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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ,  ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 

Державні нагороди та почесні звання  
 

1. Бібік, Р. Павло Доскоч став заслуженим — [Текст] / Р. Бібік // Номер один. — 

2018.  — 24 січ. — С. 2 : фот. — (Новини). 
Указом Президента України почесне звання «Заслужений артист України» отримав тернопільський автор 

і виконавець сотень унікальних творів Павло Доскоч. 

 

2. Демчук, С. Андрій Підлужний став заслуженим артистом [Текст] / С. Демчук // 

Номер один. — 2018. — 7 берез. — С. 2. — (Новини). 
Почесну нагороду «Заслужений артист України» Андрій Підлужний отримав  під час творчого вечора. 

 

3. Доскоч, П. Павло Доскоч: «Українська пісня — душа мого народу» [Текст] : 

[інтерв’ю] зі співаком, композитором, виконавцем пісень П. Доскочем / 

[розмовляла] Н. Гримак // Номер один. — 2018. — 7 лют. — С. 9 : фот. кольор. — 

(Персона). 
Павлу Доскочу присвоєно почесне звання «Заслужений артист України». 

 

4. «Заслужених» стало більше [Текст] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — 

С. 2. — (Вітаємо!). 
Указами Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений артист України» Оксані Скрипчук, 

«Заслужений працівник культури України» — Богданові Жеграю, «Заслужений художник України» — 

Олегу Шупляку та Миколі Дмітруху, «Заслужений майстер народної творчості України» — Тетяні Балбус, 

«Заслужений журналіст України» — Петру Гудимі. 
 

5. Перун, В. Для тернополян — звання та нагороди — [Текст] / В. Перун // Вільне 

життя. — 2018. — 24 січ. — С. 1. — (Вітаємо). 
Згідно указу Президента України до Дня Соборності України державними нагородами відзначені й 

мешканці Тернопільщини. 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія 
імені Братів Богдана і Левка Лепких 

6. Будар, Т. У Бережанах нагородили лауреатів Всеукраїнської премії імені 
Братів Лепких [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2018. — 31 січ. — С. 9 : фот. — (Наша 

гордість). 
У Бережанському районному будинку культури відбулося вручення Всеукраїнської літературно-

мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких за 2017 рік. 

 

7. Волинець, Н. Всеукраїнську премію вручали в Бережанах [Текст] / Н. Волинець // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 26 січ. — С. 1 : фот. — (Подія). 
У Бережанах в День Соборності України відзначили лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької 
премії імені Братів Богдана і Левка Лепких за 2017 рік.  

«Людина року — 2017» на Тернопільщині 

8. Вітенько, Т. «Людина року 2017» [Текст] / Т. Вітенько // Свобода. — 2018. — 

14 лют.— С. 12 : фот. кольор. 
Нагороджено лауреатів конкурсу «Людина року 2017». 
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9. Лауреати конкурсу «Людина року — 2017» [Текст] // Свобода. — 2018. — 5 січ. — 

С. 1.                     
Михайло Безпалько, Лілія Костишин, Василь Феленчак та Володимир Шумило — Серед лауреатів 

конкурсу «Людина року — 2017»  на Тернопільщині. 
 

10. Садовська, Г. Михайло Безпалько: «Дякую долі, що подарувала мені театр» [Текст] 

/ Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 28 лют.— С. 4 : фот. кольор. — 

(Людина року — 2017). 
Про життя й творчість актора Тернопільського академічного обласного драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька. 

 

11. Садовська, Г. У Старому замку найчастіше звучало: «Маю честь…» [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 лют.— С. 1. — (Вшанування 

лауреатів конкурсу «Людина року—2017»). 
У Тернопільському замку відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Людина року —

2017».  

 

12. «Я хотів би, щоб мене нагороджували не через війну…» [Текст] // Наш день. — 

2018. — 14 — 20 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Соціум). 
У Тернопільському замку відбулася церемонія нагородження лауреатів конкурсу «Людина року — 2017». 

 
Міжнародна премія імені Уласа Самчука 

 

13. Костишин, Л. Відбулося вручення Міжнародної премії імені Уласа Самчука [Текст]  

/ Л. Костишин //Літературна Україна. — 2018. — 8 берез. — С. 2 : фот. — 

(Літщоденник). 
Повість «Промені й тіні Кароля Юзефа Ліпінського» Лесі Білик відзначено Міжнародною премією імені 
Уласа Самчука, вручення якої відбулося в рамках Фестивалю української книжності «На білому коні» (м. 

Шумськ). 

 

14. Костишин, Л. Лауреатів Міжнародної премії побільшало [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 лют.— С. 1 : фот. — (Вітаємо). 
Лауреатом Міжнародної премії в галузі літератури й публіцистики імені Уласа Самчука стала Леся Білик 

за повість «Промені й тіні Кароля Юзефа Ліпінського». 

 

Обласна мистецька премія імені Олени Кульчицької 
 

15. Ваврик, О. Обласну мистецьку премію імені Олени Кульчицької присуджено 

Богдану Федоріву [Текст] / О. Ваврик // Свобода. — 2018. — 19 січня. — С. 4 : фот. 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка-конкурс на здобуття обласної мистецької 
премії імені Олени Кульчицької для художників-аматорів.  

 

16. Заморська, Л. Хто з аматорів найкращий? [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2018. — 24 січня. — С. 12 : фот. — (Арт-кафе). 
Тернополянин Богдан Федорів став Лауреатом обласної мистецької премії імені Олени Кульчицької. 
Загалом учасниками виставки-конкурсу стали 25 художників-аматорів з Тернополя й області. 
 

Інші премії, відзнаки, нагороди 
 

17. Андрейчин, М. Нові дійсні члени Наукового товариства імені Шевченка [Текст] / 

М. Андрейчин // Свобода. — 2018. — 12 січ. — С. 3 : фот. — (Офіційне). 
Письменник, літературознавець Богдан Мельничук, географ, геолог Йосип Свинко, історик, археолог 
Богдан Строцень — отримали дипломи дійсних членів Наукового товариства імені Тараса Шевченка. 
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18. Гаврильцьо, І. Оресту Савці — премія імені Степана Сапеляка [Текст] / 

І. Гаврильцьо // Вільне життя плюс. — 2018. — 16 лют.— С. 1. — (Знай наших). 
Актор, режисер, сценарист, громадський діяч Орест Савка — серед лауреатів Всеукраїнської премії в 

галузі літератури імені Степана Сапеляка 

 

19. Дзюба, С. Міжнародна медаль Олександра Довженка за 2018 рік [Текст] / С. Дзюба 

// Культура і життя. — 2018. — 16 лют. — С. 2. — (Актуально).  
За визначний внесок в українську літературу письменник, засновник Нью-Йоркської групи, уродженець с. 

Бертники Монастириського району Богдан Бойчук відзначений медаллю Олександра Довженка.   

20. Мадзій, І. Літературна премія — Михайлові Сопилюку [Текст] / І. Мадзій // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 8 : фот. — (Визнання). 
У Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є. Храпливого відбулося вручення Всеукраїнської літературно-

мистецької премії імені Петра Ковальчука. У номінації «Письменницька та краєзнавча література» 

відзначено заступника директора з навчальної роботи Михайла Сопилюка. 

 

21. На крилах радості і болю настояні вірші Ганни Рибцуник [Текст] // Свобода. — 

2018. — 12 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Лауреатом літературно-мистецької премії імені Петра Ковальчука, заснованої Тернопільською обласною 

організацією НСЖУ та Українською літературно-мистецькою фундацією, стала поетеса Ганна Рибцуник. 

ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

22. Бицюра, Л. Леонід Бицюра: «Тернопіль може стати джерелом ідей» [Текст] : 

[інтерв’ю] з заступником тернопільського міського голови Л. Бицюрою про творчі 
ідеї та проекти у сфері культури й туризму / [розмовляла] О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 24 — 30 січ. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
 

23. Колеснік, Т. Депутати перейменували скандальний «Палац кіно» [Текст] / 

Т. Колеснік // Номер один. — 2018. — 14 лют. — С. 2 : фот. — (Новини). 
На засіданні сесії Тернопільської міськради комунальне підприємство «Палац кіно» перейменовано на 

«Тернопільську кінокомісію». 

 

24. Костишин, Л. Молотків: історична амнезія чи байдужість? [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 5 : фот. кольор. — (Порушуємо 

проблему). 
Уродженець с. Молотків Лановецького району, письменник Богдан Мельничук звернувся до керівництва 

області щодо відновлення районної комунальної установи «Меморіальний комплекс-музей «Молотківська 

трагедія». 

 

25. Мельничук, Б. Понад 4 тисячі експонатів тісняться в сільраді [Текст] / 

Б. Мельничук // Наш день. — 2018. — 7—13 лют. — С. 5 : фот. 
Лист-звернення  до голови обласної ради С. Барни щодо відновлення музею у с. Молотків Лановецького 

району. 

*** 

26. Вітенько, Т. Малий королівський палац Бадені може отримати нове життя [Текст] 

/ Т. Вітенько // Свобода. — 2018. — 28 лют. — С. 2 : фот. — (Акценти). 
На Тернопільщині шукають інвестора, готового вкласти кошти в палац графа Бадені в містечку Коропець 

Монастириського району. 

 

27. Демчук, С. Обласна рада шукає інвесторів для збереження палацу графа Бадені 
[Текст] / С. Демчук // Номер один. — 2018. — 28 лют. — С. 2. — (Новини).  
За участі голови обласної ради Віктора Овчарука, народного депутата Михайла Довбенка, очільників 

районної влади, Коропецької ОТГ відбулася презентація деталізованого проекту реконструкції палацу 

графа Бадені в смт Коропець Монастириського району. 
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28. Тіщенко, Ю. Палац графа Бадені може отримати нове життя [Текст] / Ю. Тіщенко 

// Наш день. — 2018. — 28 лют. — 6 берез. — С. 2 : фот. 
Про реконструкцію палацу графа Бадені в смт Коропець Монастириського району 

 

29. Цебрій, Є. Палацу Бадені дадуть нове дихання [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс.— 

2018. — 7 берез. — С. 16 : фот. кольор. — (Новини). 
Про реконструкцію палацу графа Бадені в смт Коропець Монастириського району. 

 

БІБЛІОТЕКИ 
 

30. Мичко, С. Бібліо-трансформери: з українськими «читальнями» почали відбуватися 

серйозні метаморфози [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2018. — 10 січ. — С. 

13. — (Досвід).  
У статті розглядаються стан, досвід реформування бібліотечної галузі Тернопільської області та підсумки 

конференції «Дієва бібліотека громади: пошуки майбутнього», проведеної на базі Тернопільської обласної 
бібліотеки для молоді для бібліотекарів Чернігівської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, 
Тернопільської, Львівської областей за співорганізації БФ «Бібліотечна країна».   

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

31. Гавенко, О. Літературний відеомарафон «Мій Шевченко» [Текст] / О. Гавенко, 

Л. Герман, Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2018. — 23 берез.— С. 6. — 

(Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся літературний відеомарафон «Мій Шевченко», присвячений 204-річчю 

від дня народження Кобзаря. 

 

32. Гунько, Р. «І край мене почує» [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя плюс. — 2018. — 

16 лют.— С. 6. — (До 80-річчя Василя Стуса). 
У Тернопільській ОУНБ відбулися літературні читання «І край мене почує». 

 

33. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 19—30 вересня 

в обласній універсальній науковій бібліотеці тривала традиційна Декада 

відчинених дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек (30 вересня). — 

С. 150 ; В обласній універсальній науковій бібліотеці — дев’яте засідання Клубу «В 

любові переможених немає» (присвячене Дню гідності та свободи). — С. 161. 
 

34. Книжки — додому [Текст] / підгот. О. Хом’як // Вільне життя плюс. — 2018. — 

23 лют.— С. 1. — (Новини звідусіль). 
Тернопільська ОУНБ і відділення соціального обслуговування вдома Тернопільського міського 

територіального центру соціального обслуговування населення запроваджують послугу кур’єрської 
доставки книжок для осіб з інвалідністю, самотніх і літніх громадян, які не можуть самостійно дістатися 

до бібліотеки. 

 

35. Ковалькова, Т. З любов’ю до Тарасового слова [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 23 берез.— С. 6. — (Зустріч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч з поетом, перекладачем, літературознавцем і громадським 

діячем Юрієм Матевощуком. 

 

36. Крицак, Н. Бібліотечний фонд поповнився новими надбаннями [Текст] / Н. Крицак 

// Вільне життя. — 2018. — 19 січ. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився новими виданнями, придбаними в рамках державної програми 

«Українська книга». 
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37. Мельничук, Б. Не забудьте привітати з ювілеєм… [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 3. — (Щойно з друку). 
Огляд бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2018 рік». 

 

38. Мельничук, Б. Оунівець із Вільхівця [Текст] / Б. Мельничук, М. Пайонк // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 6. — (Доповнюючи ТЕС). 
Огляд життя й діяльності Івана Габрусевича за сторінками видань із фондів Тернопільської ОУНБ. 

 

39. Музика, Т. Англійська й медіа-грамотність [Текст] / Т. Музика // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
В інформаційному центрі «Вікно в Америку»  Тернопільської ОУНБ започатковано заняття масового 

відкритого онлайн-курсу з медіа-грамотності. 
 

40. Пайонк, М. Учитель, патріот і романтик, воїн і поет [Текст] / М. Пайонк // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 16 лют.— С. 6. — (Доповнюючи ТЕС). 
У фонд Тернопільської ОУНБ надійшла книжка «Володимир Осип Демчук: Життя. Війна. Поезії…», 

подарована дослідником і письменником Олександром Панченком. 

41. Рюміна, Л. «Герої навіки, яких забувати не можна» [Текст] / Л. Рюміна // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 23 лют. — С. 8. — (Вечір пам’яті). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої навіки, яких забувати не 

можна». 

 

42. Салко, М. Володимир Кучерявий — для жінок і про жінок [Текст] / М. Салко // 

Вільне життя. — 2018. — 19 січня. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 
Анонс презентацій поетичної збірки Володимира Кучерявого «Для жінок. Про жінок» у Тернопільській 

ОУНБ і Теребовлянській міській бібліотеці. 
 

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

Вільне життя плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу). 
У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

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

Вільне життя плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 2. — (Зверніть увагу). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці працює консультативний пункт 

Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

45. Стартує літературний відеомарафон «Мій Шевченко» [Текст] // Наш день. — 

2018. — 7—13 берез. — С. 5. 
У Тернопільській ОУНБ відбувся літературний відеомарафон «Мій Шевченко». 

 

46. Шергей, Ю. Прихильникам органічного землеробства [Текст] / Ю. Шергей // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 7. — (Виставки). 
У відділу сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ діє виставка «Прихильникам 

органічного землеробства». 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

47. Безкоровайна, М. «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає…» [Текст] / 

М. Безкоровайна // Вільне життя плюс. — 2018. — 23 берез. — С. 6 : фот. — (Що у 

вас?). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася літературно-мистецька година, присвячена 

204-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

48. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

бібліотеці для молоді відбулася зустріч читачів-учасників клубу «Юні леді та 

джентельмени» з поетесою Ганною Назарків. — С. 160. 
 

49. Юхно-Лучка, М. «Ми минемося, а спомин буде про нас…» [Текст] / М. Юхно-Лучка 

// Нова Тернопільська газета. — 2018. — 28 лют. — С. 7: фот.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбувся захід «Невідомі герої УПА», під час якого 

репрезентували дослідження Людмили Строцень і Сергія Грабового, присвячені історії повстанської 
боротьби на Бережанщині й Збаражчині. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

50. Мурашка, З. безпечна країна очима дітей [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 26 січ. — С. 5 : фот. — (Добрі справи). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей підведено підсумки соціально-просвітницького проекту 

«Рідна країна — безпечна країна». 
 

51. Чубата, Д. «Сійся-родися серед народу» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 26 січ. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся вечір-зустріч «Свята ніч — свята вість». 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

52. Бобрівець, М. Згадали героїв Крут [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 лют. — С. 5. 
У Тернопільській міській бібліотеці для дітей №5 вшанували пам'ять Героїв Крут. 

 

53. Гарасим’як, М.-А. «Тут юнь прекрасна і свята встелила землю в мить єдину» 

[Текст] / М.-А. Гарасим’як // Свобода. — 2018. — 6 лют. — С. 4 : фот. 
З нагоди 100-річчя бою під Крутами в міській бібліотеці-філії №7 для дорослих відбулася година скорботи. 

54. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

29 вересня у Тернополі тривав VII бібліотечний фестиваль під назвою 

«Бібліотечний тренд Файного Міста». — С. 151 ; У Тернопільській бібліотеці №5 

для дорослих — зустріч «Зорепад поезії Богдана Лепкого «До мови серцем 

доторкнись». — С. 161 ; У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 4 для дітей 

«Центр «Коронації слова» — засідання обласних методичних секцій педагогів 

зарубіжної літератури і художньої культури професійно-технічних навчальних 

закладів, під час якого учасники зустрілися з представниками видавництва 

«Навчальна книга — Богдан», письменницею та журналісткою Валентиною 

Семеняк, заслуженим художником  України Миколою Дмітрухом. — С. 161. 
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55. Козінчук, І. В ім’я української держави [Текст] / І. Козінчук // Свобода. — 2018. — 

9 лют. — С. 3 : фот. 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 4 для дітей відбувся вечір-реквієм «Пам’ятай про Крути», 

приурочений до 100-річчя бою під Крутами. 

 

56. Процишин, С. Подвиги патріотів житимуть вічно [Текст] / С. Процишин // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 23 лют. — С. 8 : фот. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 8 відбувся урок мужності про Героїв Небесної Сотні. 

 

57. Тищенко, Ю. Тернопільський художник Юрій Чумак: «У мене таке відчуття, що я 

народився з пензликом в руках» [Текст] / Ю. Тищенко // Наш день. — 2018. — 7—

13 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура). 
У Тернопільській міській дитячій бібліотеці №3 відбулася зустріч з художником Юрієм Чумаком. 

 

58. У Тернопільській дитячій бібліотеці відбуваються години духовності [Текст] // Наш 

день. — 2018. — 14—20 берез. — С. 7 : фот. — (Духовність). 
У Тернопільській бібліотеці-філії № 4 для дітей відбуваються години духовності: «Пізнаю світ, пізнаю 

себе — пізнаю Бога!». 

 

59. Чубата, Д. І Соборність, і Крути [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2018. — 

26 січ. — С. 3. — (Коротко). 
У тернопільській міській бібліотеці-філії № 8 для дорослих відзначили День Соборності України. 

 

60. Чубата, Д. Щоб не згинула сила духу [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 берез. — С. 2. — (Кобзареві). 
З нагоди 204-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка в Тернопільській міській 

бібліотеці-філії № 4 відбулася літературна зустріч «Не вмре поезія, не згине сила духу». 

 

61. Швець, Н. Небесну Сотню маємо пам’ятати постійно [Текст] / Н. Швець // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 28 лют.— С. 2. — (Година пам’яті). 
У Тернопільській центральній міській бібліотеці для дітей відбулася година пам’яті Героїв Майдану. 

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 
62. Віконська, І. У пам’ять про «Росохацьку групу» [Текст] / І. Віконська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 26 січ. — С. 6. — (Погашення). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація та погашення немаркованих конвертів, 

приурочених 45-й річниці подій у Чорткові. 
 

63. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: У бібліотеці-
музеї «Літературне Тернопілля» відбулися зустрічі: з нашим краянином Віктором 

Паюком; з кандидатом історичних наук, доцентом ТНЕУ Надією Білик; виставка 

робіт тернопільського художника Олега Кіналя «Дорога в дитинство — 2». — С. 161 

: фот. 
 

64. Коваль, Г. Філателістичне пошанування українського бургоміста [Текст] / Г. 

Коваль // Свобода. — 2018. — 23 берез. — С. 3 : фот. — (Акценти). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася низка заходів з нагоди 180-річчя від дня 

народження Володимира Лучаковського. 

 

65. Нікітіна, Ю. За синьо-жовті прапори отримав 11 років таборів та заслання [Текст] 

/ Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2018. — 31 січ. — С. 9 : фот. кольор. — (Люди). 
У приміщенні тернопільської бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» відбулася презентація та 

погашення немаркованих конвертів, приурочених 45-й річниці подій у Чорткові. 
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66. Шаблій, К. Першій друкованій книжці краю — чотири століття [Текст] / К. Шаблій 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 16 берез. — С. 1 : фот. — (Дійство). 
У Тернопільській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відзначили 400-ліття із дня започаткування 

книгодрукування на Тернопільщині. 
 

67. Шевченкове слово, Шевченкова правда [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 

7 берез. — С. 1 : фот. кольор. — (Вшанування). 

 

Інші публічні бібліотеки області 
 

68. Волошина, О. Зібралися у «Берегині» [Текст] / О. Волошина // Свобода. — 2018. — 

2 берез. — С. 4. — (Духовність). 
У Козівській районній бібліотеці відбулося засідання літературно-мистецької вітальні «Берегиня» за участі 
Марії Тройчак. 

 

69. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

центральній районній бібліотеці презентували книгу Романа Ткачука 

«Костільники: минуле та сучасність». — С. 163 ; У Лановецькій центральній 

районній бібліотеці — презентація літературно-мистецького альманаху «Лан». — 

С. 163 ; У центральній бібліотеці Великогаївської об’єднаної територіальної 
громади (Тернопільський район) залишили свої книжки з автографами 

тернопільські майстри художнього слова О. Кара, Г. Шулим, В. Вовчанська, Н. 

Тарасюк, Т. Гнатович, Г. Назарків, О. Атаманчук, Н. Фіалко, Т. Дігай, В. Семеняк, 

А. Вікарук, В. Глемба, Б. Кушнірик, В. Бойко, О. Чоловічок, В. і Б Насипані, 
З. Кіпибіда. — С. 163 : фот. 

 

70. Дзісяк, Я. Лабіринти Евтерпи [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

30 берез. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч «Лабіринти Евтерпи». 

 

71. Заморська, Л. Медсестра, яка лікує словом [Текст] / Л. Заморська //  RIA плюс. — 

2018. — 31 січ. — С. 14 : фот. — (Life). 
У Козівській центральній районній бібліотеці відбулася презентація четвертої збірки поезій «Я поділюсь 

краплинкою тепла» Ганни Назарків. 

 

72. Любарська, Л. Він був зорею України [Текст] / Л. Любарська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 2. — (Спогад про героя).  
У Борщівській центральній бібліотеці відбувся вечір «Він був зорею України» на вшанування пам’яті 
героя УПА Володимира Федоришина. 

 

73. Мадзій, І. Лицар волі В’ячеслав Чорновіл [Текст] / І. Мандзій // Вільне життя. — 

2018. — 19 січ. — С. 3 : фот. — (Зустріч-спогад). 
У Товстенській селищній бібліотеці вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. 

 

74. Мадзій, І. Семеро з Небесної Сотні [Текст] / С. Надал // Вільне життя. — 2018. — 

21 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Герої не вмирають!). 
У Заліщиках відбувся вечір пам’яті (ведуча — директор ЦБС Ольга Тракало), присвячений Героям 

Небесної Сотні. 
 

75. Семенина, Л. «Україно, зі словом Тараса безсмертна ти будеш в віках» [Текст] / 

Л. Семенина // Свобода. — 2018. — 23 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У бібліотеці с. Великий Глибочок відбулася літературна година «Україно, зі словом Тараса безсмертна ти 

будеш в віках». 
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76. Штокало-Пархомчук, Я. У храмі книги поезія звучала [Текст] / Я. Штокало-

Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2018. — 23 лют.— С. 6 : фот. — (Духовні 
обереги). 
У Козівській районній бібліотеці відбулося засідання літературно-мистецької вітальні «Берегиня». 

 

77. Ярошенко, Д. Богдан Яциковський: «Ми не можемо втратити осередок культури 

Кременеччини — бібліотеку імені Юліуша Словацького!» [Текст] / Д. Ярошенко // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 4 : фот. кольор. — (Актуально). 
Кременецька міська бібліотека-філія ім. Ю. Словацького потребує капітального ремонту. 
 

Інші бібліотеки області 
 

78. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

головний редактор «Літературного Тернополя» Богдан Мельничук у бібліотеці 
ТНЕУ репрезентував нову книжку малої прози «Без прикрашувань». — С. 157. 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
 

79. Вандзеляк, Г. «Луна музеєм коляда» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 

17 січ. — С. 12 : фот. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося Різдвяне дійство за участю тернополян та 

гостей міста. 
 

80. Вандзеляк, Г. «Тривалий званий зойк» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 

16 лют. — С. 4 : фот. — (Вечір пам’яті). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся вечір пам’яті Степана Сапеляка та презентація 

книги «Вибране». 

 

81. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

обласному краєзнавчому музеї презентували книгу «Ярослав Павуляк у 

споминах». — С. 150 ; 6 жовтня в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку 

копій чудотворних ікон та інших святинь, які зібрала, подорожуючи світом Марія 

Тройчак. — С. 152 ; 26 жовтня професор ТНПУ ім. В. Гнатюка, доктор 

мистецтвознавства Олег Смоляк організував у обласному краєзнавчому музеї вечір 

пам’яті поета Степана Алича. — С. 154 : фот. ; 28 листопада доктор 

мистецтвознавства, професор Олег Смоляк зібрав у лекційній залі Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею «Павуляківські сходини»). — С. 158—159 : фот. ; В 

обласному краєзнавчому музеї — виставки: «Чарівний світ Олени Кульчицької», 

«Манливі чари минулого», «Чорнобильська катастрофа — 30 (+1) років опісля, що 

далі?», «110-річчя  від дня народження Романа Шухевича — «Тараса Чупринки»: 

«Від столиці воюючої України (ОУН-УПА-УГВР), село Бишки на Тернопіллі — до 

столиці незалежної України Києва», «Акварельна прозорість Стадничука» — 

проект «Багатолиста гілка мистців Тернопільщини», «Девіз його життя — 

дошукуватися істини», «Життя, віддане  у жертву ідеї української державності», 

«Найвищі вежі духовності ждуть твого шаленого штурму», «Людина Світла, Добра 

і Любові», «Славний син Золотого Поділля», «Кодують пам’ять словники». — 

С. 160. 
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82. Дохват, М. Музей запрошує на екскурсію з колядниками [Текст] / М. Дохват // RIA 

плюс. — 2018. — 17 січ. — С. 4 : фот. кольор. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація театралізованої екскурсії. 

 

83. Золотнюк, А. Щирий до кожного кучерика [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 6 : фот. — (Вечір пам’яті). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація збірки «Вибране» С. Сапеляка. 

 

84. Костюк, С. Гравюри Кобзаревих творів [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс.— 

2018. — 7 берез. — С. 5. — (Що у вас?). 
З нагоди 204-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Тернопільському обласному краєзнавчому 

музеї діє виставка тематичних гравюр з фондів музею «Дума про Україну». 

 

85. Костюк, С. Духівника літературний хист [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 16 берез. — С. 1. — (Коротко). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито тематичну виставку «… Для мене завсігди 

єсть і буде найдорожчим рідне слово» до 155-річчя від дня народження українського письменника, 

церковно-громадського діяча Тимотея Бордуляка. 

 

86. Костюк, С. Освітня програма [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

28 берез. — С. 4 : фот. кольор. — (Коротко). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї науково-просвітницьку програму доповнює 

експонування банерної фотодокументальної виставки «Українська повстанська армія — відповідь 

нескореного народу». 

 

87. Костюк, С. Тематичні «столітні» конверти [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 1. — (Коротко). 
Про тематичні конверти з нагоди відзначення 100-річчя  української державності та подвигу Героїв Крут. 

 

88. Костюк, С. Теологічне видання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

28 берез. — С. 4 : фот. кольор. — (Коротко). 
Унікальне видання «Біблійний катехизм: христіянсько-католицької релігії для вселюдних шкіл» надійшло 

у фонд Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

89. Костюк, С. Фронтова картина [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2018. — 

16 берез. — С. 1 : фот. — (Коротко). 
У фонді Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається авторська картина «Тривога». 

 

90. Кузишин, І. Мистецька виставка робіт «Зимове різнобарв’я» [Текст] / І. Кузишин // 

Свобода. — 2018. — 23 берез. — С. 3 : фот. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї організовано виставку майстрів народних художніх 

промислів, атестованих у 2017 році. 
 

91. Савчук, Г. Від Святого Володимира до Патріярха Йосифа Сліпого [Текст] / 

Г. Савчук // Свобода. — 2018. — 16 берез. — С. 4. — (Неопалима купина). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє тематична виставка приватної збірки історика 

Василя Штокала «1030-річчя хрещення Руси-України: (від Святого Володимира Великого, митрополита 

Іларіона — до Патріярха Йосифа Сліпого»). 

 

92. Терен, І. Мемуари про «бабу Параску з Майдану» хочуть видати у Канаді [Текст] / 

І. Терен // Високий замок. — 2018. — 25 — 31 січ. — С. 13 : фот. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентуватимуть книгу «Сходження» — про життя 

Параски Василівни Королюк, а також відкриється фотовиставка. 

 

93. Шот, М. Лунала музеєм коляда [Текст] / М. Шот // Вільне життя. — 2018. — 

19 січ. — С. 5 : фот. — (Погляд у давнину). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася Різдвяна містерія за участі гурту «Пшеничне 

перевесло». 
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Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів та репресованих 
 

94. Надал, С. «Звитяга Героїв Крут —  це символ української нації-переможниці 
[Текст] / С. Надал // Свобода. — 2018. — 31 січ. — С. 3 : фот. кольор. 
Тернопільський міський голова С. Надал привітав учасників молодіжної акції «Доба — 2018», 

організованої в історико-меморіальному музеї політичних в’язнів та репресованих.  

 

95. Томчишин, Ю. «Тут холодно і треба сидіти в підвалі» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2018. — 31 січ. — 6 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Пам’ять). 
У Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в’язнів та репресованих відбулася 

молодіжна акція з вшанування Героїв Крут «Доба — 2018». 

Тернопільський обласний художній музей 

96. Ваврик, О. Гарячі емалі Олексія Коваля: з Києва у Тернопіль [Текст] / О. Ваврик // 

Свобода. — 2018. — 9 лют. — С. 4. — (Виставка). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка емалей Олексія Коваля. 

 

97. Густенко, О. Як Коваль «вишиває» квіти зі скла [Текст] / О. Густенко // Номер 

один.— 2018. — 14 берез. — С. 11: фот. кольор. — (Хобі). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє персональна виставка «Емалі: Історія. Україна. Світ» 

Олексія Коваля (м. Київ). 

 

98. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

художньому музеї — виставки: картин Христини Куріци-Ціммерман «Новий 

позитивізм»; «Олена Кульчицька — 140»; закарпатських художниць асоціації 
«Нова форма»; «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини»; репродукції 
творів Ніла Хасевича «УПА — боротьба нескорених»; «Мистецтво тоталітаризму: 

соцреалізм»]. — С. 160 : фот. 
 

99. Заморська, Л. Малює вогнем та емаллю [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2018. — 7 лют. — С. 18 : фото. — (Виставки). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє персональна виставка Олексія Коваля «Емалі: 
Історія. Україна. Світ». 

 

100. Золотнюк, А. Вічність у емалі Олексія Коваля [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 16 лют.— С. 2 : фот. — (Виставки). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє персональна виставка Олексія Коваля «Емалі: 
Історія. Україна. Світ». 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 

101. Борщівський краєзнавчий музей змінює концепцію діяльності [Текст] // Свобода.— 

2018. — 16 берез. — С. 3: фот. — (Акценти). 
Відбувся робочий візит голови обласної ради Віктора Овчарука в Борщівський комунальний обласний 

краєзнавчий музей. 

 

102. Мадзій, І. Про Тараса-художника [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 

30 берез. — С. 3 : фот. — (Освітні орієнтири). 
У Борщівському краєзнавчому музеї відбувся освітній захід для школярів про художню спадщину Тараса 

Шевченка. 
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103. Обласна рада долучається до реконструкції «Народного дому» в Борщеві [Текст] // 

Номер один. — 2018. — 7 берез. — С. 14 : фот. кольор. — (Суспільство). 
Під час робочого візиту голова обласної ради Віктор Овчарук оглянув приміщення та експозицію 

Борщівського комунального обласного краєзнавчого музею. 

 

104. Унікальний «Народний дім» у Борщові отримає нове життя [Текст] // Наш день. — 

2018. — 7—13 берез. — С. 2 : фот. 
За підсумками робочого візиту голови обласної ради Віктора Овчарука в Борщівський комунальний 

бласний краєзнавчий музей планується проведення реконструкції приміщення  музею. 

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

105. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка 

виставки: до 140-річчя від дня народження нашої краянки, народної художниці 
України Олени Кульчицької; «Марія Склодовська-Кюрі — двічі лауреат 

Нобелівської премії». — С. 162. 
 

106. Черемшинська, Р. Подарунки правнука Кобзаря [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 23 берез. — С. 6. — (Музейні скарби) ; День. — 

2018. — 7 берез. — С. 12 : фот. 
В обласному етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району діє 

виставка подарунків (уже 44 р.) правнука Кобзаря — Дмитра Красицького. 

 

107. Черемшинська, Р. Співець Буковини [Текст] / Р. Черемшинська // Літературна 

Україна. — 2018. — 25 січ. — С. 13. — (Імена і дати) ; Вільне життя плюс. — 2018. — 

2 лют. — С. 6. 
До 180-річчя від дня народження українського поета, священика Григорія Воробкевича. 

 

108. Черемшинська, Р. Співпраця академіка та історика [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 8. — (До 150-річчя від дня народження). 
В етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району діє виставка з 
фондів музею «В’ячеслав Будзиновський». 

Інші музеї 

109. Бачинський, Я. «Кобзареві» Іларіона Пилипця [Текст] / Я. Бачинський // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 23 берез. — С. 8 : фот. — (Ентузіасти Тернопілля). 
Про оселю-музей Іларіона Пилипця в с. Баворів Тернопільського району. 

 

110. Голод, Н. Їхня спільна дорога… [Текст] / Н. Голод // Слово Просвіти. — 2018. — 22—

28 лют. — С. 15 : фот. — (Подвижники «Просвіти»). 
У статті директора Бережанського районного краєзнавчого музею розповідається про музейну діяльність 

подружжя Степана та Марії Хамар, з ініціативи та співорганізації  яких у с. Бишки Козівського району 

створено музей національно-визвольної боротьби ОУН-УПА ім. Якова Бусол.  
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111. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — Чис. 1. — С. 148—163 

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

70-річчя від дня народження Валерія Марченка — дисидента, правозахисника, 

літературознавця, журналіста і перекладача працівники музею Богдана Лепкого 

провели виховну годину «Листи до матері з неволі». — С. 149 ; 16 листопада 

Обласний музей Богдана Лепкого спільно з відділом освіти Бережанської 
райдержадміністрації провів районний конкурс читців «Крізь горя бір у щастя двір 

прорубую дороги…», присвячений 145-й річниці від дня народження 

Богдана Лепкого. — С. 157 ; В обласному музеї Б. Лепкого провели для учнів 4—

10 класів шкіл м. Бережани серію уроків на теми: «Найпривабливіша Батерфляй», 

«Галицька Батерфляй співала в Бережанах» та «Богдан Лепкий і 
Соломія Крушельницька». — С. 162 : фот. 
 

112. Савак, Б. ІІІ великий надзвичайний збір ОУН на хуторі Веснівка [Текст] / Б. Савак 

// Слово Просвіти. — 2018. — 15—21 берез. — С. 6 : фот. — (Просвіті — 150!). 
Історична розвідка директора Денисівського краєзнавчого музею, голови Козівського районного 

товариства «Меморіал» ім. В. Стуса. 

 

113. У мистецькій резиденції імені Назара Войтовича відкриють керамічну майстерню 

[Текст] // Нова Тернопільська газета.— 2018. — 28 берез — 3 квіт. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
Про відкриття арт-резиденції у с. Травневе Збаразького району. 

 

114. Шот, М. Плідний рік у «Спадку» [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2018. — 

26 січ. — С. 5. — (Обереги). 
Про першу річницю приватної етногалереї родини Демкур «Спадок». 

 

 

ТЕАТРИ 
 

Тернопільський академічний обласний драматичний театр  
імені Т. Г. Шевченка 

 

115. Бурлаку, Н. За 20 років навчилися «не їсти» один одного [Текст] / Н. Бурлаку // RIA 

плюс. — 2018. — 14 берез. — С. 21 : фот. кольор. — (Люди). 
Про родину акторів Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка О. 

та І. Папуш. 

 

116. Волинська, О. Гаївчани аплодували «Мазепі» [Текст] / О. Волинська // Вільне 

життя плюс. —  2018. — 23 берез. — С. 5. — (Враження). 
Відгук мешканців Гаївської громади про виставу Тернопільського академічного драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка «Мазепа» (п’єса Б. Мельничука та О. Мосійчука за творами Б. Лепкого). 

 

117. Густенко, О. Зійшло над театром багряне сонце «Тараса» [Текст] / О. Густенко // 

Номер один.— 2018. — 14 берез. — С. 14: фот. кольор. — (Суспільство). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбулася прем’єра 

драматичної містерії «Тарас». 
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118. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 17—24 вересня 

наш обласний центр був театральною столицею України: у місті тривав 

традиційний, уже XV всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. 

Дебют». — С. 149 ; 21 листопада, у День Гідності та Свободи та до 145-річчя від дня 

народження Богдана Лепкого Тернопільський академічний обласний драматичний 

театр ім. Т. Шевченка показав виставу «Мазепа». — С. 157—158 : фот. 
 

119. Заморська, Л. Левова частка їхнього життя — театр [Текст]  / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 28 берез. — С. 18: фот. — (Арт-кафе). 
Про творчі захоплення акторів Тернопільського академічного обласного драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка. 

 

120. Лацік, Є. Євген Лацік: «Я сам собі кат!» [Текст] : [інтерв’ю] з актором 

Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

Є. Лаціком / [спілкувалася] В. Собуцька // Наш день. — 2018. — 28 берез. — 

3 квіт. — С. 13: фот. кольор. — (Культура). 
 

121. Олег Мосійчук претендує на «Золоту дзигу» [Текст] // Свобода. — 2018. — 

28 берез. — С. 5: фот. — (До речі…). 
Тернопільський актор і режисер номінований претендентом на українську кінопремію. 

 

122. Островська, Л. «Тарас» — образ величі і болю українців [Текст] / Л. Островська // 

Свобода. — 2018. — 28 берез. — С. 5: фот. — (До Міжнародного дня театру). 
У Тернопільському драматичному театрі ім. Т. Шевченка — прем’єра драматичної містерії «Тарас». 

 

123. Сагаль, О. «У цій виставі кожен знайде свого Шевченка…» [Текст] / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 14 — 20 берез. — С. 7: фот. — (Panorama). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка — прем’єра 

драматичної містерії «Тарас». 

 

124. Садовська, Г. Свято на ймення «Тарас» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс.  — 2018. — 23 берез. — С.1 : фот. — (До Міжнародного дня театру). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбулася прем’єра 

драматичної містерії «Тарас». 

 

125. Томчишин, Ю. «Здається, що вірші Шевченка написані лише вчора»  [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 7 — 13 берез. — С. 5. 
Анонс прем’єри  драматичної містерії «Тарас» у Тернопільському академічному обласному драматичному 

театрі ім. Т. Шевченка. 

 

126. Яріш, С. Свято душі [Текст] / С. Яріш // Вільне життя плюс. — 2018. — 26 січ. — 

С. 5. — (Враження). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Т. Шевченка відбулася вистава 

«Ніч перед Різдвом». 

 

127. Костишин, Л. Творцеві зоряного неба на землі [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Пам’ять). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбулося мистецьке 

дійство «Ти зі мною», приурочене пам’яті педагога й диригента Ізидора Доскоча. 
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Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
 

128. Волянюк, Н. Більше ста сценічних життів [Текст] / Н. Волянюк // Вільне життя. — 

2018. — 2 берез. — С. 1 : фот. — (Ювілеї). 
З нагоди ювілею актора Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Володимира 

Крису.  

 

129. Сагаль, О. Від Снігуроньки — до Баби Яги, або Коли робота — оживляти ляльки… 

[Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета.— 2018. — 7—13 берез. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 
Про актрису-лялькарку Євгенію Касьян Тернопільського обласного академічного театру актора і ляльки. 

 

130. Садовська, Г. «Мелодія слова» від Олега Германа [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 1: фот. — (Ювілей). 
У приміщенніТернопільському обласному академічному театрі актора і ляльки відбувся творчий вечір 

«Мелодія слова» з нагоди 70-річчя Олега Германа. 

Інші театри 

131. Роговцева, А. Чому сердита Ада Роговцева [Текст] : [інтерв’ю] з народною 

артисткою України Адою Роговцевою та про виставу «Схоже на щастя» / 

[спілкувалася] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 берез. — С. 6 : фот. 

кольор. — (До Міжнародного дня театру). 

Аматорські театри 

132. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 6 жовтня викладачі 
та студенти юридичного факультету ТНЕУ показали на сцені академічного 

обласного драматичного театру ім. Т. Шевченка народну музичну комедію 

«Кайдашева сім’я». — С. 152 ; 30 жовтня народний драматичний театр-студія 

«Сузір’я» під орудою заслуженого діяча мистецтв України Ореста Савки запросив 

шанувальників Мельпомени у приміщення облдрамтеатру ім. Т. Шевченка — на 

прем’єру вистави «Полювання на брата» за однойменною п’єсою письменника 

Володимира Лиса]. — С. 154—155: фот. 
 

133. Мурашка, З. Різдво у серці «Дивосвіту» [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 2 : фот. — (Вертеп). 
Учасники дитячого театру-студії «Дивосвіт» з м. Козова підготували вертеп «Куди поділася різдвяна 

зірка?». 
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ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 

 
Тернопільська обласна філармонія 

 

134. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 19 вересня обласна 

філармонія запросила на вечір романсу «Струни серця». — С. 150 ; 23 листопада в 

обласній філармонії відбувся великий благодійний концерт колективів та солістів 

цього закладу культури, кошти від якого перерахували на лікування заслуженого 

артиста України, соліста-вокаліста Левка Корженевського. — С. 158 : фот. ; 30 

листопада обласна філармонія запросила на мистецький проект «Осіння 

стрілецька пісня», присвячений 103-й річниці січового стрілецтва та 75-річчю 

створення УПА. — С. 159 ; В обласній філармонії відбулися концерти: місцевого 

симфонічного оркестру під орудою заслуженого діяча мистецтв України Мирослава 

Кріля; лауреата міжнародних конкурсів Володимира Шагая та солістів Одеського 

театру «Teatri Moderni» Віталія Ончуленка і Гаяна Арутюняна; камерного 

оркестру (головний диригент Андрій Голодрига) і соліста Олега Кирилюка, а також 

«Зцілення музикою»» Поліського академічного ансамблю «Льонок» ім. І. Сльоти та 

ін. — С. 159—160. 
 

135. Семеняк, В. Пісенно-поетичний марафон від Олександра Смика [Текст] / 

В. Семеняк // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 11: фот. — (Ювілеї). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся ювілейний творчий вечір «Все для Бога вчасно» з нагоди 

60-річчя від дня народження Олександра Смика. 

 

136. Форте, піано! [Текст] // Нова Тернопільська газета.— 2018. — 28 берез—3 квіт. — 

С. 6 : фот. — (Kultura). 
Анонс концерту піаніста-віртуоза Любомира Мельника на сцені Тернопільської обласної філармонії. 

 

137. Чубата, Д. Встане поміж світів Україна [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 16 лют.— С. 2 : фот. — (Згадали Василя Стуса). 
До 80-річчя від дня народження Василя Стуса в Тернопільській обласній філармонії відбувся вечір-реквієм 

«Народе мій, до тебе я ще верну і в смерті обернуся у життя». 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

138. Володимир Вермінський запрошує на «Світові хіти» [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 24 — 30 січ. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Анонс концерту заслуженого артиста України Володимира Вермінського в ПК «Березіль».  

 

139. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 14 жовтня в 

Українському домі «Перемога» відбувся концерт хорових колективів ПК 

«Березіль» ім. Л. Курбаса. — С. 153. 
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140. Лисевич, М. На Йордан зібралися лемки з усієї області [Текст] / М. Лисевич // Голос 

України. — 2018. — 23 січ. — №14. — С. 6 : фот. — (Київ). 
У ПК «Березіль» відбувся 30-ий ювілейний фестиваль аматорських колективів «Нова радість стала».  

 

141. У Тернополі звучали «Світові хіти» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

7—13 лют. — С. 6. — (Kultura). 
У палаці культури «Березіль» заслужений артист України Володимир Вермінський виконав найкращі хіти 

від культових гуртів п’ятьма мовами. 
 

Український дім «Перемога» 
 

142. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148 — 163 : 

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

Українському домі «Перемога» — виставка картин Михайла Кузіва «Шепіт землі»; 

арт-проект «Учитель очима учня»; виставка робіт художника Миколи Мамчука»; 

виставка Театру маленького актора «Рукавичка»; Муніципальний Галицький 

камерний оркестр під орудою народного артиста України Василя Феленчака 

репрезентував програму «Світла тризна». — С. 160. 
 

143. Калачик, Ю. Кому на комедію, або Як у Тернополі нових «Лесю та Рому» шукали — 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 24 — 30 січ. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
В Українському домі «Перемога» відбувся кастинг на роль головних героїв відомого комедійного серіалу 

«Леся + Рома». 
 

Інші клубні заклади 

 

144. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 1 жовтня у клубі села 

Верещаки на Лановеччині репрезентували книжку «Верещаки — Коржківці: два 

села зі спільною долею». — С. 151. 
 

145. Джиджора, В. Шана героям [Текст] / В. Джиджора // Вільне життя плюс. — 2018. — 

23 лют. — С. 5 : фот. — (Що? Де? Коли?). 
У клубі с. Заставці Монастириського району вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. 

 

146. Лобода, М. «Взаємозв’язок поколінь — життєва необхідність для повноцінного 

розвитку міської громади» [Текст] / М. Лобода // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 14—20 берез. — С. 2: фот. — (Vlada). 
У Тернопільському центрі дозвілля ім. О. Довженка розпочав роботу весняний проект для пенсіонерів 

«Єднання поколінь». 

 

147. Микулін, М. Пам’яті Генія [Текст] / М. Микулін // Вільне життя плюс. —  2018. — 

23 берез. — С. 8. — (Шевченкіана). 
У будинку культури с. Буданів Теребовлянського району відбулося свято «Доля жінки у творчості Тараса 

Шевченка». 

 

148. Наконечна, С. Сергій Надал: «Взаємозв’язок поколінь життєво-необхідний для 

правильного розвитку міської громади» [Текст] / С. Наконечна // Вільне життя 

плюс.— 2018. — 14 берез. — С. 3: фот. кольор. 
У Тернопільському центрі дозвілля ім. О. Довженка розпочав роботу весняний проект для пенсіонерів 

«Єднання поколінь». 
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КІНО 
 

149. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148 — 163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: ; 6 — 7 жовтня 

Тернопіль був місцем проведення 1-го фестивалю бразильського кіно — з нагоди 

125-ї річниці початку еміграції українців до Бразилії. — С. 152 ; 21 жовтня в 

Тернополі розпочала діяти кіношкола, в якій діти мають змогу освоїти ази цього 

мистецтва. — С. 154 ; 4 листопада у Тернополі почав діяти автокінотеатр просто 

неба (організаторка — Інна Ханас). — С. 155 ; 2 листопада тернопільці побачили у 

Палаці кіно допрем’єрний показ документального фільму «Міф» про героя АТО, 

соліста Паризької опери Василя Сліпака. — С. 155 ; 9 і 10 листопада у Тернополі 
зібрали глядачів «Сінема Сіті» допрем’єрні покази вітчизняних кінострічок — 

режисера Марини Степанської «Стрімголов» та українсько-словацького фільму 

«Межа». — С. 156 ; У Тернопільському кінотеатрі «Сінема-Сіті» відбувся 

допрем’єрний показ повнометражного фільму «Кіборги» режисера Ахтема 

Сеітаблаєва. — С. 161 — 162 : фот. 
 

150. Калачик, Ю. Вишнівецький палац… «дебютував» у кіно! [Текст] / Ю. Калачик // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—27 берез. — С. 7 : фот. — (Socium). 
У Вишнівецькому палаці відбуваються зйомки серіалу «Кріпачка». 

 

151. Калачик, Ю. Серіал «Школа»: цікаво, повчально і… з тернопільською ноткою! 

[Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 31 січ.—6 лют. — С. 

6 : фото. — (Kultura). 
Керівник медійної школи «The Best» Тетяна Гнатюк-Фірташ знялася в одній із серій вітчизняного серіалу 

для підлітків «Школа». 

 

152. Савчук, Г. У Вишнівецькому палаці — «Кріпачка» [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 

2018. — 23 берез. — С. 4. — (Неопалима купина). 
У Вишнівецькому палаці відбуваються зйомки серіалу «Кріпачка». 

 

153. Садовська, Г. Гуртуються друзі українського кіно [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 1. — (Практичний семінар). 
У Тернополі відбувся практичний семінар «Вектор розвитку кінокомісій України». 

 

154. Скочко, Н. «Кіндрат» у «Кінопанорамі» [Текст] / Н. Скочко // Українська 

літературна газета. — 2018. — 9 берез. — С. 15 : фот. — (Честь і чин).  
У м. Києві відбулася презентація кінострічки про бійця батальйону ОУН Василя Кіндрацького «Кіндрат», 

відзнятої за сценарієм уродженця Тернопільщини, письменника Бориса Гуменюка. 

 

155. У Тернополі та районах області демонструватимуть стрічку «Кіборги» [Текст] // 

Свобода. — 2018. — 9 лют. — С. 1. 
У «Палаці кіно» стартував показ фільму «Кіборги. Герої не вмирають». 

 

156. Фільм «Кіборги» безкоштовно покажуть по цілій області [Текст] // Номер один. — 

2018. — 7 лют. — С. 2. 
У тернопільському «Палаці кіно» відбувся безкоштовний показ фільму «Кіборги». 

 

157. Цебрій, Є. Кіносповідь Лесі Гонгадзе [Текст] / Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2018. — 

24 січ. — С. 12 : фот. — (Life). 
У рамках II Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» відбувся показ фільму «Серце мами Гонгадзе». 
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Зйомки фільму «Червоний. Без лінії фронту» 
 

158. Заморська, Л. У «Червоному» — двоє професійних акторів з Тернополя [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 21 берез. — С. 13 : фот. кольор. — (Life). 
Тернополяни В’ячеслав Жила та Сергій Андрушко задіяні в зйомках фільму «Червоний. Без лінії фронту». 

159. Калачик, Ю. На старт, увага, … «Червоний-2» [Текст] / Ю. Калачик // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 7—13 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У м. Кременець розпочалася підготовка до зйомок фільму «Червоний. Без лінії фронту». 

 

160. Сагаль, О. На Тернопілля прийшло Велике Кіно [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 28 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У Бережанах розпочалися зйомки фільму «Червоний. Без лінії фронту». 

 

161. Садовська, Г. На два дні площа ринок повернулась у 1935 рік [Текст] / Г. Садовська 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 7 берез. — С. 6 : фот. кольор. — (Українське кіно). 
Про зйомки фільму «Червоний. Без лінії фронту» у Бережанах. 

 

162. Томчишин, Ю. У Бережанах знімають кіно [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 

2018. — 28 лют. — 6 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Мистецтво). 
Зйомки фільму за сценарієм Андрія Кокотюхи «Червоний. Без лінії фронту» відбуваються в м. Бережани. 

 

163. Фаріон, І. Жителі Бережан просяться в актори… [Текст] / І. Фаріон // Високий 

замок. — 2018. — 22 — 28 лют. — С. 4 : фот. — (Країна). 
У Бережанах проходять зйомки художнього фільму за сценарієм Андрія Кокотюхи «Червоний. Без лінії 
фронту». 

 

Прем’єрний показ стрічки «Міф» про оперного співака й героя АТО 
Василя Сліпака (м. Тернопіль) 

 

164. Небесна, І. У Тернополі показали фільм про Василя Сліпака [Текст] / І. Небесна // 

RIA плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 17 : фото. — (Kіно). 
У тернопільському Палаці кіно відбулася прем’єра стрічки «Міф» про оперного співака й героя АТО 

Василя Сліпака. 

 

165. Сагаль, О. «Міф» — з аншлагом! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 7—13 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У Тернополі показали фільм про Василя Сліпака. 

 

166. Садовська, Г. Чому так важливо подивитися «Міф» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 14 лют. — С. 7: фот. кольор. — (Наше кіно). 
Орест Сліпак про свого молодшого брата Василя та кінострічку «Міф». 

 

167. Шот, М. «Міф» виходив на біс, обгорнутий синьо-жовтим стягом [Текст] / М. Шот 

// Урядовий кур’єр. — 2018. — 10 лют. — С. 8 : фот. — (Екран). 
У всеукраїнський прокат надійшов документальний фільм про оперного співака, Героя України Василя 

Сліпака. 
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

 

Тернопільське музичне училище імені С. Крушельницької 
 

168. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148 — 163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 26 вересня у 

приміщенні академічного облдрамтеатру ім. Т. Шевченка відбувся творчий вечір 

відбувся творчий вечір композитора, виконавця власних пісень, викладача 

Тернопільського музичного училища ім. Соломії Крушельницької Юрія Кіцили. — 

С. 151. 
 

169. Касіян, В. Дебют у Кропивницькому — і перемога [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 28 лют. — С. 7 : фот. кольор. — (Мистецькі обрії). 
Студенти Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької взяли участь у III 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі виконавців на оркестрових струнних інструментах імені Юрія 

Хілобокова (м. Кропивницький). 

Теребовлянське вище училище культури 
 

170. Вельган, Л. Конференція для хореографів [Текст] / Л. Вельган // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 8. — (Що у вас?). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбулася методична конференція для викладачів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. 
 

171. Габрук, З. Людина-світоч із мудрістю Пророка [Текст]/ З. Габрук // Вільне життя 

плюс. —  2018. — 23 берез. — С. 5 : фот. — (Шевченкіана). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся концерт «І на оновленій землі врага не буде, 

супостата». 

 

172. День відкритих дверей  [Текст]: у Теребовлянському вищому училищі культури 

запрошують на день відкритих дверей // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 берез. — 

С. 1.  — (До уваги читачів!). 
 

173. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 25 жовтня 

княжа Теребовля провела в останню дорогу Ігоря Николишина — заслуженого 

працівника культури України, очільника циклової комісії народної хореографії 
Теребовлянського вищого училища культури. — С. 154 : фот. 

Початкові мистецькі заклади 

174. Сорока, П. Мальовничий світ Христинки Ковальчук [Текст] / П. Сорока // Слово 

Просвіти. — 2018. — 15—21 берез. — С. 16. — (Молода країна). 
Про ученицю Тернопільської дитячої художньої школи ім. Михайла Бойчука Христину Ковальчук. 
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Тернопільська обласна експериментальна комплексна  
школа мистецтв імені Ігоря Ґерети 

175. Міщук, Ю. Обласну школу мистецтв можуть зробити інтернатом: працівники не 

розуміють владу [Текст] / Ю. Міщук // Номер один. — 2018. — 21 лют. — С. 6 : фот. 

кольор. — (Резонанс). 
Про реорганізацію Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв 

імені Ігоря Ґерети. 

176. Олійник, Д. Батьки і вчителі школи мистецтв проти об’єднання з інтернатом у 

Струсові [Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2018. — 21 лют. — С. 7 : фот. — 

(Проблеми). 
Про реорганізацію Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв 

імені Ігоря Ґерети. 

Тернопільська музична школа № 1 ім. В. Барвінського 

177. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

перестало битися серце композитора, вчительки з 55-річним стажем 

Тернопільської музичної школи №1 ім. Василя Барвінського Зеновії Присухіної. — 

С. 150 ; У Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського відбулася 

методична конференція викладачів вокально-хорових відділів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. — С. 163. 
 

178. Романська, Г. Фортепіано й діти  [Текст] / Г. Романська // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 лют. — С. 2. — (Конференції). 
У Тернопільській музичній школі №1 ім. В Барвінського відбулася методична конференція для викладачів 

фортепіанних відділів для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. 
 

179. Феськів, Н. «Для скрипалів і про скрипалів» [Текст] / Н. Феськів // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 23 берез. — С. 8. — (Конференції). 
У Тернопільській музичній школі №1 ім. В. Барвінського відбулася методична конференція для викладачів 

відділів струнно-смичкових інструментів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

області. 
 

180. Чагарин, М. Авторські методики і майстер-класи [Текст] / М. Чагарин // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 23 лют. — С. 8. — (Конференції). 
У Тернопільській музичній школі №1 ім. В Барвінського відбулася методична конференція для викладачів 

відділів народних інструментів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області по 

класах бандури, акордеона і баяна. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

181. Гачевська, С. Слово про Майстра [Текст] / С. Гачевська // Свобода. — 2018. — 

7 берез. — С. 11 : фот. — (Наші незабутні). 
Пам’яті майстра народної творчості Василь Миколайович Казновецький. 

______________________ 

Див. також: 178—180, 373—376. 
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ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
 

182. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 7 вересня на фасаді 
будинку Центру європейських та міжнародних студій ТНЕУ, що на бульварі 
Т. Шевченка, 9 у Тернополі, відкрили меморіальну дошку Героєві України 

Тарасові Слободяну. — С. 148 ; 5 жовтня на стіні будинку по вулиці Пушкіна, 5 у 

Тернополі відкрито меморіальну таблицю поетові, публіцистові та громадському 

діячеві Євгенові Безкоровайному. — С. 153—154 : фот. 
 

183. Кравчук, Н. Міст-віадук вабить туристів [Текст] / Н. Кравчук // Високий замок. — 

2018. — 2 — 4 лют. — С. 4 : фот. кольор. — (Країна). 
Про залізничний міст у с. Кровинка на Тернопільщині. 

 

184. Маньовська, В. Захоплює, приваблює, дивує [Текст] / В. Маньовська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 16 лют. — С. 8 : фот. — (Мандри у давнину). 
Про Домініканський костел Святого Станіслава у Чорткові. 

 

185. Попович, В. Археологічні розкопки призводять до руйнування 500-річних мурів 

Тернопільського замку [Текст] / В. Попович // Номер один. — 2018. — 28 лют. — 

С. 11 : фот. кольор. — (Маємо клопіт). 
Про археологічні розкопки у м. Тернополі. 
 

186. Представляємо себе в Європі [Текст] // Свобода.— 2018. — 16 берез. — С. 1: фот. 
Тернопільщина бере участь у форумі «Європа — Україна» в польському місті Жешув, де представлятиме 

34 замки. 

 

187. Шот, М. Моделі замків Тернопілля студенти виготовляють у тривимирі [Текст] / 

М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 23 берез. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 
Тернопільські студенти створили 3D-моделі замків нашого краю. 

 

188. Якель, Р. Державно-приватне «партнерство» [Текст] / Р. Якель // Дзеркало 

тижня. — 2018. — 17 берез. — С. 11. — (Мікроекономіка і бізнес). 
Проблеми реставрації та відновлення архітектурних пам’яток, розвиток «замкового» туризму та 

кримінальні впровадження щодо «привахтизації» Червоногородського замку та Хоростківського палацу 

на Тернопільщині. 

ВИСТАВКИ. ПЛЕНЕРИ 
 

189. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

21 жовтня члени творчої групи «Євген Удін і компанія» стали учасниками 7-го 

виїзного художньо-мистецького пленеру, присвяченого 920-ій річниці заснування 

міста Теребовля. — С. 154 ; У галереї «Бункермуз» — виставки: класиків та 

об’ємних дерев’яних скульптур Ліланда Беті «Невловиме літо» ; картин та 

інсталяцій Іштвана Куса; живопису та кераміки Маріанни Возняк;  «5 улюблених 

фотографій»; світлин Ірини Федорович до Всесвітнього дня батька; килимів із 
колекції Сергія Ткачова; вечір пам’яті народних артистів України Анатолія 

Горчинського і Мирослава Коцюлима»; понеділкові покази історичного кіно, які 
модерує Сергій Ткачов ]. — С. 160 : фот. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ» 
 

190. Ганусевич, Н. Власники Микулинецького замку: історія і сьогодення [Текст] / 

Н. Ганусевич // Свобода. — 2018. — 2 берез. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

Про історію та відродження Микулинецького замку. 

 

191. Івасик, В. «Небесна Сотня — то в очах вогонь» [Текст] / В. Івасик // Свобода. — 

2018. — 2 берез. — С. 4. 
У Збаразькому замку відбулося відкриття виставки робіт учнів Державної художньої середньої школи 

ім. Т. Г. Шевченка «Небесна Сотня — то в очах вогонь». 

 

192. Кравчук, Н. Панські маєтки успадкувала наймичка [Текст] / Н. Кравчук // Високий 

замок.— 2018. — 8—14 берез. — С. 10 : фот. кольор. — (Погляд на життя). 
Про Микулинецький замок та його власницю Стефанію Болой. 

 

193. Миколайчук, Н. Погляд із вічності в майбутнє [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 

України. — 2018. — 23 лют. — С. 9 : фот. — (Новини). 
У Збаразькому замку діє виставка живопису, присвячена Героям Небесної Сотні. 

 

194. Савчук, Г. «Небесна сотня — то в очах вогонь» [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 

2018. — 16 лют. — С. 4.  
Анонс відкриття виставки пам’яті Героїв Небесної Сотні у Збаразькому замку НЗ «Замки Тернопілля». 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

195. Мадзій, І. «Дністрове перевесло» в Заліщиках: премії і дипломи землякам [Текст] / 

І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 6 : фот. — (Митці слова). 
У Заліщиках відбулося літературне свято «Дністрове перевесло». 

Свята зимового календарно-обрядового фольклору 
 

196. Деркач, З. У Великогаївській громаді обирали найкращі вертепи [Текст] / З. Деркач 

// Свобода. — 2018. — 24 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Відгомін свята). 
Другий парад вертепів відбувся у с. Грабовець Тернопільського району. 

 

197. Касіян, В. У «Параді вертепів» перемогли вишнівчани [Текст] / В. Касіян // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 26 січ. — С. 2 : фот. — (Визначили найкращих). 
У тернопільському ТРЦ «Подоляни» відбувся обласний «Парад вертепів». 

 

198. Мадзій, І. І маланкували, і засівали [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя. — 2018. — 19 

січ. — С. 8 : фот. — (Святкування). 
У м. Борщів відбулося фольклорно-обрядове різдвяне дійство «Хай буде благословенне Різдво Христове!». 

 

199. Мадзій, І. Свято Пущення у «Лемківській світлиці» [Текст] / І. Мадзій // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 16 лют.— С. 5 : фот. — (Наші традиції). 
 

200. Мадзій, І. Щедра коляда із Більче-Золотого [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 8 : фот. — (Наші традиції). 
Про фольклорне різдвяне дійство «До Стрітення від Різдва лине краєм коляда». 

 

201. Миколайчук, О. У Тернополі втридцяте відбувся фестиваль «Нова радість 

стала!» — [Текст] / О. Миколайчук // Номер один. — 2018. — 24 січ. — С. 7 : фот. — 

(Влада і громада). 
За участі 18 мистецьких колективів області в Тернополі відбувся ювілейний 30-й фестиваль «Нова радість 

стала». 
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202. Нікітіна, Ю. Біля ставу зліпили міні-сніговичків, снігового козака і Олафа [Текст] 

/ Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 4 : фот. кольор. — (Фоторепортаж). 
Креативних сніговиків ліпили тернополяни на Фестивалі снігових баб. 

 

203. Нікітіна, Ю. У супермаркеті колядували Тимошенко, ангелики та Путін [Текст] / 

Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2018. — 24 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Репортаж). 
Учасники аматорського зразкового художнього фольклорно-обрядового гурту «Ходаки» організували 

вертепне дійство у тернопільському ТРЦ «Подоляни». 

 

204. Томчишин, Ю. Бережанці весело прощалися із зимою [Текст] / Ю. Томчишин // 

Наш день. — 2018. — 14—20 лют.— С. 13 : фот. кольор. — (Соціум). 
У Бережанах відбулося «Свято зими». 

 

205. Томчишин, Ю. У Тернополі діти та дорослі ліпили сніговиків [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 7 — 13 лют. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Дозвілля). 
На набережній тернопільського ставу пройшов фестиваль сніговиків. 

 

206. Хом’як, М. Колядки, вертеп і «Золоті сурми» [Текст] / М. Хом’як // Вільне життя. — 

2018. — 19 січ. — С. 8 : фот. — (Святкова феєрія). 

Зимові свята відзначили в с. Вербівці Лановецького району. 

Свята Маланки в селах Устя та Горошова Борщівського району 

207. Калачик, Ю. Заманили на повну, або як Ріо-де-Горошова гуляла [Текст] / 

Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 17— 23 січ. — С. 3 : фот. 

кольор. 
 

208. Миколайчук, О. На півдні Тернопілля відбулося феєричне свято Маланки [Текст] / 

О. Миколайчук // Номер один. — 2018. — 17 січня. — С. 14 : фот. кольор. 
Про традиції святкування Маланки в селах Устя та Горошова Борщівського району  та Парад Маланок у 

Синькові Заліщицького району. 

 

209. Неймовірні костюми й настрій карнавалу: як Тернопільщина святкувала Маланку 

[Текст] // Наш день. — 2018. — 17 — 23 січ. — С. 13 : фот. кольор. 
Відзначення свята Маланки у селах Устя та Горошова Борщівського району. 

 

210. Олійник, Д. Нечисть, гігантські фігури, співи… як карнавалили на Маланки 

[Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2018. — 17 січ. — С. 9 : фот. кольор. 
Традиції святкування Маланки у Красноїльську Чернівецької області, Горошовій та Усті Борщівського 

району. 

 

211. Шот, М. Маланка з весіллям, блокпостами та «шейхами» [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя. — 2018. — 19 січ. — С. 1 : фот. — (Народні традиції). 
Про святкування Маланки в с. Горошова Борщівського району. 

 

212. Якель, Р. Самовиживання Маланки [Текст] / Р. Якель // Дзеркало тижня. — 2018. — 

20 січ. — С. 16 : фот. кольор. 
Про святкування Маланки в селах Устя та Горошова Борщівського району.  

ФЕСТИВАЛІ 

213. Готуємося до фестивалю «Цвіт вишиванки» [Текст] // Свобода. — 2018. — 

7 берез. — С. 12 : фот. кольор. 
Анонс X Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» (12—13 травня 

2018, м. Тернопіль) 
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214. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 9––10 вересня в 

Борщеві відбувся фольклорно-мистецький фестиваль борщу й автентичної 
борщівської сорочки «Борщівська вишиванка». — С. 148 ; 3 вересня свято замку 

відзначили у с. Підзамочок на Бучаччині. — С. 148 ; 9 вересня відбулось свято замку 

у Чорткові. — С. 148 ; 17 вересня чергове «Свято замку» завітало до Микулинців 

на Теребовлянщині. — С. 149 ; 23 вересня у Підгайцях відбулося театралізоване 

дійство, присвячене пам’ятній даті в історії краю — 350-річчю битви українського 

гетьмана Петра Дорошенка з військом короля польсько-литовської держави Яна 

Собеського. — С. 150 ; 23 — 24 вересня у Більче-Золотому на Борщівщині зібрав 

численних гостей перший фестиваль трипільської культури, «родзинкою» якого 

стала печера-музей Вертеба. — С. 150 ; 7 — 8 жовтня на Козівщині відбулося свято 

«Бишки — столиця воюючої країни». — С. 152 ; 14 жовтня у Вишнівці на 

Збаражчині відзначили свято замку. — С. 153 ; 11 — 12 листопада Тернопіль 

приймав міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного 

мистецтва «Кришталевий жайвір» — С. 156—157. 
 

215. Миколайчук, О. Андрій DC, який зробив Тернопіль одним із європейських центрів 

тан-руху [Текст]: [інтерв’ю з Андрієм Стелігою, прихильником рок-гурту «AC/DC»] 

/ [спілкувався] О. Миколайчук // Номер один.— 2018. — 28 берез. — С. 12 : фот. — 

(Культура). 
Анонс міжнародного фестивалю прихильників рок-гурту «AC/DC», який відбудеться в Тернополі. 

 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

216. Бурлаку, Н. Як тернопільський Сірий і «Вар’яти» в Америці дебютували [Текст] : 

[інтерв’ю] / [розмовляла] Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2018. — 21 лют. — С. 810 : 

фот. — (Інтерв’ю). 
Про дебютні гастролі гурту в США. 

 

217. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 17 листопада 

у залі облдрамтеатру ім. Т. Шевченка врочисто відзначено 60-річчя лауреата 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів, обласних премій ім. Степана Будного та 

Соломії Крушельницької, всеукраїнської — ім. Братів Богдана та Левка Лепких, 

володаря Ґран-прі всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» 

Струсівської заслуженої капели бандуристів України «Кобзар» (художній керівник 

та головний  дириґент — заслужений працівник культури України Ігор Козак). — 

С. 157. 
 

218. Кульбаба, О. Від хати до хати [Текст] / О. Кульбаба // Свобода. — 2018. — 19 січ. — 

С. 4 : фот. 
Вертеп від учасників дитячого театрального колективу «Писанка» з Мовчанівки Підволочиського району. 

 

219. Кульбаба, О. «Любі браття, Спас вродився» [Текст] / О. Кульбаба // Вільне життя. — 

2018. — 19 січ. — С. 5 : фот. — (Різдвяне дійство). 
Вертепне дійство представили учасники дитячого театрального колективу «Писанка» з с. Мовчанівка 

Підволочиського району. 
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220. Чубата, Д. Музика вихідного дня [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 берез. — С. 8. — (Концертна зала). 
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт муніципального Галицького камерного оркестру. 

 

Вокальний квартет «Акорд» 
 

221. Гурт із Тернополя вразив суддів «Голосу країни» [Текст] // Номер один. — 2018. — 

21 лют. — С. 2 : фот. — (Новини). 
Тернопільський квартет вподобали всі судді «Голосу країни». 

 

222. Дмитрук, Г. «Акорд» на «Голосі країни» [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя. — 

2018. — 21 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Знай наших!). 
Про участь тернопільського квартету «Акорд» у шоу «Голос країни». 

 

223. Дмитрук, Г. Ех, дівчата [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 2018. — 

30 берез. — С. 1. — («Голос країни»). 
Тернопільський гурт «Акорд» покинув шоу «Голос країни». 

 

224. Калачик, Ю. Тернопільський «Акорд» «Голосу країни»! [Текст] / Ю. Калачик // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—27 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Тернопільський вокальний квартет вподобали на «Голосі країни». 

 

225. «Приємно, що до нас розвернулись усі чотири тренери» [Текст] // Наш день. — 

2018. — 21—27 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Цікаво). 
Про участь тернопільського чоловічого квартету «Акорд» у телепроекті «Голос країни». 

 

226. Сагаль, О. Квартет «Акорд»: «Перед виходом на сцену «Голосу країни»… на 

півтори години застрягли в ліфті!» [Текст] : [інтерв’ю з учасниками вокального 

квартету «Акорд»] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

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

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 
 

227. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 8 листопада у 

галереї ТОО НСХУ відбулася презентація альбому репродукцій робіт народного 

художника України Богдана Ткачика «Історичні постаті Тернопілля». — С. 155. 
 

228. Цебрій, Є. «Це був такий час, що за коляду і вертеп могли посадити» [Текст] / 

Є. Цебрій // RIA плюс. — 2018. — 17 січ. — С. 17 : фот. 
З історії створення тернопільського товариства «Вертеп». 

 

Тернопільська обласна організація Національної спілки 
письменників України 

 

229. Гаврильцьо, І. Письменники —  для літоб’єднання [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 3. — (Презентації). 
Відбулася творча зустріч членів НСПУ Б. Мельничука, В. Дячуна та Романа Ладики з членами 

літературного об’єднання. 
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230. Дігай, Т. Літературно-мистецький альманах «Курінь» зустрів 25-річчя [Текст] / 

Т. Дігай // Свобода. — 2018. — 9 лют. — С. 4. 
Під патронатом обласної організації НСПУ надійшло 15-те число альманаху, в якому представлено 

творчість близько 20-ти авторів з Тернопільської області. 
 

231. Дігай, Т. «Куреню» — 25! [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2018. — 

16 лют.— С. 6. — (Щойно з друку). 
Літературно-мистецький альманах «Курінь» відзначає 25-річчя. 

 

232. Заморська, Л. Колекціонують, в’яжуть, танцюють [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс.— 2018. — 7 берез. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
Про захоплення тернопільських письменниць: Н. Гербіш, І. Мацко, Г. Осадко та З. Замкової. 

 

233. Заморська, Л. Герої книги — тернопільські письменники [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2018. — 14 лют. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
З нагоди 70-річного ювілею письменника В. Дячуна у видавництві «Крок» вийшла книга «Непогані, 
загалом, люди». 

 

234. Заморська, Л. Рибалять, мандрують, колекціонують [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 14 берез. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
З нагоди Всесвітнього дня письменника  О. Вільчинський, П. Сорока, Ю. Матевощук, В. Янкевич 

розповіли про маловідомі факти з їх життя. 

Тернопільський обласний осередок Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

235. Мадзій, І. Патріот і просвітянин [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2018. — 

23 лют.— С. 3 : фот. — (До 150-річчя Товариства «Просвіта»). 
Про просвітницьку діяльність Михайла Борейка. 

 

236. Савак, Б. Сторінки історії «Просвіти» в селі Денисові, що на Тернопільщині [Текст] 

/ Б. Савак // Слово Просвіти. — 2018. — 25 — 31 січ. — С. 4 — 5 :  фот. 
Про історію створення та  діяльність осередку «Просвіти» в с. Денисів Козівського району Тернопільської 
області.  

 

237. Следзінська, Л. Олексію Борису — 90! [Текст] / Л. Следзінська // Слово Просвіти. — 

2018. — 1—7 берез. — С. 16 : фот. — (З роси й води!). 
Кременецьке районне об’єднання товариства «Просвіта» вітало ювіляра. 

 

238. Чернецький, І. Коли добром і любов’ю сповнені серця, квітнуть душі і все навколо 

[Текст] / І. Чернецький // Слово Просвіти. — 2018. — 22—28 лют. — С. 14 : фот. — 

(Подвижники «Просвіти»). 
Про просвітянське подружжя Степана та Марії Хамар. 

 

239. Чубата, Д. Леся Українка і «Просвіта» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 берез. — С. 5. — (Славетні українці). 
 

240. Чубата, Д. Цей знаний і незнаний Володимир Сосюра [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 3 : фот. — (Славетні українці). 
Просвітяни Тернополя відзначили 120-річчя від дня народження українського поета В. Сосюри. 

 

241. Ярема, К. Берегиня української нації [Текст] / К. Ярема // Слово Просвіти. — 

2018. — 8 — 14 лют. — С. 6 : фот. — («Просвіті» — 150!). 
Про діяльність товариства «Просвіта» на Тернопільщині. 
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ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, 
ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

242. Білик, Н. Спогади Зенона Кузелі як історичний документ [Текст] / Н. Білик // 

Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 122—129: фот. — (Подвижники 

нації). 
У статті досліджено спогади Зенона Кузелі, у яких йдеться про період навчання автора в Бережанській 

гімназії, його участь в антропологічно-етнографічній експедиції під керівництвом Федора Вовка на 

Підкарпаття в 1904 р. Висвітлено історію взаємин Зенона Кузелі та Івана Франка.  

 

243. «Він підготував один з перших посібників з історії України. З різних міст просили, 

щоб передали їм» [Текст] // Наш день. — 2018. — 7—13 лют. — С. 5 : фот. — 

(Пам’ять). 
Про творчі здобутки Богдана Лановика. 

 

244. Волинська, О. Адам Цибульський: бенефіс у «блазнях» [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 
У Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича привітали із 
70-річчям народного артиста України Адама Цибульського та відбувся прем’єрний показ вистави Б. 

Мельничука «Блазні». 

 

245. Волинська, О. Пам’яті жертв операції «Вісла» [Текст] / О. Волинська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 3. — (Знай наших!).  
Репродукції трьох графічних робіт Ярослава Омеляна: «Пацифікація» та дві із серії «Акція Вісла» 

представлені на сторінках 28 номера «Інформаційного бюлетеня» об’єднання товариств депортованих 

українців Закерзоння (м. Львів).  

 

246. Волинська, О. У Дрогобичі аплодували тернополянам [Текст] / О. Волинська // 

Свобода. — 2018. — 2 берез. — С. 4: фот. — (Прем’єра). 
У Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича привітали із 
70-річчям народного артиста України, уродженця Тернопільщини, Адама Цибульського та відбулася 

прем’єра вистави Б. Мельничука «Блазні». 

 

247. Втрати [Текст]: перестало битися серце українського поета, перекладача, 

літературознавця, уродженця м. Тернопіль, Ігоря Маленького / Київська 

організація НСПУ // Літературна Україна. — 2018. — 8 берез. — С. 2. 
 

248. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 8 вересня у Львові на 

зборах Всеукраїнського Наукового товариства ім. Т. Шевченка за результатами 

таємного голосування дійсними членами НТШ обрано з його Тернопільського 

осередку: письменника та літературознавця Богдана Мельничука, археолога й 

краєзнавця Богдана Строценя. — С. 148 ; 24 вересня біля пам’ятника Ігореві Ґереті 
на вул. Валовій у Тернополі зібралися сотні людей, щоб відзначити 79-ту річницю 

від дня народження відомого археолога, історика, культоролога, заслуженого діяча 

мистецтв України. — С. 150—151 ; 9 листопада до 145-ї річниці від дня народження 

Богдана Лепкого у Бережанах відбулася всеукраїнська наукова конференція з 
міжнародною участю «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української 
національної культури». — С. 156 : фот. 

 

249. Дохват, М. Вдома Ірини Білик висітиме портрет. Який їй подарував тернополянин 

[Текст] / М. Дохват // RIA плюс.— 2018. — 7 берез. — С. 9 : фот. кольор. — (Новини). 

Тернопільський художник Сергій Марунич подарував Ірині Білик портрет. 
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250. Дігай, Т. Подвижницька ватра Іванни Блажкевич [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 6. — (Рецензія). 
Книжка Іванни Блажкевич «Жінка на бойовій лінії: спогади, щоденник» вийшла з друку в тернопільському 

видавництві «Навчальна книга–Богдан». 

 

251. Жук, Г. Його музика шириться там, де народилася [Текст] / Г. Жук // Свобода. — 

2018. — 12 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про композитора, диригента, педагога Василя Безкоровайного. 

 

252. Журавель, Н. Натхнений музами творець [Текст] / Н. Журавель // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 23 лют.— С. 2. — (Незабутні). 
Про художника й поета Антона Журавля. 

 

253. Задорожна, А. Він жив мистецтвом, а мистецтво жило у його серці [Текст] / 

А. Задорожна // Вільне життя плюс. — 2018. — 14 лют. — С. 4. — (Замість квітки…). 
Про краєзнавця, літературознавця, уродженця с. Мовчанівка Підволочиського району Миколу Тимчука. 

 

254. Задорожна, А. Проживши 105 років, він залишив пам’ять у рідному селі [Текст] / 

А. Задорожна // Свобода. — 2018. — 16 лют. — С. 2. — (Тільки спогад). 
Про краєзнавця, літературознавця зі с. Мовчанівка Підволочиського району Миколу Тимчука. 

 

255. Знаменитий шумчанин відзначає ювілей [Текст] // Наш день. — 2018. — 1—

23 січ. — С. 13 : фот. кольор. 
До 80-річчя самодіяльного композитора, співака, громадського діяча Василя Ільківа. 

 

256. Картини — задля миру в Україні [Текст] // Свобода. — 2018. — 7 лют. — С. 12 : фот. 

кольор. — (Знай наших). 
Про творчість тернопільської художниці Олесі Гудими. 

 

257. Кашкадамова, Н. Звучить музика Василя Барвінського [Текст] / Н. Кашкадамова // 

Українська музична газета. — 2018. — № 1 (січ. — берез.) — С. 11 : фот. кольор. — 

(До ювілею). 
Огляд звукозаписів творів В. Барвінського, зокрема нового компакт-диска у виконанні української 
піаністки, яка працює в Німеччині Віоліни Петриченко. 

 

258. Коваль, Є. Півстоліття віддав журналістиці [Текст] / М. Микулін // Вільне життя 

плюс. —  2018. — 23 берез. — С. 5. — (Люди і час). 
Пам’яті журналіста, літературного редактора «Вільного життя плюс», переможця обласного конкурсу 

«Людину року — 2010» Миколи Добровольського. 

 

259. Костюченко, О. Планують видати повне зібрання творів Уласа Самчука [Текст] / 

О. Костюченко // Голос України. — 2018. — 21 берез.— С.[8] : фот. — (У номер). 
Родина Соколиків – представники української діаспори у Канаді й розпорядники спадщини 

Уласа Самчука — надала ексклюзивне право НУ «Острозька академія» на видання повного зібрання творів 

письменника. 

 

260. Мадзій, І. Залюблений у слово і театр [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2018. — 30 берез. — С. 3. — (Спомин про друга). 
Про актора, режисера аматорських театрів, радіожурналіста, письменника Володимира Дутчака. 

 

261. Мадзій, І. Звідки корені роду славетної Соломії? [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 5. — (З історії краю). 
Про Григорія Савчинського, громадського і культурного діяча, письменника, прозаїка, автора книжки 

«Звенигород». 
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262. Марчук, І. Іван Марчук: «Ми навіть не уявляємо, в якому болоті сидимо…» [Текст] 

: [інтерв’ю] / [записала] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 17— 

23 січ. — С. 5 : фот. — (Інтерв'ю). 
Іван Марчук про сучасність. 

 

263. Матусяк, В. Не «Щедриком» єдиним [Текст] / В. Матусяк // Свобода. — 2018. — 

31 січ. — С. 11 : фот.  
З історії виконання капелою О. Кошиця хорової обробки фортепіанної мініатюри Василя Барвінського 

«Ходить сон коло вікон» у США. 

 

264. Мельничук, Б. Новий роман про Тернопіль [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 6. — (Рядок з біографії краю). 
Про художника Романа Турина. 

 

265. Павлик, В. Віктор Павлик: «Заспівати у Росії? Ні за які гроші!» [Текст] : [інтерв’ю] 

з В. Павликом/ [спілкувався] Б. Бондаренко // Експрес. — 2018. — 15 — 22 берез. — 

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

266. Павленко, І. Ювілейний звіт митця [Текст] / І. Павленко // Українська музична 

газета. — 2018. — № 1 (січ. — берез.) — С. 8 : фот. кольор. — (Вітаємо). 
У м. Київ відбувся творчий звіт до 60-річчя від дня народження та 40-річчя творчої діяльності у 

Заслуженому народному ансамблі пісні і танцю України «Дарничанка» заслуженого працівника культури 

України, музиканта, хорового диригента, уродженця м. Борщів, Петра Андрійчука. 

 

267. Павлюк, М. «Дужий розумом, гарячий любов’ю…» [Текст] / М. Павлюк // Слово 

Просвіти. — 2018. — 15 — 21 лют. — С. 10 : фот. — (Батьки «Просвіти»). 
Про громадського, політичного діяча, публіциста Степана Качалу. 

 

268. Підлужний, А. Андрій Підлужний: «Я вже «наївся» популярності…» [Текст] : 

[інтерв’ю] з композитором і співаком А. Підлужним / [розмовляла] О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21 — 27 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

269. Плахта, Д. Світ Барвінського [Текст]: як у Дрогобичі відновлюють пам’ять про 

композитора, про якого мовчали майже півстоліття : [інтерв’ю] з викладачем 

Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського, організатором 

Міжнародного конкурсу юних піаністів імені Василя Барвінського Є. Лемехом / 

[спілкувався] Д. Плахта // День. — 2018. — 20 лют. — С. 6 : фот. кольор.— 

(Культура). 
 

270. Поліщук, О. Живописна відвертість душі — [Текст] / О. Поліщук // Вільне життя. — 

2018. — 24 січ. — С. 5 : фот. — (Долі людські). 
Спогади про кременецьку художницю Анну Левандовську. 

 

271. Попович, Ж. «Золота письменниця України» народилася у… «долині смерті» 

[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2018. — 11 лют. — С. 9 : фот. кольор. — 

(Життєпис). 
Про Лесю Романчук-Коковську. 

 

272. Присяжний, В. Володимир Присяжний: «Слова є для того, щоб ними описувати 

правду життя» [Текст] : [інтерв’ю] з письменником В. Присяжним / [розмовляла] 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 2 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
 

273. Пушик, С. Нариси з історії Вікторова [Текст] / С. Пушик // Слово Просвіти. — 

2018. — 8 — 14 лют. — С. 12 : фот. — (Першодрук). 
Про композитора й хорового диригента, краєзнавця — Дениса Січинського. 
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274. Рудніцький, А. Світлій пам’яті професора Богдана Лановика [Текст] / 

А. Рудніцький // Наш день. — 2018. — 31 січ. — 6 лют. — С. 3 : фот. — (Постать). 
Про науковця, українознавця Б. Лановика. 

275. Cалімонович, Л. Урбаністичний Курбас [Текст] / Л. Салімонович // Україна 

молода. — 2018. — 23 січ. — С. 3. — (Час «Т»). 
У харківському «ЄрміловЦентрі» діє виставка, присвячена діяльності театру «Березіль» Леся Курбаса. 

 

276. Сікиринський, О. Олег Сікиринський: «У школі, коли дізналися, що хочу бути 

актором, дивилися на мене як на дивака» [Текст]: [розмова] з актором  

Національного академічного українського драматичного театру 

ім. М. Заньковецької, уродженцем м. Чортків Тернопільської області, 
О. Сікиринським / [спілкувалася] Л. Пуляєва-Чижович // Високий замок. — 

2018. — 27 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Гість). 
 

277. Сорока, П. За покликом краси і любові [Текст] / П. Сорока // Літературний 

Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 93—98: фот. — (Митці). 
Про автопортрети художника Богдана Ткачика. 

 

278. Стецько, В. Василь Стецько: «Художник — не професія, це доля» [Текст] : 

[інтерв’ю] з художником В. Стецьком / [записала] А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 12 січ. — С. 5 : фот. — (Покликання).  
 

279. Федун, Г. Талановита дочка залуженого художника України [Текст] / Г. Федун // 

Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 91—92 : фот. — (Художник номера). 
Про дочку Євгена Удіна, заслуженого художника України Олену Кінтзеле.  

 

280. Чемера, Г. Краєзнавчі пошуки вчителя історії [Текст] / Г. Чемера // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 1. — (До джерел). 
Про краєзнавця Івана Гулея. 
 

281. Шот, М. У Канаді живе з Україною [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 

16 лют. — С. 11 : фот. — (Суспільство). 
Про громадську діячку діаспори, уродженку с. Озеряни Борщівського району, Ярославу Татарнюк. 

 

282. Шот, М. Україна завжди в її серці [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2018. — 

2 лют. — С. 1 : фот. — (Нашого цвіту по всьому світу). 
Про громадську діяльність Ярослави Татарнюк. 

 

283. Як «тернопільська» пісня на «Голосі…» розвернула усі крісла [Текст] // RIA 

плюс. — 2018. — 14 лют. — С. 6 : фот. — (Культурні новини). 
Пісні Андрія Підлужного виконують учасники вокального шоу «Голос країни». 
 

284. Ярий, М. Переслідувані імперією [Текст] / М. Ярий // Вільне життя плюс. — 2018. — 

23 берез. — С. 3. — (Славетні земляки). 
Про Ю. Словацького, О. Неприцького-Грановського та Уласа Самчука. 

 
До 204-річчя від дня народження Тараса Шевченка 

 

285. Бичко, З. Український пророк [Текст] / З. Бичко // Вільне життя плюс. — 2018. — 

21 берез. — С. 6 : фот. кольор. — (Обереги). 
Про пам’ятники Тарасу Шевченку в Лисичинцях Підволочиського району і в Божикові на Бережанщині. 
 

286. Бідзіля, Т. Кобзареве слово — вічне [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 2018. — 

23 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
На Бережанщині відзначили 204-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 
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287. Будар, Т. Шевченків березень [Текст] / Т. Будар // Слово Просвіти.— 2018. — 22—

28 берез. — С. 7 : фот.  
У приміщенні Бережанського районного будинку народної творчості відбулося Шевченківське свято 

«Кобзареве слово вічне!». 

 

288. Бурма, В. Ох не однаково йому [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2018. — 

14 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Не вмирає душа наша, не вмирає воля). 
У Тернополі відзначили 204-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 

 

289. Гаськевич, О. Вшанування Тараса Шевченка на теренах Волині [Текст] / 

О. Гаськевич // Свобода. — 2018. — 16 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про діяльність кременецького товариства «Просвіти» з вшанування Тараса Шевченка.. 

 

290. Кузь, В. Шевченко в картині [Текст] / В. Кузь // Вільне життя плюс.— 2018. — 

23 берез. — С. 1. — (Новини звідусіль). 
Образ Тараса Шевченка у творчості, тернопільського майстра Мар’яна Вархоліка. 

 

291. Лисий, С. Перед тобою, батьку Тарасе [Текст] / С. Лисий // Вільне життя плюс. — 

2018. — 14 берез. — С. 2 : фот. кольор. — (Нащадки Великого Кобзаря). 
Спогад автора статті про встановлення пам’ятника Т. Шевченку в Ланівцях та альманах «ЛАН». 

 

292. Надал, С. Сергій Надал: «Шевченко закликав вчити чуже, але й поважати своє» 

[Текст] / С. Надал // Вільне життя плюс. — 2018. — 7 берез. — С. 3 : фот. кольор. ; 

Нова Тернопільська газета. — 2018. — 7—13 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
 

293. Чубата, Д. Тарасова пісня і «Плач калини» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 23 берез.— С. 5. — (У вінок Кобзареві). 
В Українському домі «Перемога» відбувся святковий концерт народного аматорського хору імені І. 
Кобилянського з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. 

 

294. Шот, М. Пам’ятник освятили «при великому здвизі народу» [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2018. — 8 берез. — С. 2 : фот. — (Шевченкіана). 
Про перші пам’ятники Т. Шевченку на Тернопільщині — в селах Бурдківці, Настасів і Лозівка. 

 

295. Шот, М. «Стоїть село і пам’ятник Шевченку в ньому» [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 14 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (Рядок з біографії краю). 
Про пам’ятники Т. Шевченку в Бурдківцях, Настасові та Лозівці. 

 

До 180-річчя від дня народження Володимира Лучаковського 
 

296. Величко, Б. Відповідальна громада була і залишається рушієм змін [Текст] / 

Б. Величко // Вільне життя плюс. — 2018. — 21 берез. — С. 2 : фот. кольор. — (До 

180-річчя з дня народження Володимира Лучаківського).  

 

297. Величко, Б. 180 років тому народився Володимир Лучаківський [Текст] / 

Б. Величко // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—27 берез. — С. 2 : фот. 
 

298. Чубата, Д. «Просвіті» є за що дякувати Володимирові Лучаківському [Текст] / 

Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 5 : фот. — (Славетні 
краяни). 
У сесійній залі Тернопільської міської ради відбулися урочини з нагоди 180-ї річниці від дня народження 

Володимира Лучаківського. 
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До 173-річчя від дня народження Івана Пулюя 
 

299. Збожна, О. «Лампаду одні другим передадуть» [Текст] / О. Збожна // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 23 лют.— С. 3 : фот. — (Славетні українці). 
Про Івана Пулюя. 

 

300. Теслюк, С. Пам’яті геніального Івана Пулюя [Текст] / С. Теслюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 5. — (Вшанування). 
У Тернополі вшанували пам’ять Івана Пулюя. 

 

301. Черкаська, Г. Украдена слава [Текст] / Г. Черкаська // Голос України. — 2018. — 

8 лют. — С. 9 : фот. — (Долі геніїв). 
Про уродженця Гримайлова Івана Пулюя. 
 

До 150-річчя від дня народження В’ячеслава Будзиновського 
 

302. Левицький, В. Громадянин письменницької республіки [Текст] / В. Левицький, 

Б. Мельничук // Вільне життя. — 2018. — 19 січ. — С. 6 : фот. — (До 150-річчя від 

дня народження В’ячеслава Будзиновського). 
Про життя й діяльність письменника, громадсько-політичного діяча, уродженця с. Баворів 

Тернопільського району В. Будзиновського.  

 

303. Мельничук, Б. «Шукав золото української душі» [Текст] / Б. Мельничук, В. Кулик 

// Свобода. — 2018. — 2 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про життєвий і творчий шлях В. Будзиновського. 

 

До 145-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 
 

304. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 22 — 29 вересня в 

області відбулася низка заходів до 145-річчя від дня народження видатної землячки, 

співачки світової слави Соломії Крушельницької. — С. 150. 
 

305. Канарська, А. Побачив у танці голос Соломії Крушельницької... [Текст]: [серед 

багатьох постановок українського балетмейстера Сергія Наєнка — балет 

«Повернення Баттерфляй», присвячений Соломії Крушельницькій] / А. Канарська 

// Високий замок. — 2018. — 13 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Гість).  

 

До 145-річчя від дня народження Богдана Лепкого 

306. Бичко, З. Вінок пошани збагатився [Текст] / З. Бичко // Вільне життя. — 2018. — 

19 січня. — С. 3 : фот. — (Лепкіана). 
Вийшов з друку словник «Фразеологізми у творах Б. Лепкого», підготовлений вченими-філологами І. 
Бабій, Т. Вільчинською, Н. Лісняк, Т. Миколенко, М. Наливайко, С. Панцьо, Н. Парасін і Н. Свистун. 

 

307. Волинська, О. І вірші, й оповідання класика [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 6. — (Лепкіана). 
У видавництві «Терно-граф» вийшла книжка «Вибрані твори» Богдана Лепкого з нагоди 145-ї річниці від 

дня народження. 

 

308. Гаврильцьо, І. «Вибрані твори» Богдана Лепкого  [Текст] / І.  Гаврильцьо // 

Свобода. — 2018. — 5 січ. — С. 8 : іл. — (Щойно з друку). 
З ініціативи Б. Мельничука й фінансової підтримки обласної та міської видавничих рад і постійного 

мецената цієї премії, голови Ліги підприємців «Українська справа» М. Ратушняка вийшла з друку книжка  

вибраних творів Богдана Лепкого. 
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До 135-річчя від дня народження Михайла Бойчука 
 

309. Овчаренко, Е. Відродження історичного малярства [Текст] / Е. Овчаренко // Слово 

Просвіти. — 2018. — 25— 31 січ. — С. 13 : фот. — (Палітра). 
Портрет Михайла Бойчука представив Богдан Ткачик на 8-му Всеукраїнську бієнале мистецтва 

історичного жанру «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників» у м. 

Київ.  

 

310. Трапезнікова, Д. «Тут розпочався справжній Бойчук» [Текст] / Д. Трапезнікова // 

День. — 2018. — 2 — 3 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Суспільство). 
Єдині в Києві фрески митців Школи Бойчука збереглися на стінах Національної академії образотворчого 

мистецтва та архітектури. 

 

311. Чорна, С. Художники розвінчують імперські стереотипи і творять історію країни 

[Текст] / С. Чорна // Голос України. — 2018. — 17 січ. — С.11 : фот. — (Київ). 
Серед експонатів виставки «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників» 

експонується художня робота київської художниці Марини Соченко, присвячена Михайлу Бойчуку. 

 

До 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого 
 

312. Гайдамаха, А. Патріархат Української Церкви: «Бути собою!» [Текст] / 

А. Гайдамаха // Шлях Перемоги. — 2018. — 28 лют. — С. 5. — (Відлуння). 
Про підсумки відзначення 125-річчя від дня народження Патріарха Й. Сліпого. 

 

313. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

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

меморіальному комплексі ім. Йосипа Сліпого проведено міжнародні наукові 
читання «Патріарх Йосип Сліпий — провісник вільної України». — С. 162 : фот. 
 

314. Дмитрук, Г. Завершився рік Патріарха Йосифа [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 23 лют.— С. 5. — (Церковне життя). 
 

315. Надал, С. «Патріарх Йосиф Сліпий вчив нас, що національна символіка, історія, 

мова, культура — це те, що єднає націю» [Текст] / С. Надал // Вільне життя. — 

2018. — 21 лют. — С. 2 : фот. кольор. ;  Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—

27 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Vlada). 
Сергій Надал про шанобливе ставлення до національної символіки. 

 

316. Хом’як, О. Закрили ювілейний рік [Текст] / О. Хом’як // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 лют.— С. 1. — (Новини звідусіль). 
З нагоди 125-ліття від дня народження у музейно-меморіальному комплексі «Рідна хата» відбулося 

урочисте закриття ювілейного року Патріарха Йосифа Сліпого. 

 

До 85-річчя від дня народження Євгена Дударя 
 

317. Дудар, Є. Євген Дудар: «А що, у «провінції» лише вирощують капусту, а в 

столиці — геніїв?...» [Текст] : [інтерв’ю] з гумористом і сатириком Є. Дударем / 

[розмовляла] Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 7 лют. — С. 5 : фот. — (Наші 
знайомства). 

 

  



36 

 

318. Дудар, Є. Євген Дудар: «А що, у «провінції» лише вирощують капусту, а в 

столиці — геніїв?...» [Текст] : [інтерв’ю] з гумористом і сатириком Є. Дударем / 

[розмовляла] Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 14 лют. — С. 5 : фот. — (Відверта 

розмова). 
 

319. Дудар, Є. Євгенові Дударю — 80! [Текст] : [інтерв’ю] з письменником-сатириком  

Євгеном Дударем / [записав] М. Славинський // Літературна Україна. — 2018. — 

25 січня. — С. 5 : фот. — (Діалоги «ЛУ»). 
 

320. Дудар, Є. Літ своїх не рахує, а з дурнями не дискутує [Текст] : [інтерв’ю] з 
гумористом і  сатириком Євгеном Дударем / [розмовляла] Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 4 : фот. кольор. — (Євгенові Дударю —85!). 

 

До 80-річчя від дня народження письменника Левка Різника 
 

321. Гаврильцьо, І. Левкові Різнику — 80! [Текст] / І. Гаврильцьо // Свобода. — 2018. — 

12 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
 

322. Мельничук, Б. Гомер двох століть » [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 

2018. — 12 січ. — С. 6 : фот. — (14 січня — 80 років від дня народження письменника 

Левка Різника). 
 

До 70-річчя від дня народження поета, перекладача, художника 
Михайла Левицького 

 

323. Вандзеляк, Г. Михайло Левицький: «Де ростем, там мусимо цвісти…» [Текст] /  

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2018. — 24 січня. — С. 5 : фот. — (Відверто). 
З нагоди 70-річчя поета, перекладача, художника Михайла Левицького. 

 

324. Сагаль, О. «Де ростем — там мусимо цвісти…» [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета.— 2018. — 14 — 20 берез. — С. 6: фот. — (Persona). 

Поету й художнику Михайлу Левицькому — 70. 

 

До 70-річчя  від дня народження Лідії Стасюк 
 

325. Завіша, Г. Майстриня великих рельєфних панно та диво-кераміки [Текст] / 

Г. Завіша // Свобода. — 2018. — 16 лют. — С. 2 : фот. — (Ювілейна виставка). 
Про майстриню кераміки Лідію Стасюк. 

 

326. Мадзій, І. У глині закарбована душа [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2018. — 23 лют. — С. 5 : фот. — (Пам’ятаємо). 
Про майстриню народної творчості Лідію Стасюк. 

 

До 70–річчя від дня народження журналістки Галини Садовської 
 

327. Дудар, Є. Одкровення «блудного» краянина: Галі Садовській до її скромного 

ювілею та всьому вільножиттівському товариству [Текст] / Є. Дудар // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 берез. — С. 5 : фот. — (Чоловіче слово). 

 

328. Садовська, Г. Галина Садовська: «Усе життя роблю те, що люблю» [Текст] : 

[інтерв’ю] з журналісткою Г. Садовською / [спілкувалася] Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 28 лют.— С. 5 : фот. кольор. — (Ювілей). 
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329. Садовська, Г. Галина Садовська: «Усе життя роблю те, що люблю — і це велике 

щастя» [Текст] : [інтерв’ю] з журналісткою Г. Садовською / [спілкувалася] Л. 

Костишин // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 3—10: фот. — (Ювілеї). 
 

Письменник, правозахисник Степан Сапеляк 
 

330. Гаврильцьо, І. «Вибране» Степана Сапеляка [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 
У видавництві «Терно-граф» вийшла з друку книжка творів Степана Сапеляка «Вибране». 

 

331. Заморська, Л. Його вірші «промивали» свідомість [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 21 берез. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
Про Степана Сапеляка та його творчість. 

 

332. «Слово – хлібино моя і Покрово…» [Текст] // Наш день. — 2018. — 14—20 берез. — 

С. 7 : фот. — (Духовність). 
Про Степана Сапеляка. 
 

Художник Олег Шупляк 
 

333. Брик, А. Художник з Тернопільщини шукає підробки своїх картин [Текст] / А. Брик 

// Наш день. — 2018. — 24 — 30 січ. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура). 
Олег Шупляк готує альбом своїх картин, привласнених іншими людьми. 

 

334. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 4 листопада в 

Житомирському «Арт-центрі Гнатюка» відкрито виставку робіт «Двовзори» 

заслуженого художника України Олега Шупляка з Бережан. — С. 155. 
 

335. Деркач, З. Олег Шупляк: «Завдання художника – спонукати людей думати» [Текст] 

/ З. Деркач // Свобода. — 2018. — 7 берез. — С. 5 : фот. — (Талантище). 
 

*** 

336. Від переохолодження помер відомий режисер [Текст] // Номер один. — 2018. — 

17 січня. — С. 2 : фот. 
Про режисера театру-студії «Діалог», тернопільського барда, одного з авторів ідеї «Художники без 
майстерень» Валерія Сеньківа. 

 

337. Замерз тернопільський митець Валерій Сеньків [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2018. — 17— 23 січня. — С. 6 : фот. 
Про барда, режисера театру-студії «Діалог», автора ідеї «Художники без майстерень», мандрівника 

Валерія Сеньківа. 

 

338. У парку замерз тернопільський митець Валерій Сеньків [Текст] // RIA плюс. — 

2018. — 17 січня. — С. 3 : фот.  
Про режисера театру-студії «Діалог», барда, одного з авторів ідеї «Художники без майстерень» Валерія 

Сеньківа. 
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ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 
 

339. Гошій, І. Після війни — ляльки! [Текст] / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 28 лют. — С. 10: фот. кольор. 
Про студію еко-іграшки тернопільської родини Олександра та Ольги Гасай. 

 

340. Жебелюк, П. Петро Жебелюк: «Перед початком роботи над розписом церкви я 

завжди молюся» [Текст] /: [інтерв’ю] з різьбярем і художником П. Жебелюком / 

[розмовляла] Н. Гримак // Номер один. — 2018. — 21 лют. — С. 11 : фот. кольор. — 

(Хобі). 
 

341. Заморська, Л. «Мій космос — це борщівська вишивка» [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 21 лют. — С. 18: фот. — (Арт-кафе). 
Про вишивальницю, одну із засновниць ГО «Школа борщівської народної сорочки» Майю Юркевич. 

 

342. Заморська, Л. 3D картини малює… гарячою праскою [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2018. — 14 берез. — С. 13 : фот. кольор. — (Люди). 
Кирило Богданюк створює картини у техніці енкаустики. 
 

343. Золотнюк, А. Знаки родини та пам’яті [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 10 січ. — С. 4 : фот. кольор. — (До свята). 
Про різдвяні дідухи й «павуки» тернопільського майстра Ярослава Осадци. 

 

344. Кравчук, Н. У колекції — десятки наперстків зі всього світу [Текст] / Н. Кравчук // 

Високий замок. — 2018. — 1 — 7 берез. — С. 22 : фот. — (Хобі). 
Про вишивальницю Світлану Галущак. 

 

345. Пискур, І. «Мрія» допомагає відроджувати традиції писанкарства [Текст] : / 

І. Пискур // Номер один. — 2018. — 28 берез. — С. 3: фот. кольор. — (Новини). 
Майстер-класи з писанкарства проводять «пластуни» в рамках благодійного проекту «Великодня веселка». 

 

346. Пишися, писанко, велика і маленька… [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 21—27 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Тиждень писанки відбувся в Чорткові. 

 

347. Попович, В. Коваль із Кременця змайстрував унікальний мангал — у вигляді 
корабля  [Текст] / В. Попович // Номер один.— 2018. — 21 берез. — С. 11 : фот. 

кольор. — (Хобі). 
Про кременецького коваля Ярослава Єфремова, який створює унікальні вироби з металу. 

 

348. Сагаль, О. На мольбертах буднів малює свої мрії… [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета.— 2018. — 28 берез—3 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Тернопільський студент Кирило Богданюк малює картини праскою. 

 

349. Сагаль, О. Як тернопільська «Коза-Дереза» по світу ходила: в Америці була, 

Європу підкорила! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 21—

27 лют. — С. 12 : фот. кольор. 
Про Тернопільську етномайстерню «Коза-Дереза». 

 

350. Серед найвищих в Україні дідухів — тернопільський [Текст] // Свобода. — 2018. — 

19 січ. — С. 1 : фот. 
На Всеукраїнській новорічній виставці українських дідухів представлено шестиметровий дідух, 

виготовлений родиною майстра народної творчості Ярослава Осадци. 

 

351. Томчишин, Ю. Кирило Богданюк малює картини праскою [Текст] / Ю. Томчишин 

// Наш день. — 2018. — 17 — 23 січ. — С. 8 : фот. кольор. 
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352. Томчишин, Ю. Ляльки, зроблені з любов’ю [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день.— 

2018. — 14—20 берез. — С. 8: фот. кольор. — (Захоплення). 
Тернополянка Ольга Гасай створює маленькі копії людей. 

 

353. Ушакова, В. «Якщо людина твердо вирішила зробити татуювання, то біль її не 

зупинить» [Текст]: [інтерв’ю з майстром тату] / [спілкувалася] В. Ушакова // Номер 

один.— 2018. — 21 берез. — С. 13 : фот. — (Мистецтво). 
Про тернопільського тату-майстра. 

 

354. Шот, М. Лялька-мотанка до Греції завела [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2018. — 31 січ. — С. 7 : фот. кольор. — (Захоплення). 
Майстер народної творчості Людмила Павлова проводить майстер-класи у центрі допомоги  жінкам-

емігранткам і біженкам «Melissa Network» у Греції. 
 

355. Назар, Н. У кожній іконі — 200 тисяч хрестиків і 60 кольорів [Текст] / Н. Назар // 

Наш день. — 2018. — 21 — 27 лют. — С. 5 : фот. — (Духовність). 
Вишиту «Хресну дорогу» створили в с. Покропивна Козівського району. 

 

356. Пельц, І. Хобі — ліки від самотності [Текст] / І. Пельц // Вільне життя плюс. — 

2018. — 9 лют. — С. 8 : фот. — (Світ захоплень). 
Про вишивальницю Людмилу Явну з Підгайців Тернопільської області. 

 

357. Сагаль, О. Із сіна віночки, звірятка, ялинки, а для закоханих — навіть… 

«валентинки!» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 31 січ.— 

6 лют. — С. 12 : фот. кольор. 
Тернополянка Ольга Закорчемна виготовляє унікальні іграшки з сіна. 

 

358. Томчишин, Ю. «Хочу, щоб мої вироби приносили людям радість» [Текст] / Ю. 

Томчишин // Наш день. — 2018. — 31 січ.— 6 лют. — С. 8 : фот. кольор. — 

(Захоплення). 
Діана Брязгунова з Донеччини знайшла свою долю і покликання на Тернопільщині: малює картини і плете 

кошики із паперової лози. 

ІНШЕ 
 

359. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р. ] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163. — 

(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 4 — 7 вересня у 

Кременці відбувся літературно-мистецький форум «Діалог двох культур». — С. 148 

; 10 листопада у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі 
імені Т. Г. Шевченка відбувся концерт народного артиста України В. Павлика. — 

С. 156: фот. 
 

360. Доки серця палають, герої не вмирають [Текст] // Вільне життя плюс. — 2018. — 

21 лют.— С. 1 : фот. кольор. — (Пам’ять). 
У Тернополі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. 

 

361. Миколайчук, Н. Улюблений письменник дітлахів повернеться на батьківщину 

своїх предків [Текст] / Н. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 22 лют. — С. 6. 
Одну з центральних вулиць Бучача перейменують на честь родини Нестайків. 

 

362. Заморська, Л. Переможці «Віденського балу» — пара закоханих [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 21 : фот. кольор. — (Life). 
У Тернополі відбувся «Віденський бал». 
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363. Палій, Т. У Почаєві пом’янули героїв Крут [Текст] / Т. Палій // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 1. — (Героїчний ювілей). 
 

364. Сагаль, О. Віденський бал у Тернополі: і повальсували, і гроші дітям зібрали! 

[Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 31 січ.—6 лют. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 
У Concert Hall «Подоляни» відбувся Віденський бал. 

 

365. Краса… До Вікіпедії доведе! // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 17— 

23 січня. — С. 5. 
Фотографії з краєвидами Тернопілля стали переможцями міжнародного проекту «Вікі любить пам’ятки».  

 

366. Миколайчук, О. Тепер «…Криївка» допомагає сучасним захисникам [Текст] / 

О. Миколайчук // Голос України. — 2018. — 24 лют.— С. 5 : фот. 
У Тернополі відбулася зустріч представників волонтерського проекту «Творча Криївка». 

 

367. Мичко, С. «Вікіпедія» місцевого масштабу [Текст] / С. Мичко // Урядовий кур’єр. — 

2018. — 9—10 лют. — С. 3 : фот. — (Довідкова). 
У Тернополі започатковано інтернет-проект —  «Тернопедію». 

 

368. Нікітіна, Ю. Чим Тернопедія краща за Вікіпедію [Текст] / Ю. Нікітіна // RIA 

плюс. — 2018. — 7 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Хобі). 
У Тернополі започатковано електронну енциклопедію. 

 

369. Садовська, Г. Тарас Петриненко: «На те зима, щоб прагнути весни» [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя. — 2018. — 21 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Гості 
Тернополя). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбувся концерт 

Тараса Петриненка і Тетяни Горобець «Все буде гаразд». 

 

370. Томчишин, Ю. «Допоки ми пам’ятатимемо наших героїв, вони житимуть посеред 

нас» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2018. — 31 січ.—6 лют. — С. 3 : фот. 

кольор. — (Пам’ять). 
З нагоди Дня Героїв Крут в приміщенні залізничного вокзалу м. Тернополя відбувся концерт військового 

оркестру. 

 

371. Хіт про «файне» замовляли? [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

28 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Тернопільський благодійний фонд «MagneticOne» оголосив грант на запис пісні про Тернопіль. 

 

372. Фаріон, І. Село Вербовець дає Україні знаменитостей [Текст]: крім голови 

Нацбанку, звідси вийшли відомі науковці, кіномитці, військові, музиканти / 

І. Фаріон // Високий замок. — 2018. — 30 берез. — 1 квіт. — С. 4. — (Країна). 
 

Всеукраїнська акція єднання «Україна моя вишивана» 
 

373. А ви… вишивали Україну? — [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 24 — 

30 січ. — С. 3 : фот. кольор. 
Про всеукраїнську акцію єднання «Україна моя вишивана», ініційовану майстринями Іриною Харатін, 

Тетяною Дяківнич, Валентиною Стефиною зі смт Скала-Подільська Борщівського району. 

 

374. Мурашка, З. Вишивали у Верховній Раді [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 2 : фот. — (Всеукраїнська акція). 
У м. Києві відбулася презентація Всеукраїнської патріотичної акції «Україно моя вишивана». 
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375. Мурашка, З. Хрестиком до хрестика — в єдину Україну [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2018. — 26 січ. — С. 8 : фот. — (Патріотична акція). 
Вдруге Всеукраїнська патріотична акція «Україно моя вишивана», ініційована майстринями Іриною 

Харатін, Тетяною Дяківнич, Валентиною Стефиною зі Скали-Подільської Борщівського району, завітала 

в Тернопіль. 

 

376. Томчишин, Ю. Мільйон хрестиків заради миру [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2018. — 24 — 30 січ. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура). 
У тернопільському ТРЦ «Подоляни», в рамках Всеукраїнської акції «Україна моя вишивана», ініційованої 
майстринями Іриною Харатін, Тетяною Дяківнич, Валентиною Стефиною зі Скали-Подільської 
Борщівського району, тернополяни та гості міста вишивали карту України. 

Заходи з нагоди 99-ої річниці Дня Соборності України  
 

377. Барна, С. Степан Барна: «У боротьбі за національне визволення наш народ 

утверджував власну державність» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2018. — 

24 — 30 січня. — С. 2 : фот. — (Vlada). 
За участі голови Тернопільської облдержадміністрації С. Барни та голови Тернопільської обласної ради В. 

Овчарука в Гусятині відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України. 

 

378. Барна, С. Степан Барна: «У боротьбі за національне визволення наш народ 

утверджував власну державність» — [Текст] // Номер один. — 2018. — 24 січня. — 

С. 4 : фот. — (Новини). 
Голова Тернопільської облдержадміністрації С. Барна та голова Тернопільської обласної ради В. Овчарук 

взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Соборності України, що прийшли в Гусятині в рамках 

відзначення 100-річчя української революції. 
 

379. Бурма, В. Береги два, доля — одна [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2018. — 26 січня. — С. 1 : фот. — (Під знаком Соборності). 
На Тернопільщині відзначили  День Соборності України. 

 

380. Вітенько, Т. Тільки в єдності наша сила! [Текст] / Т. Вітенько // Свобода. — 2018. — 

24 січня. — С. 1 : фот. кольор.  
Заходи з нагоди Дня Соборності України. 

 

381. Надал, С. Сергій Надал: «День Соборності — символ незламності українців у 

боротьбі за незалежну Україну» [Текст] / С. Надал // Вільне життя. — 2018. — 

24 січня. — С. 3 : фот. кольор. ; Нова Тернопільська газета. — 2018. — 24 — 

30 січня. — С. 2 : фот. — (Vlada). 
Благодійний захід для учасників АТО та їх сімей організувала тернопільська міська рада з нагоди Дня 

Соборності України. 

 

382. Пшоняк, І. Тернополяни та хмельничани об’єдналися на берегах Збруча [Текст] / 

І. Пшоняк // Наш день. — 2018. — 24 — 30 січня. — С. 3 : фот. кольор. — (Історія і 
сьогодення). 
Голова Тернопільської облдержадміністрації С. Барна та голова Тернопільської обласної ради В. Овчарук 

взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Соборності України, що прийшли в Гусятині. 
 

383. Центровий День Соборності — у Гусятині [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2018. — 17— 23 січня. — С. 1 : фот. кольор. 
Обласні урочистості з нагоди 99-ої річниці Дня Соборності України відбудуться в Гусятині. 

 

384. Цьогоріч центральні заходи з нагоди Дня соборності відбудуться в Гусятині [Текст] 

// Вільне життя. — 2018. — 17 січня. — С. 3 : фот. кольор. ; Наш день. — 2018. — 

17 — 23 січня. — С. 3 : фот. кольор. ; Номер один. — 2018. — 17 січня. — С. 2 : фот. 

;  Свобода. — 2018. — 17 січня. — С. 3 : фот. кольор. 
Про обласні урочистості з нагоди 99-ої річниці Дня Соборності України. 
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385. Яворський, Г. Соборність єднає Україну [Текст] / Г. Яворський // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 31 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Події. Факти. Коментарі). 
На Тернопільщині відзначили День Соборності України. 

Презентація краю «Благословенне Тернопілля» 

386. Барна, С. Степан Барна: «Акція «Благословенне Тернопілля» — це добрий 

майданчик для комунікації з бізнесом та інвесторами» [Текст] / С. Барна // Нова 

Тернопільська газета. — 2018. — 21—27 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Vlada). 
 

387. «Благословенне Тернопілля» вдруге зустріло гостей у столичному «Українському 

домі» [Текст] // Наш день. — 2018. — 21—27 лют. — С. 2: фот. — (Тема тижня). 
Представники закладів культури, митці та мистецькі колективи області взяли участь у презентації краю в 

«Українському домі» Києва «Благословенне Тернопілля». 

 

388. «Благословенне Тернопілля», народжене з землі і любові [Текст] // Свобода. — 

2018. — 21 лют. — С. 1 : фот. кольор. 
Представники культури, митці та мистецькі колективи області взяли участь у презентації краю в 

«Українському домі» Києва «Благословенне Тернопілля». 

 

389. Кубів, С. «Благословенне Тернопілля» вдруге зустріло  гостей у столичному 

«Українському домі» [Текст] / С. Кубів // Номер один. — 2018. — 21 лют. — С. 3 : 

фот. кольор. — (Новини). 
Представники закладів культури, митці та мистецькі колективи області взяли участь у презентації краю в 

«Українському домі» Києва «Благословенне Тернопілля». 

 

390. «Тернопільщина змужніла, набралася сил і впевнено йде шляхом реформ» [Текст] 

// Номер один. — 2018. — 21 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Новини). 
В «Українському домі» столиці відбулася презентація туристично-мистецького та культурного потенціалу 

Тернопільщини  «Благословенне Тернопілля». 

 

391. Чорна, С. У Києві презентували Тернопільщину [Текст] / С. Чорна // Голос 

України. — 2018. — 20 лют. — С. 3 : фот. — (Політика).  
Представники культури, митці та мистецькі колективи області взяли участь у презентації краю в 

«Українському домі» Києва «Благословенне Тернопілля». 

 

392. Шот, М. У кептариках та із салбами [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2018. — 

15 лют. — С. 12 : фот. — (Спадщина). 
До уваги учасників презентації «Благословенне Тернопілля» видавництво «Укрмедкнига» представило  

настільний перекидний календар з фотографіями студентів-медиків в автентичних українських строях. 

Друк. Огляди. Презентації 
 

393. Бобрівець, М. Чайчинці в плині часу [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 

2018. — 2 берез. — С. 6. — (На книжкову полицю). 
У Тернопільському видавництві «Терно-граф» вийшла з друку книжка Любові Цалик «Під благодаттю 

животворного хреста. Чайчинці». 

 

394. Віконська, І. Відповідальність за минуле, або Зашпори пам’яті [Текст] / І. Віконська 

// Вільне життя плюс. — 2018. — 9 лют. — С. 6. — (Щойно прочитане). 
Про книжку Богдана Грабовського «Зашпори». 

 

395. Гербіш, Н. Надійка Гербіш: «Ця книжка сама до мене прийшла» [Текст] : [інтерв’ю] 

з письменницею Н. Гербіш /  [записала] А. Золотнюк // Вільне життя плюс.  — 

2018. — 12 січ. — С. 6. — (Новинка). 
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нової книжки Н. Гербіш «Мене звати Мар’ям». 
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396. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2017 р.] / 

підгот.: О. Бич [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2018. — № 1. — С. 148—163 : 

фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: : 14 вересня у 

Львові відбулася церемонія нагородження преміями «Найкраща книга 24-го 

Форуму видавців». Найбільше відзнак — п’ять — отримали книжки «Видавництва 

Старого Лева», співзасновником та головним редактором якого є уродженка 

Копичинців, дочка режисера Ореста Савки — Мар’яна Савка. — С. 149 ; У 

книгарні «Є» (м. Тернопіль): презентації книжок: Надійки Гербіш «15 дієвідмін 

радості»; Юрія Андруховича «Нам усім пощастило»; Юрія Матевощука «Морфи і 
морфій»; Ганни Осадко «Жити просто» та ін. — С. 161 : фот. 

 

397. Дігай, Т. Плач дощів на порозі квітня [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 

2018. — 26 січ. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 
Вийшла з друку повість Лілії Костишин та Богдана Мельничука «Блискавка на голе гілля». 

 

398. Жук, Г. Мій рід — моя родина [Текст] / Г. Жук // Свобода. — 2018. — 16 берез. — С. 

4 : фот. — (Неопалима купина). 
У Тернопільському видавництві «Терно-граф» вийшла друком книжка Івана Дуфенюка «Мій рід — моє 
коріння». 

 

399. Журналістка «20 хвилин» і «RIA плюс» написала книжку [Текст] // RIA плюс. — 

2018. — 28 берез. — С. 3. 
У видавництві «Підручники і посібники» вийшла збірка поезій «Храм душі» Лесі Заморської. 

 

400. Заморська, Л. Ісус був біженцем, як і Мар’ям [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2018. — 17 січ. — С. 18 : фот. 
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація нової книжки Н. Гербіш «Мене звати Мар’ям». 

 

401. Золотнюк, А. Книжка про бездомних, яку видали бездомні [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя. — 2018. — 19 січ. — С. 6 : фот. — (Презентація). 
У тернопільській книгарні «Є» відбулася авторська презентація книжки А. Куркова «Рух «Емаус»: історія 

солідарності». 

 

402. Золотнюк, А. Книжка про обличчя та краєвиди [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 2 лют. — С. 6. — (Презентація). 
В арт-барі «Коза» відбулася презентація книжки Володимира Дячуна «Непогані, загалом, люди». 

 

403. Золотнюк, А. Поетичний марафон [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2018. — 30 берез. — С. 6. — (А що у вас). 
У книгарні «Є» учасники проекту «Тернопільська поезія мертва» влаштували поетичний марафон. 

 

404. Козінчук, І. «Зашпори» Богдана Грабовського [Текст] / І. Козінчук // Свобода. — 

2018. — 9 лют. — С. 4. — (Нове видання). 
У тернопільському видавництві «Навчальна книга — Богдан» вийшла книга прози «Зашпори» Б. 

Грабовського. 

 

405. Мельничук, Б. Дебюти, новинки, дослідження [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2018. — 23 берез. — С.6 : фот. — (Щойно з друку). 
Огляд нового номера журналу «Літературний Тернопіль». 

406. Обшарська, Р. Зорі у кошичку від Богдана Кушнірика [Текст] / Р. Обшарська // 

Вільне життя. — 2018. — 19 січ. — С. 5 : фот. — (Щойно прочитане). 
Про збірку Б. Кушнірика «Три святості». 
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407. Семеняк, В. Започаткували нову серію книг [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2018. — 12 січ. — С. 1 : фот. 
З ініціативи письменника Богдана Мельничука започатковано серію книг «Краяни — лауреати 

Шевченківської премії. Вибране». 

 

408. Сиривко, Я. Пам’ять роду та родоводу [Текст] / Я. Сиривко // Свобода. — 2018. — 

16 лют. — С. 4 : фот. — (Нові видання). 
У видавництві «Терно-граф» вийшла книжка «Життя і долі» Івана Дуфенюка. 

 

409. Чубата, Д. «Вірний воїн волі» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2018. — 

2 лют. — С. 5 : фот. — (Враження). 
Про видання першої збірки поезій «Три святості» Богдана Кушнірика. 

Премія Президента України «Українська книжка року» — 2017 

410. На премію рекомендовано три видання [Текст] // Голос України. — 2018. — 

3 лют. — С. 8. — (Калейдоскоп вістей). 
«Євангеліє Бучацьке» номіновано на щорічну премію Президента України «Українська книжка року» за 

внесок у  розвиток українознавства. 

 

411. Попович, В. Бучацьке Євангеліє — найкраще друковане видання 2017 року! [Текст] 

/ В. Попович // Номер один. — 2018. — 31 січ. — С. 12 : фот. — (Релігія). 
Видана за сприяння «Земляцтва тернополян у Києві» книга «Бучацьке Євангеліє» номінована на премію 

Президента України «Українська книжка року» — 2017 у номінації «За вагомий внесок у розвиток 

українознавства». 

 

412. Чорна, С. Євангеліє Бучацьке визнано подією року [Текст] / С. Чорна // Голос України. — 

2018. — 30 берез.— С. 9 : фот. — (Суспільство). 
Видана за сприяння «Земляцтва тернополян у Києві» книга «Бучацьке Євангеліє» визнана «Українською 

книжкою року» — 2017 у номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства». 

 

Презентація книжки Володимира Окаринського «Тернопіль: місто, люди, історія» 

 

413. Заморська, Л. Історія, вагою 1 кг 350 г [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 2018. — 

10 січ. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «Тернопіль: місто, люди, історія» Володимира 

Окаринського. 

 

414. Миколайчук, О. Володимир Окаринський — історик, який знає, коли в 

Тернополі… почали пити каву! [Текст] / О. Миколайчук // Номер один. — 2018. — 

17 січ. — С. 11 : фот. кольор. 
Про книжку В. Окаринського «Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991 року)». 

 

 

 

 

 

Підготувала: Оксана Мотрук 


