. — С. 3. — (Акценти).\ 

Про новелістичну творчість тернопільського письменника Богдана Мельничука. 

 

215. Бандурка, І. Повернувся як Фенікс [Текст] / І. Бандурка // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 31 трав. — . 1 : фот. — (Акценти). 

Про Антіна Лотоцького (1881—1949) — педагога, письменника журналіста, 

громадського діяча, уродженця Бережанщини.  

 

216. Бандурка, І. Талант народу присвятив [Текст] / І. Бандурка // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 17 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Пам’яті Антона Манастириського. 
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217. Бідзіля, Т. «Стежками Шевченкової правди» [Текст] / Т. Бідзіля // Слово 

Просвіти. — 2019. — 4—10 квіт. — С. 8 : фот. 

Заходи з нагоди 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка на Бережанщині. 

 

218. Бурма, В. Барабань на всю планету! [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. —  

2019. — 10 трав. — С. 2 : фот. — (На крилах творчості). 

Про творчий вечір з нагоди 40-річчя педагогічної діяльності музиканта, викладача, 

багаторічного директора Тернопільського музичного коледжу ім. С. Крушельницької 

М. Рудзінського. 

 

219. Веремійчик, О. Пам’яті поета Ярослава Павуляка [Текст] / О. Веремійчик // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 10—23 квіт. — С. 15. — (Постаті). 

Про життєвий і творчий шлях Ярослава Павуляка. 

 

220. Визначено короткі списки ІІ Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози 

імені Івана Чендея [Текст] // Слово Просвіти. — 2019. — 9—15 трав. — С. 5. — 

(Читацьке віче). 

У переліку — есей співробітника мізею «Зборівська битва», письменниці Лесі Білик 

«Ностальгія-vita Івана Чендея».  

 

221. Віконська, І. Економіст і поет [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2019. —

21 черв. — С. 3 : фот. — (Вітаємо з ювілеєм!). 

З нагоди 60-річчя від дня народження Василя Дерія — доктора економічних наук, 

професора кафедри обліку та оподаткування підприємницької діяльності 

Тернопільського національного економічного університету, педагога, поета, 

літературознавця, лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

ім. Іванни Блажкевич (2001 р.), уродженця Чортківщини. 

 

222. Вовчанська, В. «Молитвами рву пута тривог…» [Текст] / В. Вовчанська // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 трав. — С. 6 : фот. — (Прочитане). 

Про творчість о. Василя Погорецького. 

 

223. Гоцуляк, С. Вірляна Ткач: Курбаса критикували за те, що замість одягатися в 

шаровари у нього стоять на сцені догори ногами [Текст] / С. Гоцуляк // Україна 

молода. — 2019. — 11 черв. — С. 12—13 : фот. — (Культура) 

Американська театральна режисерка українського походження, співзасновниця 

Міжнародного товариства Леся Курбаса Вірляна Ткач розповіла про творчу спадщину 

Леся Курбаса. 

 

224. Грицай, Д. Майстер своєї справи [Текст] / Д. Грицай // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 3 квіт. — С. 12. 

З нагоди 90-річчя художника, скульптора, громадського діяча, уродженця с. Чернихів 

Зборівського району Володимира Косовського. 

 
225. Гумницька, Н. Омелян Пріцак — творець світової україністики [Текст] / 

Н. Гумницька // День. — 2019. — 27—28 черв. — С. 14—15 : фот. — (Суспільство). 

Про життєвий і творчий шлях учня Тернопільської польської класичної гімназії (1926-

1936) Омеляна Пріцака. 
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226. Гулей, І. Жіноча дружба [Текст] / І. Гулей // Вільне життя плюс. — 2019. —  

10 квіт. — С. 6. — (До 150-річчя від дня народження Олени Кисілевської). 

Про творчу дружбу Іванни Блажкевич, Ольги Дучимінської та Олени Кисілевської. 

 

227. Гульовський, А. Андрій Гульовський: «Щоб надихнутися на створення картини, 

особливі події мені не потрібні» [Текст] : [інтерв’ю з тернопільським художником 

Андрієм Гульовським] / [спілкувалася] М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 

2019. — 17 трав. — С. 3. — (Знайомство). 

 

228. Драпак, Г. Відчуває себе на 30, але до гумору ставиться серйозно [Текст] : [інтерв’ю] 

з гумористом і сатириком Г. Драпаком / [спілкувалася] О. Турчак // RIA плюс. — 

2019. — 25 берез. — С. 13 : фот. кольор. — (Інтерв’ю). 

 

229. Драпак, Г. «Я за віком і статусом уже ніби й Григорій Миронович, а на сцені все 

одно — Гриць Драпак» [Текст] : [інтерв’юз гумористом і сатириком Г. Драпаком] / 

[спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 27 берез.—

2 квіт. — С. [12] : фот кольор. — (Серйозна дата відомого гумориста). 

 

230. 10 років без Ігоря Пелиха» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

15—21 трав. — С. [12] : фот. кольор. — (Kultura). 

Пам’яті ведучого, тележурналіста, продюсера Ігоря Пелиха. 

 

231  Дігай, Т. Острів нашої любові [Текст] /Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2019. — 

5 черв. — С. 6 : фот. кольор. — (Незабутні). 

До 80-річчя Володимира Сушкевича. 

 

232. Дзюба, С. 15 кращих книжок 2018 року [Текст] / С. Дзюби // Культура і життя. — 

2019. — № 1-4 (січ.). — С. 13. — (Минуле і майбутнє). 

В авторському переліку — Говорить Євген Баран: щоденникові медитації, афоризми. — 

Чортків: Золота Пектораль.  

 

233. Дунець, В. Василь Дунець: «Пісня для мене завжди була храмом душі» [Текст] : 

[бесіда] з тернопільським бардом, співаком і композитором В. Дунцем / 

[спілкувалася] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 3 квіт. — С. 17 : фот. 

кольор. — (Лауреат конкурсу «Людина року — 2018»). 

 

234.  Зозуляк, Є. Долею судилось жити з піснею [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя 

 плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 8 : фот. — (Ювілеї). 
Декілька фактів з життя композитора, музиканта, педагога, уродженця Борщівщини, 

Ярослава Злонкевича. 

 

235. Зозуляк, Є. Чародій пісенного слова [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя плюс.— 

2019. — 5 квіт. — С. 6 : фот. — (Ювілеї). 

Декілька фактів з життя поета-пісняра, композитора, музиканта, педагога, уродженця 

Борщівщини Ярослава Злонкевича. 

 

236. Золотнюк, А. Тернопіль 60—70-х років Євгена Удіна [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 5 : фот. — (Розмова з митцем). 

Тернопіль на полотнах Євгена Удіна. 
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237. Коверко, О. «Будапешт їм личить» [Текст]: картини Олесі Гудими експонуються в 

Будайській фортеці / О. Коверко // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 22—28 

трав. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

 

238. Коверко, О Тернопільські штрихи португальських картин [Текст] : випускниця 

Кременецького педінституту вразила Португалію / О. Коверко // Нова 

Тернопільська Газета. — 2019. — 29 трав. — 4 черв. — С. 6 : фот. — (Дій активно! 

Живи позитивно!). 

Про творчість художниці-графіка, випускниці Кременецького обласного 

гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка Анет Собко. 

 

239. Корпан, Н. Музикант із Тернополя LUKA випустив новий сингл [Текст] / 

Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. —27 трав. — С. 6 : фот. — (Люди). 

Тернопільський музикант Андрій Лучанко (Luka) випустив новий сингл «7.9». 

 

240. Костишин, Л. А на землі поменшало любові…[Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 черв. — С. 8. : фот. кольор. — (Замість квітки на свіжу могилу). 

Пам’яті Григорія Шегери (1943—2019) — уродженця Кременеччини, відмінника освіти 

України, краєзнавця, художника, члена Національних спілок журналістів та 

письменників України. 

 

241. Кусень, Б. Сторінками життя художника [Текст] / Б. Кусень // Вільне життя  

плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 8.  — (Ювілей). 

З нагоди 70-річчя художника, реставратора, автора поетичних збірок Миколи Кліща. 

 

242. Ладика, Р. Будівничий храму рідного слова [Текст] / Р. Ладика // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 6. — (Неперебутні). 

З нагоди 80-річчя від дня народження письменника, перекладача й драматурга Валентина 

Корнієнка. 

 

243. Леся Любарська : «Я народилася у червневий день, коли цвіли троянди та 

іриси…»  [Текст ] : 13 червня зустріла своє 55-ліття і 20-річчя творчої праці 

талановита уродженка Борщівщини, а нині мешканка Тернополя Леся Любарська 

//Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 19 черв. — С. 12 : фот. кольор. — (На 

завершення номера). 

 

244. Мадзій, І. Король тенорів з-над Збруча [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. —  

2019. — 21 черв. — С. 5 : фот. — (Світ нашої духовності). 

Про життєвий і творчий шлях оперного співака, педагога, громадського діяча Мирослава 

Скала-Старицького (1909—1969), уродженця Скали-Подільської на Тернопільшині 

(з нагоди 110-річчя від дня народження). 

 

245.  Мадзій, І. Пісенна сповідь Ярослава Злонкевича [Текст] / І. Мадзій //Вільне життя 

плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 3 : фот. — (Ювілеї). 

До 70-річчя Ярослава Злонкевича — українського композитора, музиканта, педагога, 

заслуженого працівника культури України, уродженця с. Вовківці Борщівського району 

Тернопільської області. 

 

246. Марчук, І. «Сиджу в майстерні й розмовляю з картинами...» [Текст]: у Нью-Йорку 

відкрилась виставка Івана Марчука : [інтерв’ю] / [спілкувався] Б. Бондаренко // 

Експрес. — 2019. — 4—11 квіт. — С. 15 : фот. кольор.   
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247. Мельничук, Б. Вершини Василини Вовчанської [Текст] / Б. Мельничук // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Про літературну творчість освітянки, члена НСЖУ Василини Вовчанської. 

 

248. Мельничук, Б. Мельпомена і Ярослав на двох континентах [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 2. ; 12 квіт. — С. 3. — 

(Наші славні земляки). 
Про актора, перекладача, драматурга, театрознавця й діяча культури 

Ярослава Климовського. 

 

249. Мельничук, Б. Навіяне поезією Ярослава Павуляка [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 21 черв. — С. 6 : фот. — (Пам’ять). 

Про творчість Ярослава Павуляка (1948—2010) — поета-дисидента, уродженця 

с. Настасова Тернопільського р-ну. 

 

250. Мельничук, Б. Терня і троянди [Текст] / Б. Мельничук // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 21 черв. — С. 4 : фот. — (Гордість краю). 

Про життєвий і творчий шлях заслуженого художника України, майстра графіки, 

тернополянина Ярослава Омеляна (до 90-річчя від дня народження та 50-річчя початку 

професійної діяльності). 

 

251. Неоніла Дригуш (Крем'янчанка): «Вірю в щасливу зорю України» [Текст] : [бесіда 

з тернопільською письменницею Неонілою Дригуш (Крем'янчанкою)] / 

[спілкувалася] Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 29 трав. — 

С. 5 : фот. — (Друзі нашої газети). 

 

252. Подунайчик, В. Патріот, письменник, громадський діяч [Текст]: [про життєвий і 

творчий шлях автора книжок — «Першому Карпатському рейду — 60. Погляд 

крізь роки», «В епіцентрі — людина», «Ключі до щастя» Григорія Мельника] / 

В. Подунайчик // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 26 квіт. — С. 3 : фот. — 

(Акценти). 

 
253. Попович, Ж. Код серця Віри: 2 квітня народилася знана музейниця та 

мистецтвознавець Віра Стецько [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2019. — 

3 квіт. — С. 10 : фот. — (Пам’ять). 

 
254. Промовлення інтуїтивного [Текст] : [інтерв’ю] з тернопільською художницею 

Олесею Гудимою / [розмовляла] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

26 черв. — С. 11 : фот. кольор. — (Вернісаж). 

У резиденції посла Болгарії в Угорщині та будапештському готелі «Сент Дьордь» 

відкрито виставку робіт тернопільської художниці Олесі Гудими. 

 

255. Проць, Л. Душі вогонь і динаміт. До 90-літнього ювілею Івана Гнатюка [Текст] / 

Л. Проць. // Слово Просвіти. — 2019. — 27 черв.—3 лип. — С. 13 : фот. — 

(Письменник і час). 

Про життєвий і творчий шлях Івана Гнатюка (1929—2005) — поета, перекладача, 

лауреата Національної премії імені України ім. Т. Шевченка (2000), уродженця 

с. Дзвиняча, нині Збаразького району Тернопільської області. 
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256. Обшарська, Р. Раїса Обшарська: «Ми нічого не можемо зробити з довжиною 

нашого життя, але все можемо зробити з його повнотою» [Текст]: чортківчанка 

разом із успішними жінками з 15 країн світу презентувала Україну на 

міжнародному форумі в Стамбулі : [інтерв’ю з письменницею Р. Обшарською] / 

[спілкувалася] З. Кушнірук // Наш день. — 2019. — 8—14 трав. — С. 8 : фот. 

кольор. — (Особистість). 

 

257. Обшарська, Р. Свято Краси, Мудрості й Любові [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувалася] 

І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 трав. — С. 8 : фот. : кольор. — (Наша 

гостя). 

Поетеса Раїса Обшарська взяла участь у жіночому форуму EUROWOMAN — 2019 у 

Стамбулі. 

 

258. Савчук, Н. «Моє Поділля! Барвінковий краю!» [Текст]: під такою назвою відбулася 

літературна зустріч з поетесою Ганною Костів-Гускою у Худиківській ЗОШ І-ІІ 

ступенів Борщівського району / Н. Савчук // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 29 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

 

259. Сергій Притула: «Слава — то коли тебе впізнають без телевізора» [Текст] : 

[інтерв’ю] з шоуменом, актором, уродженцем Тернопільщини Сергієм Притулою / 

підготувала Т. Власюк // Порадниця. — 2019. — 20 черв. — С. 25 : фот. кольор. — 

(Постаті). 
 

260. Слабошпицький, М. Один із грона моїх романів. Роман Лубківський [Текст] : 

скорочений варіант / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2019. —  

4 трав. — С. 8—10 : фот. — (З нової книги). 

Уривок з книги Михайла Слабошпицького «З пам’яті дзеркала», що побачила світ у 

київському видавництві «Ярославів Вал». 

 

261. Семеняк, В. А він пише свій вічник [Текст] / В. Семеняк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 21 черв. — С. 6 : фот. — (Неперебутні). 

У Кретівцях Збаразького району встановили пам'ятну таблицю Петру Сороці. 

  

262. Соліст Національної опери України Сергій Скочеляс: «Я — герой-коханець, у 

мене такі ролі, де я вбиваю за любов або мене вбивають» [Текст] : [інтерв’ю] з 

оперним співаком Сергієм Скочелясом, уродженцем с. Воля Чорнокінецька 

Чортківського району Тернопільської області / [розмовляла] В. Ушакова. // Номер 

один. — 2019. — 26 черв. — С. 8—9 : фот. кольор. —(Ексклюзив). 

 

263. Тернополянка Роксолана Гнатюк: «В Аргентині пишу про Україну» [Текст] : 

[інтерв’ю] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 15 —

21 трав. — С. [12] : фот. кольор. 

В Аргентині відбулася презентації книжки «Жінки України» лікаря, ілюстратора, 

фотографа, уродженки Тернополя Роксолани Гнатюк. 

 

264. Ткачик, Б. Незвичайний грішник і поет від Бога [Текст] / Б. Ткачик // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 6 : фот. — (Штрихи до портрета). 

Спогади про поета, художника, громадсько-культурного діяча Михайла Левицького. 
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265. Фарина, І. Краплі з виру щоденних розмислів [Текст]: [про творчість уродженця 

Підволочищини, письменника, канд. техн. наук Богдана Дячишина та про книгу 

його філософ. роздумів] / І. Фарина // Слово Просвіти. — 2019. — № 19 (9–

15 трав.). — С. 6 : іл. 

 

266. Чебан, О. Картину українського художника зобразили на конверті [Текст] / 

О. Чебан // Урядовий кур’єр. — 2019. — 27 квіт. — С. 20 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У Вінницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття персональної виставки 

Івана Марчука «Голос моєї душі». 

 

267. Чубата, Д. Бентежне слово і музики нектар [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 5 : фот. — (Побратимство). 
З ініціативи композитора Юрія Кіцили та колективу Тернопільського музичного 

коледжу ім. С. Крушельницької в ПК «Березіль» відбулися урочистості з нагоди 85-річчя 

від дня народження Володимира Вихруща. 

 

268. Шерстій, В. Іконописець Володимир Шерстій: «Плащаниця — не просто полотно, 

де зображено тіло Христове, це таємниця» [Текст] : [інтерв’ю] з іконописцем 

Володимиром Шерстієм / [спілкувався] Снітовський, О. // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 12 квіт. — С. 6 : фот. — (Неперебутні). 

Іконописець з Тернопільщини Володимир Шерстій завершує розпис полотна для 

плащаниці, яку передадуть у центр світової прощі Фатіму в Португалії.  

 

269. Юзва, Ж. Солодка сіль землі Марії Гуменюк [Текст] / Ж. Юзва //  

Наш день. — 2019. — 27 трав.—4 черв. — С.15. : фот. — (Культура). 

Про збірку поезій «Солодка сіль землі» (Київ : «Український пріоритет», 2018) 

тернопільської поетеси Марії Гуменюк. 

 

270. Яворська, О. «Де свище Овлур» — проростає жаль… [Текст] / О. Яворська // 

Українська літературна газета. — 2019. — 6 черв. — С. 15 : фот. — (Пам’ять). 

Пам’яті Петра Сороки (1956—2018) — письменника, літературознавця, педагога, 

уродженця Тернопільщини. 

Декоративно-ужиткове мистецтво 

271. Бобрівець, М. Папір, клей та старанність: майстриня створила точну копію 

чортківської школи [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2019. —  

19 черв. — С. 11 : фот. кольор. — (Захоплення). 

Чортківчанка Христина Глухан створила паперову копію Чортківської загальноосвітньої 

школи I—III ступенів № 7 в техніці орігамі. 
 

272. Бурлаку, Н. У 92 влаштовує дефіле, вишиває без окулярів та сапає город [Текст] / 

Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2019. — 17 черв. — С. 16 : фот. кольор. — (Хобі). 

Майстриня Стефанія Новацька із с. Слобідка Козівського району представила нову 

колекцію своїх вишиваних костюмів 
 

273. Вандзеляк, Г. Знахідка у бабусиній скрині… [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 10 квіт. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 

Про керівника гуртка «Бісероплетіння» Збаразького районного комунального будинку 

дитячої творчості, майстра народних промислів з бісероплетіння Галину Григорівну 

Михальську. 
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274. Вандзеляк, Г. Шедеври із яєчної шкарлупи створює професор [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 квіт. — С. 12 : 

фот. кольор. — (На завершення номера). 

Про унікальне хобі керівника Центру європейських досліджень ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

професора Миколи Бармака — за допомогою стоматологічного бору перетворювати 

шкарлупу яєць на унікальні писанки-витинанки. 
 

275. Вишивав… навіть на полігоні [Текст]: АТОвець із Кременця Іван Білосевич вишив 

портрет батька // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 10—16 квіт. — С. 10 : фот. 

кольор. 
 

276. Деркач, З. Писанку розписують лише із чистим серцем [Текст] / З. Деркач // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 квіт. — С.4 : фот. — (Готуємося до Великодня). 
Майстер-клас з писанкарства провів для школярів тернопільської НВК № 15 народний 

майстер Ярослав Осадца. 
 

277. Деркач, З. Виставка для перших емігрантів [Текст]: напередодні Великодніх свят 

«сірниковий» майстер Мар’ян Вархолік, який уже кілька років мешкає в Торонто 

презентував нову виставку / З. Деркач // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

17 квіт. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 
 

278. Коваль із Кременця змайстрував унікальний мангал у вигляді паровоза [Текст] : 

[інтерв’ю] з кременецьким ковалем Ярославом Єфремовим / [спілкувався] / 

В. Попович // Номер один. — 2019. — 3 квіт. — С. 10 : фот. кольор. — (Культурні 

новини). 
 

279. Коверко, О. Їсти, любити, фотографувати [Текст]: «смачні світлини» від 

тернопільських фуд-фотографів / О. Коверко // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 22—28 трав. — С. [12] : фот. кольор. 

Про подружжя тернопільських фотографів-мандрівників Тетяну Крушельницьку та 

Назара Базюту. 
 

280. Майстриня Леся Колодій: «Лялька-мотанка — скриня душі і серця» [Текст] : 

[інтерв’ю з майстринею із с. Сорока Гусятинського р-ну Лесею Колодій] / 

[розмовляла] Н. Гримак // Номер один. — 2019. —19 черв. — С. 14 : фот. кольор. — 

(Хобі). 

 

281. Осадца, Я. «Якщо подарувати людині писанку — вона може навіть вилікувати» 

[Текст] : [інтерв’ю] з народним майстром з писанкарства Ярославом Осадцою / 

[спілкувалася] О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 29 квіт. — С. 19 : фот. — 

(Інтерв’ю). 
 

282. Пискур, І. Великодні обереги — руками школярів [Текст] / Пискур, І. // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 квіт. — С.4 : фот. — (Готуємося до Великодня). 

Один із п’яти писанкарських майстер-класів, запланованих в західних областях України 

в рамках проекту «Великодня веселка», що реалізується за сприяння компанії CFG/ 

«МРІЯ», провели пластуни для школярів с. Старий Нижбірок Гусятинського району.  

 

283. Різник, Л. Пам’ять не в’яне, або Екслібриси Ярослава Омеляна [Текст] / Л. Різник // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 7 черв. — С. 6 : фот. — (Митець). 

Про альбом «Екслібриси пам’яті» тернопільського графіка Ярослава Омеляна. 
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284. Сагаль, О. Королева паперових квітів [Текст]: Леся Кізюк із Бучаччини займається 

оригінальною «флористикою» в Америці / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 10—16 квіт. — С. 12 : фот. кольор. 
 

285. Сплети собі… писанку [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 24— 

30 квіт. — С. 10 : фот. кольор. — (Kultura). 

Про керівника гуртків бісероплетіння та «Мистецтво нашого народу» Збаразького 

районного комунального Будинку дитячої та юнацької творчості, майстриню народних 

промислів з художнього бісероплетіння з с. Базаринці Збаразького району Галину 

Михальську. 

 

286. Томчишин, Ю. Майстриня зі Збаража створює незвичайні жіночі прикраси 

[Текст] / Ю. Томчишин // Номер один. — 2019. — 15—21 трав. — С. 13 : фот. 

кольор. — (Люди). 
Прикраси з бісеру створює уродженка с. Базаринці Збаразького району Галина 

Михальська.  

 

287. Турчак, О. Тернополянка робить двометрові крила янгола і велетенські квіти з 

паперу [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 27 трав. — С. 16 :  

фот. кольор. — (Хобі). 

Гігантські декорації з паперу створює тернополянка Мар’яна Чорна. 

 

288. Турчак, О. Шашлики у кораблі та автомобілі: диво-мангали створив коваль із 

Кременця [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 13 трав. — С. 16 : фот. — 

(Live). 

Про ковані вироби кременецького коваля Ярослава Єфремова. 

 

286. Цебрій, Є. «Для мене мої ляльки, як рідні діти» [Текст] : [за матеріалами розмови з 

майстринею із виготовлення фарфорових ляльок, тернополянкою Олександрою 

Ціник] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2019. — 27 трав. — С. 16. :фот. — (Історії). 

 

287. Цебрій, Є. Людмила Круп’як створює на стінах міста і квіти [Текст] / Є. Цебрій // 

RIA плюс. —2019. —10 черв. — С. 19 : фот. — (LIFE). 

Тернопільська майстриня-скульпторка Людмила-Круп’як виготовляє об’ємне 

декоративне панно на стіні методом барельєфу.  

 

ІНШЕ 
 

288. Басюк, Ж. Почала писати вірші після того, як у Тернополі зруйнували церкву 

[Текст] / Ж. Басюк // Наш день. — 2019. — 5—11 черв. — С. 13 : фот.  

кольор. — (Люди). 

Про 90-річний ювілей Ольги Лилик — поетеси з малого Ходачкова Тернопільського 

району. 
 

289. Бобрівець, М. Голосисті чортківчани потрапили у «Дитляндію» [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2019. — 19 квіт. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 

Мар’яна Семчук та Настя Чуйко з Чорткова взяли участь в репрезентації інформаційно-

розважального проекту «Дитляндія», яка відбулася у Києві. 
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290. Бурма, В. Чортків запрошує в гості [Текст] : фоторепортаж / В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 22 трав. — С. 2 : фот. кольор.  

У Чорткові відбулося урочисте відкриття туристичного сезону. 
 

291. Волинець, Н. На стежках Ференца ІІ Ракоці [Текст] / Н. Волинець // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 19 квіт. — С. 5 : фот. — (Міжнародні зв’язки). 

Працівники Бережанського ДІАЗу ознайомили з місцевими пам’ятками 

новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, що відвідав Бережани. 
 

292. Гайовий, Г. Служіння Богові через поезію та вишивку / Г. Гайовий // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 31 трав. — С. [1]: фот. 

У церкві Зарваницької Божої Матері м. Тернополя відбулося мистецьке дійство «Хресна 

дорога в поезії та вишитті» (за участю поетеси Ганни Костів-Гуски та отця Миколи 

Суса). 
 

293. Жук, Г. Хресна дорога в поезії та вишитті [Текст] / Г. Жук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 31 трав. — С. [1] : фот. — (Духовне).  

Тернопільська поетеса Ганна Костів-Гуска та настоятель церкви Святої Трійці 

с. Дзвинячки Борщівського району о. Микола Сус представили мистецьке дійство 

«Хресна дорога в поезії та вишитті» для парафіян церкви Зарваницької Божої Матері 

м. Тернополя. 
 

294. Збожна, О. Слід Пантелеймона Куліша на підавстрійській українській землі 

[Текст] / О. Збожна // Вільне життя плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 2. — (Говори, 

історіє!). 

Про перебування видатного українського письменника, перекладача, громадського діяча 

Пантелеймона Куліша (1819—1897) на Тернопільщині (з нагоди 200-річчя від дня 

народження). 
 

295. Золотнюк, А. Краяни у літературному маршруті [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 24 трав. — С. 8. — (А що у вас?). 

У Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича розробляють програму 

Буковинсько-Галицького літературного маршруту. 
 

296. Корпан, Н. «Вбивство» на Набережній і таємний орден: незвична екскурсія у 

Тернополі [Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 22 квіт. — С. 9 :  

фот. кольор. — (Новини). 

15 квітня працівники Тернопільського Туристично-інформаційного центру провели 

театралізовану інтерактивну екскурсію «1540». 
 

297. Призначення парку Шевченка — для будівництва [Текст] / вид-во RIA // RIA 

плюс. — 2019. — 6 трав. — С. 5 : фот. — (Головне). 

Про проблеми збереження тернопільських парків. 
 

298. Рокочий, Б. Більче-Золоте — у двадцятці найкращих сіл України [Текст] / 

Б. Рокочий // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 26 черв. — с. 12 : фот. 

кольор. — (На завершення номера). 

За результатами онлайн-голосування IV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села 

України — 2019», яке проводить онлайн-ресурс «AgroPortal.ua», до двадцяти найкращих 

сіл України увійшло Більче-Золоте (Борщівський район Тернопільської області). 
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299. Пуляєва, Л. Конкурс скульптур «Натхненні Пінзелем» [Текст] / Л. Пуляєва // 

Високий замок. — 7—9 черв. — С. 5 : фот. кольоров. — (Леополіс). 

У Львівському національному академічному театрі ім. Соломії Крушельницької 

відкрили виставку скульптур «Натхненні Пінзелем» — у рамках проекту-конкурсу «Під 

зорею Пінзеля». 
 

300. Турчак, О. Як у Тернополі відзначили 8 і 9 травня [Текст] / О. Турчак // RIA 

плюс. — 2019. — 13 трав. — С. 7 : фот. — (Репортаж). 

Мітингом-реквіємом, молебнем, ходою без політики та флешмобом відзначили 

тернополяни Дні пам’яті і примирення та Перемоги.  
 

301. Ушакова, В. Екскурсія «1540»: у центрі Тернополя лунали постріли, їздили верхи, 

танцювали, воювали та… «вбили» екскурсовода [Текст] / В. Ушакова // Номер 

один. — 2019. — 17 квіт. — С. 14 : фот. кольор. — (Минуле). 

15 квітня в Тернополі відбулася, організована працівниками Туристично-

інформаційного центру, масштабна театралізована екскурсія «1540», приурочена до дати 

першої письмової згадки про місто. 
 

302. Художниця Світлана Мрикало: «Мій чоловік Мавріціо носить вишиванку, їсть 

сало і малює писанки навіть влітку!» [Текст] : [інтерв’ю з художницею Світланою 

Мрикало з с. Конюхи Козівського р-ну, яка вже 20 років живе в Італії] / 

[розмовляла] І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 19—25 черв. — 

С. 10 : фот. кольор. — (SERDECHKO). 

День міста у Збаражі 
 

303. Бурма, В. Уклавши наплічник, присядь на дорогу! [Текст] : фоторепортаж / 

В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 трав. — С. 4 : фот. : кольор. — 

(Туристичні маршрути Тернопілля). 

Про туристичні принади Тернопілля — пам’ятки, свята й фестивалі. 

 

304. Онищук, В. Степан Барна: «Ми маємо чим вражати туристів» [Текст]: у Збаражі 

відкрили літній туристичний сезон / В. Онищук // Номер один. — 2019. — 15—

21 трав. — С. 8 : фот. кольор. — (Суспільство). 
 

305. Старовинний Збараж святкував день народження [Текст]: кілька років поспіль 

туристичний сезон на Тернопільщині  розпочинався святкуванням Дня міста 

Збараж // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 15 трав. — С. 1 : фот. : кольор. — 

(Відкриття туристичного сезону). 

 

306. Туристичний сезон «стартував» зі Збаража [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 15—21 трав. — С. 3 : фот. — (Panorama). 

До 100-річчя Чортківської офензиви 
 

307. Гуцал, П. Звитяга української зброї [Текст] / П. Гуцал // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 12 черв. — С. 6 : фот. — (Про важливе). 

Про хід та результати Чортківської офензиви (7—28 червня 1919 року). 
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308. Жибак. Г. Освятили пам’ятник капелану УГА [Текст] / Г. Жибак // Слово  

Просвіти. — 2019. — 20—26 черв. — С. 6 : фот. — (Читацьке віче). 

У Підгайцях Тернопільської області освячено пам’ятник Василю Опарівському — 

польовому духівнику Української Галицької Армії, який загинув у ході Чортківської 

офензиви (7—28 червня 2019 року). 

 

309. Колодницький, С. І постав пам’ятник на цвинтарі забутім…[Текст] // 

С. Колодницький // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 12 черв. С. 6 : фот. — 

(Про важливе). 

У Підгайцях Тернопільської області відбулося відкриття та освячення військово-

меморіального комплексу, присвяченого загиблим українським воїнам під час 

Чортківської офензиви (7—28 червня 2019 року). 

 

310. Михалик, З. Наказу «Не стріляти!» не було [Текст] /З. Михалик // Сільські вісті. — 

2019. — 14 черв. — С. 6 : фот. — (Слава і біль України). 

На Тернопільщині відзначили пам’ятну подію — сторіччя Чортківської офензиви 

 (7—28 червня 1919 року). 

*** 

311. Благодійники підтримали фестиваль у Польщі [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 17 квіт. — С. 3 : фот. кольор. — (Подія). 

Тернопільські меценати Ольга Шахін і Руслан Кулик відзначили спеціальними 

відзнаками за благодійність організаторами щорічного фестивалю українського театру 

«Схід-Захід» (м. Краків, Польща). 

 

312. Тернопільські благодійники підтримали фестиваль українського театру в Польщі 

[Текст] // Номер один. — 2019. — 17 квіт. — С. 9 : фот. кольор. — (Суспільство). 

Організатори щорічного фестивалю українського театру «Схід-Захід» (м. Краків, 

Польща) відзначили спеціальними відзнаками за благодійність тернопільських 

меценатів Руслана Кулика та Ольгу Шахін, які допомагають у проведенні фестивалю за 

кордоном. 

Друк. Огляди. Презентації 

 
313. .Вершигора. С. «Пропала Галіція! Лишився злодій, курва і міліція…» [Текст] : 

Краєзнавець-самоучка видав книгу спогадів тернополян про повоєнні роки міста / 

С. Вершигора // Номер один. — 2019. — 29 трав. — С. 10 : фот. кольор. — (Минуле). 

У Тернополі відбулася презентація книжки тернопільського краєзнавця, екскусовода 

Тараса Циклиняка «Пацани повоєнних років. Дитинство Тернополя». 

 

314. Вовчанська, В. Суголосся сердець [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 31 трав. — С.6. — (Щойно прочитане). 

Про поетичну збірку поетів Тернопільщини Володимира Кравчука та Раїси Обшарської 

«Вир поезії» (Тернопіль : «Терно-граф», 2019). 

 

315. Дігай, Т. Усі ми діти на крилі бджоли [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

 плюс. — 2019. — 10 трав. — С. 6. — (Рецензія). 

Про книгу Михайла Ониськіва «Есеї. Євшан-слово. Житіє…». 
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316. Дігай, Т. Чим здивувала «Золота Пектораль»? [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

 плюс. — 2019. — 12 квіт. — С. 6. — (Огляд). 

Огляд чергового (№ 42—43) номеру часопису літературно-мистецького та громадсько-

публіцистичного часопису «Золота Пектораль». 

 

317. Заморська, Л. Книжка-квест про Тернопіль і околиці початку ХХ ст. [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 15 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація україномовного видання 

автобіографічної книжки уродженця Буданова, письменника Соми Морґенштерна «В 

інші часи. Юні літа у Східній Галичині» в перекладі Галини Петросоняк. 

 

318. Золотнюк, А. Аби українська книжка відкривала світ [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 31 трав. — С. 6 : фот. — (Презентація). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася зустріч з Юрієм Завадським — поетом, 

директором видавництва «Крок», який презентував перекладну серію видавництва 

(модератор — Юрій Матевощук). 

 

319. Золотнюк, А. Периферія античної цивілізації [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 7 черв. — С. 6 : фот. — (Презентація). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація археологічної розвідки «Готи над 

Гнізною» історика, археолога, журналіста Володимира Тиліщака. 

 

320. Заморська, Л. Про Великдень на різних берегах Збруча [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 29 квіт. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація колективної збірки «Великдень 

через Збруч». 

 

321. Золотнюк, А. Тернопіль у час переходу від комунізму до капіталізму [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 5 квіт. — С. 6. — (Презентація). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нового роману Ніни Фіалко 

«Холодний вітер перемін». Модерував захід Юрій Матевощук. 

 

322. Золотнюк, А. «УПА — це армія псевдонімів, шифрів та цигаркового паперу» 

[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 10 квіт. — С. 11 :  

фот. кольор. — (Неперебутні). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація дослідження історика Сергія 

Волянюка «Історія воєнної округи УПА «Лисоня». 

 

323. Клим’юк, М. Село у вимірі трагікомедії [Текст] / М. Клим’юк // Вільне життя 

 плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 6. — (Щойно прочитане). 
Богдан Мельничук та В’ячеслав Хім’як про нову п’єсу Антона Гриба, що побачила світ 

у другому доповненому виданні книжки Дзьоба». 

 

324. Коцюба, І. Мандрівка в історію українського бренду [Текст]: 16 травня — день 

вишиванки / І. Коцюба // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 трав. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 

 

325. Мельничук, Б. Перший у році «Літературний Тернопіль» [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 10 трав. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 

Огляд нового числа часопису «Літературний Тернопіль». 
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326. Фарина, І. Краплі з виру щоденних розмислів [Текст] : [про творчість уродженця 

Підволочищини, письменника, канд. техн. наук Богдана Дячишина та про книгу 

його філософ. роздумів] / І. Фарина // Слово Просвіти. — 2019. — № 19 (9—

15 трав.). — С. 6. : іл. ; Вільне життя плюс. — 2019. — 17 трав. — С. 6. — (Рецензія). 

 

327. Федун, Г. Аплодували діти й дорослі [Текст] / Г. Федун // Вільне життя плюс. — 

2019. — 12 квіт. — С. 1. — (А що у вас?). 

У Тернопільському НВК № 7 з ініціативи управління освіти й науки міської ради й 

комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу стартував 

арт-проект «Мистецький світ дитинства». 
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