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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ, ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 

 

1. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71).  — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

21 січня до Дня Соборності України Президент України відзначив нагородами 

велику групу укаїнців. Серед нагороджених — і тернополяни. Зокрема, Ордена 

Свободи удостоєний Володимир Колінець. Михайлу Ониськіву присвоєно почесне 

звання заслуженого журналіста України. — С. 153 : фот. 

 

*** 

 

2. Василь Фольварочний — лауреат [Текст] // Літературна Україна. — 2017. — 

15 черв. — С. 3. —  (Вітаємо!).  
Уродженець с. Нападівки, нині Лановецького району Тернопільської області, письменник Василь 
Фольварочний став лауреатом премії «Київ» імені Євгена Плужника у галузі літератури за 
романи «Розчахнута душа» та «На висотах орлиного лету». 

 

3. Волинська, О. Вручення премії імені братів Лепких [Текст] / О. Волинська // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 3—4 : фот. — (Події).  
Серед лауреатів премії імені Братів Богдана і Левка Лепких за 2016 рік — Леся Мацьків 
(сценічний псевдонім Горлицька; м. Бучач), за пісенну, композиторську і благодійну діяльність 
останніх років; Людмила та Олексій Покусінські, за монографію «Борщівська народна сорочка. 
Матеріали. Крій. Техніка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею» (2012); Ігор 

Фарина (м. Шумськ), за книги есеїстики «Вогнище на дощі» (2011), «Шумська мелодія» (2012), 

повість «Кулемет» (2016); Василь Фольварочний (м. Київ), за роман-епопею «Симон Петлюра» у 

п'яти книгах (2009 — 2014), романи «Хрещеники Сталіна» (2012) і роман-сповідь «Розчахнута 
душа» (2014).   

 

4. Волинська, О. Лауреати премії імені Степана Сапеляка [Текст] / О. Волинська // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 2.  
Серед лауреатів премії імені Степана Сапеляка за 2016 рік — наші земляки. Це, зокрема, 
письменники: головний редактор журналу «Літературний Тернопіль» Богдан Мельничук, доцент 
ТНПУ ім. В. Гнатюка Петро Сорока, о. Василь Погорецький (м. Копичинці), головний редактор 

журналу «Золота Пектораль» Володимир Погорецький (м. Чортків), уродженець села Джурин 

Чортківського району літературознавець Євген Баран. 

 

5. Волинська, О. Серед лауреатів — Борис Гуменюк [Текст] / О. Волинська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 7 квіт. — С. 1. — (Знай наших).  
Учасник АТО, письменник Борис Гуменюк за книжку «Блокпост» отримав «Глиняного кота», 

вручення нагороди відбулося у Національному центрі театрального мистецтва імені Леся 
Курбаса. 

 

6. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

20 грудня у прес-клубі газети «Вільне життя» відбулося традиційне вручення премій 

журналу «Літературний Тернопіль». За підсумками 2016 року лауреатами стали 

В. Гринечко, Людмила Гичко, Юрій Завадський і Г. Садовська. — С. 150 : фот. 
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7.  День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

25 грудня Громадська рада з питань відзначення Всеукраїнською літературно-

мистецькою премією ім. Братів Богдана і Левка Лепких визначила лауреатів 2016 

року. Ними стали Леся Мацьків, Людмила та Олександр Покусінські, Ігор Фарина 

та Василь Фольварочний. — С. 151 : іл.  

 

8. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

25 грудня лауреатом літературно-мистецької премії імені Степана Будного стала 

тернополянка Марія Гуменна-Дерій. Тоді ж репрезентували 12 випуск альманаху 

«Подільська толока» (укладач — З. Кіпибіда. — С. 151 : фот.  

 

9. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

30 грудня опубліковані підсумки обласного конкурсу «Людина року на Тернопіллі». 

Серед лауреатів — Анатолій Вихрущ, Анатолій Крохмальний та Віра Самчук. — С. 

152 ; 12 лютого  у Тернопільському замку вітали лауреатів обласного конкурсу 

«Людина року — 2016». — С. 155 : фот. 

 

10. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: У 

м. Рівне тернопілсьькій поетесі та редактрові Ірині Демяновій вручили літературну 

премію ім. Миколи Дубова — за книжки для дітей «Комарики-дзюбрики» (2011) і 
«Все навколо — веселкове» (2014). — С. 159 : фот. 

 

11. Мельничук, Б. Відзначили премією [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 28 квіт. — С. 5. — (Знай наших!).  
Лауреатом премії ім. Ірини Калинець за 2016 рік у номінації  «За громадянську позицію та 
мужність у відстоюванні українських ідеалів» став Микола Горбаль, український поет, політик, 

громадський діяч і політв'язень, життя й діяльність якого пов'язані з Тернопільщиною. 

 

12. Мельничук, Б. Мар'яна Савка — обличчя Львова [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 30 черв. — С. 1. — (Знай наших!).  
Уродженка м. Копичинців Гусятинського району, головний редактор «Видавництва Старого 

Лева», письменниця Мар'яна Савка здобула перемогу в номінації «Обличчя Львова» щорічної 
премії Boom Awards. 

 

13. Мельничук, Б. Ще одна премія Василя Фольварочного [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 5 трав. — С. 6 : фот. — (Знай наших!).  
Письменник і громадський діяч Василь Фольварочний став переможцем Мистецької премії 
«Київ» імені Євгена Плужника в номінації «Література». 
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БІБЛІОТЕКИ 

 

 

14. Віконська, І. Його душа — наче сонях [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 квіт. — С. 6. — (На книжкову полицю).  
До 70-річчя від дня народження поета, журналіста Євгена Безкоровайного Тернопільське обласне 
відділення ВГО УБА та працівники Заліщицької централізованої бібліотечної системи видали 

бібліографічний покажчик «Його душа — наче сонях». 

 

15. Кадобний, Т. Б. Ліквідація громадсько-культурних організацій на Тернопільщині 
напередодні Другої світової війни [Текст] / Т. Б. Кадобний, Н. В. Гуменна, 

К. М. Мельникова // Медична освіта. — 2016. — № 4. — С. 71—75. — Бібліогр. у 

кінці ст. (7 назв).  
Після включення території сучасної Тернопільщини до складу УРСР під тотальну зачистку і 
ліквідацію попали бібліотеки з їх книжковим фондом; відповідно до постанов нової влади була 
організована мережа бібліотек в краї, в т. ч. обласна бібліотека для дорослих, здійснювався 
контроль за виконанням прийнятих рішень. 

 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

16. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 

26 трав. — С. 1. —  (Зверніть увагу).  
У Тернопільській ОУНБ діє консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (ПВПД) та приймальня Української спілки з прав 
людини (УГСПЛ).    

 

17. Бондючна, Ю. Велич у спомині [Текст]: пам'яті Степана Сапеляка / Ю. Бондючна // 

Літературна Україна. — 2017. — 27 квіт. — С. 16 : фот.  
У Тернопільській ОУНБ у рамках щорічної акції «Книга у пошуках читача» відбувся вечір пам'яті 
Степана Сапеляка «Я хочу величі у спомині». 

 

18. Вандзеляк, Г. Іда Фінк: «Обов'язок пам'яті змушує мене до цього повертатися...» 

[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 5 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація першого українського видання уродженки м. 

Збаража Іди Фінк «Подорож». 

 

19. Віконська, І. Книжки шукають читачів [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 1. —  (Не прогавте).  
З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права вуличну акцію «Книги у пошуку читача» 

проведи працівники Тернопільської ОУНБ спільно з видавництвами.  

 

20. Гавенко, О. «Я хочу величі у спомині» [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя плюс. — 

2017. — 5 трав. — С. 8. — (Вечір пам'яті).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам'яті Степана Сапеляка.  
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21. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

25 січня у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Ярослава Бензи 

«Абомовня» — абетка в іменах для дітей. — С. 153-154 : фот. ; 10 лютого учасники 

«Клубу шанувальників книги» (керівник — Леся Коковська-Романчук) 

Тернопільської ОУНБ провели творчу зустріч з лікарем і прозаїком Орестом 

Березовським. — С. 154 : фот. ; У Тернопільській ОУНБ  — відкритий діалог на 

тему «Милосердя: від співчуття до дії», вечір-портрет «Миттєвості лету життя» до 

130-річчя Леся Курбаса. — С. 157. 

 

22. Довгобуд можуть «розморозити» [Текст] // Свобода. — 2017. — 21 квіт. — С. 3 : 

фот.— (Акценти).  
Як зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна в телепередачі «Акценти тижня», питання 
добудови Тернопільської ОУНБ, будівництво якої розпочалося ще у 1980-х роках ХХ ст., 
вирішиться упродовж кількох місяців.   

 

23. Зуляк, Т. Історичні читання, присвячені революції [Текст] / Т. Зуляк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 7 квіт. — С. 2. — (Зустріч ).  
У Тернопільській ОУНБ відбулися історичні читання «Українська революція 1917 — 1921 років: 
історія і сьогодення». 

 

24. Луговська, Н. Листи до вічності Євгена Безкоровайного [Текст] / Н. Луговська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 2 черв. — С. 5. — (Година пам'яті).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася година пам'яті Євгена Безкоровайного «Ми пишемо до 

вічності листи, Щоби душа сьогодні не боліла». 

 

25. Пайонк, М. Видатний майстер скульптури [Текст] / М. Пайонк, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 3 трав. — С. 3. — (Доповнюючи ТЕС).  
У фонд Тернопільської ОУНБ надійшло підготовлене працівниками Державного архіву 

Хмельницької області видання «Теофіпільщина в особистостях» (Терно-граф,  2016), в якому 

згадується учень Кременецького ліцею, польський  скульптор Томаш Оскар Сосновський. 

 

26. Рожко, О. Довгі роки, заслання, премія ім. Т.  Шевченка, активна громадська 

діяльність — непересічна доля Степана Сапеляка [Текст] / О. Рожко // Свобода. — 

2017. — 28 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам'яті Степана Сапеляка.    

 

27. Романенко, Л. Іда Фінк повернулася додому [Текст] / Л. Романенко // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. —  3—9 трав. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільській ОУНБ репрезентували книжку Іди Фінк «Подорож». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

28. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] 

/ підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). 

— С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [15 грудня в обласній бібліотеці для молоді відкрили виставку робіт 

Володимира Якубовського]. — С. 149—150 ; В обласній бібліотеці для молоді — 

21 Нобелівські читання, вечір-пам'ять «Бій під Крутами — героїзм і трагедія». — 

С. 159. 
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29. Терлецька, Н. Від книги до творчості [Текст]  : [про роботу сектора мистецтв 

ТОБМ] / Н. Терлецька // Соломія. — 2016. — № 2 (квіт — черв.). — С. 4.  

 

30. Юрса, Г. Краса та простота у полотнах Димитрія Шіхова [Текст] / Г. Юрса // Вільне 

життя плюс. — 2017. —  28 квіт. — С. 8 : фот. — (Виставки).  
В обласній бібліотеці для молоді відкрили першу виставку творів живопису та графіки Димитрія 
Шіхова.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

31. Вандзеляк, Г. «Доки любити — допоки жити» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2017. — 19 трав. — С. 4 : фот.— (Творча зустріч).  
З нагоди 70-річчя від дня народження Ганни Костів-Гуски в обласній бібліотеці для дітей 

відбулася творча зустріч з поетесою. 

 

32. Мурашка, З. Її поезії диктує Бог [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 

2017. —  19 трав. — С. 6 : фот. — (Творча зустріч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з поетесою Ганною 

Костів-Гускою. 

 

33. Чайківська, Н. У вікнах — дитячі фото і малюнки  [Текст] : [інтерв'ю] із 
заступником директора обласної дитячої бібліотеки Надією Чайківською  / 

[записала] Ю. Тіщенко // Наш день. — 2017. — 28 черв.—4 лип. — С. 16 : фот. 

кольор.  
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

34. Вандзеляк, Г. Правнук презентував ... історичну правду [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. —  14 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» презентували виставку 

матеріалів творчої спадщини та документів з розстрільної справи актора й драматурга Олелька 
Островського, розстріляного в 1919 році. 

 

35. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: У 

бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» — семінар-практикум «Національно-

патріотичне виховання читачів як складова роботи бібілотекаря», зустріч з 
Я. Гевком, літературно-мистецька виставка різдвяної тематики, презентації книжок 

«Співоча скеля. Повістина з тридцяти зимових образків» О. Германа, «Киданці: від 

минувшини до сьогодення» (автор-упордяник – Г. Чичота). — С. 157—158: фот. 
 

36. Дохват, М.  Прикрасьте кошик [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 

5 квіт. — С. 4 : фот. кольор. — (До свята).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих провели майстер-клас Тетяни Охрицької. 

 

37. Правдива, Д. Берегині роду і народу [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя плюс. — 

2017. — 19 трав. — С. 8. — (Свято матері).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих презентували виставку «Мати мене 
неучила...» майстринь Школи борщівської народної сорочки. 
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38. Правдива, Д.  Дарує красу «Берегиня» [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 5 : фот. — (Великодня виставка).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відбулося відкриття виставки «Красу 

творімо разом» учасниць творчого об’єднання «Берегиня». 

 

39. Правдива, Д. Цілюще слово Мирослава Дочинця [Текст] / Д. Правдива // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 19 трав. — С. 5 : фот. — (Зустрічі з читачами).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля»  відбулася творча зустріч з 
письменником Мирославом Дочинцем. 

 

40. Сагаль, О. Дівчина, що вишиває свої мрії... [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 10—16 трав. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Експозицію «Мати мене научила», присвячену Дню Матері, відкрили  в Етно-центрі 
Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дорослих. 

 

41. Семеняк, В. «Дорога моя, світла Людино!» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. — 31 берез. — С. 4 : фот. —  (Неопалима купина).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дорослих вшанували Євгена Безкоровайного. 

 

42. Чубата, Д. Дорога до Тараса [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2017. — 

30 черв. — С. 8. — (Коротко).  
У Тернопільській центральній бібліотеці для дітей відбулося відкриття експозиції «Тарас 
Шевченко — митець, поет, прозаїк, Пророк, Лідер нації». 

 

43. Чубата, Д. «На цьому світі ще потрібен я» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. —2017. — 9 черв. — С. 3. — (Ювілей).  
З нагоди 80-річчя від дня народження Зиновія Сердюка в міській бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля» відбулася творча зустріч з поетом. 

 

Інші централізовані бібліотечні системи області 

 

44. Аверкієв, В. Рушник — особливий український оберіг [Текст] / В. Аверкієв // Номер 

один. — 2017. — 3 трав. — С. 15 : фот. кольор.  
У Теребовлянській районній бібліотеці відбулася презентація виставки з приватної колекції 
рушників теребовлянської родини «Рушник — оберіг родини Семців». 

 

45. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

11 грудня в бібліотеці селища Велика Березовиця Тернопільського району відбулися 

літературні читання «Душі столиця», присвячені пам'яті Левка Крупи. — С. 149. 

 

46. Дзісяк, Я. Поетичний дует [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

30 черв. — С. 6. — (А що у вас?).  
У Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч з поетичним дуетом із 
Тернопілля — Богданом Манюком та Патарою Бачіа (вона ж Любов Печінка). 

 

47. Командирчик, О. Зустріч із автором «Людвисара» [Текст] / О. Командирчик // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 16 черв. — С. 6. — (Письменник зблизька).  
У Кременецькій центральній бібліотеці імені Юліуша Словацького відбулася зустріч із 
письменником, журналістом, актором Богданом Коломійчуком. 
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48. Тракало, О.  «Дністер» від Олени Крушинської [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 

2017. — 7 квіт. — С. 4 : фот. —  (Люби і знай свій рідний край).  
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація книги Олени Крушинської 
«Дністер». 

 

Інші бібліотеки області 
 

49. Брик, А. «Тут цікавіше, як вдома з телевізором і комп'ютером» [Текст] / А. Брик // 

Наш день. — 2017. — 17—23 трав. — С. 13 : фот. кольор.  
При бібліотеці с. Шляхтинців Байковецької ОТГ бібліотекар Наталя Винарчук працює гурток 

«Умілі руки».  

 

50. Семеняк, В. На літературне рандеву тернопільська поетеса Тамара Гнатович 

завітала не сама [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 9 черв. — С. 4 : фот. —  

(Неопалима купина).  
У центральній бібліотеці Великогаївської ОТГ відбулася літературна зустріч з тернопільською 

поетесою Тамарою Гнатович.  

 

51. Семеняк, В. Що спільного між термоелектрикою і... поезією? [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 14 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У бібліотеці  ТДМУ ім. І.Горбачевського відбувся творчий вечір доцента кафедри медичної 
фізики та лікувальної діагностики, поета й перекладача, члена НСПУ Романа Ладики. 

 

52. Корбуд, Д Конкурс шкільних бібліотек [Текст] / Д Корбуд // Вільне життя плюс. —  

2017. — 28 квіт. — С. 1. — (Коротко).  
Підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2017». 

 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 

 

 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 

53. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

27 січня в обласному краєзнавчому музеї проведено академію з нагоди вшанування 

героїв Крут. — С. 154. 
 

54. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: В 

обласному краєзнавчому музеї  — виставки робіт художниці І. Басалиги, до 130-

річчя від дня народження І. Блажкевич; презентація настінного перекидного 

календаря національно-визвольного руху ОУН та УПА на 2017 рік, дійство 

«Століття святиться Різдвом» з театралізованою імпрезою «Маланка щедрує 

музеєм…», виставки до 120-річчя від дня народження о. М. Цегельського 

«Торжество єднання і соборності», «Спом'янімо славу Крут», «Унікальність 

заповідників і парків Тернопільщини», «Рукотворний політ фантазії» (витинанки), 

живопису і графіки Г. Лєбєдєвої «Мандри в часі, мандри творчі». — С. 159. 
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55. До музею —  на ніч [Текст] // Свобода. —  2017. —  26 трав. —  С. 4 : фот. —  

(Неопалима купина).  
Акцію «Ніч у музеї» провели працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 

56. Костюк, С.  «Мед і сіль» І. Яцканина [Текст] / С. Костюк // Літературна Україна. —  

2017. — 13 квіт. — С. 3 : фот. —  (Новини з областей).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч «Подих українства зі 
Словаччини» з головою Спілки українських письменників Словаччини Іваном Яцканином та 
членом Національної спілки письменників України Володимиром Барною.   

 

57. Костюк, С. Типажі рукою Стадничука [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2017. —  12 трав. — С. 3. — (Знай наших!).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка творів «Акварельна прозорість 
Стадничука». 

*** 

58. Заморська, Л. На виставці — живі та намальовані іриси [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. —  2017. — 14 черв. —  С. 18 : фот. — (Творчість).  
Виставку «На перехресті двох мистецтв» художниці Наталії Басараб і селекціонера ірисів Ігоря 
Хороша відкрили в обласному краєзнавчому музеї. 

 

59. Калачик, Ю. «На перехресті двох мистецтв»: коли пензель «оживляє» квіти... 

[Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. —  2017. —  7—13 черв. —  С. 11 

: фот. — (People).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє спільна виставка  Ігоря Хороша та Наталії 
Басараб «На перехресті двох мистецтв». 

 

60. Садовська, Г. На перехресті двох мистецтв [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 9 черв. — С. 5 : фот.  (Виставки).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили спільну виставку  Ігоря Хороша та 
Наталії Басараб «На перехресті двох мистецтв». 

 

61. Шот, М. Зацвіла ірисом Анна Ярославна [Текст] / М. Шот // Урядовий кур'єр. — 

2017. — 15 черв. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували спільну виставку  Ігоря Хороша 
та Наталії Басараб «На перехресті двох мистецтв». 

 

Тернопільський обласний художній музей 

 

62. Гарасимів, З. У Тернополі представили колекцію із 250-ти писанок [Текст] / 

З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 12 квіт.. — С. 15 : фот. кольор.  
У Тернопільському художньому музеї діє виставка великодніх писанок. 

 

63. Гриб, А. «Мить» Наталії Волянюк [Текст] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2017. — 

5 трав. — С. 3 : фот.  (Експозиція).  
У Тернопільському художньому музеї відкрили виставку Н. Волянюк (м. Кременець). 

 

64. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

Творча зустріч директора художнього музею з читачами відбулася в тернопільській 

книгарні «Є». — С. 158. 
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65. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: В 

обласному художньому музеї — виставки робіт Тернопільського осередку 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України, картин В. Фрідріха 

«Мистецтво Криму», колажів А. Заблуди «Зоряним шляхом Афродіти», різдвяних 

листівок, «Борис Дроботюк — 75», «Степан Нечай — 75», виставка-конкурс 

художників-аматорів Тернопілля, виставка творчих робіт художньої студії 
образотворчого мистецтва «Соняшник» Чортківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу ім. О. Барвінського. — С. 159. 
 

66. Лисевич, М. Інтерес до справжнього духовного скарбу не вщухає [Текст] / 

М. Лисевич // Голос України. — 2017. — 15 квіт. — С. 11. — (Майстер-класи).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили XXVI Великодню виставку писанок.  

 

67. Романська, Г. Весняна палітра талантів [Текст] / Г. Романська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 2 черв. — С. 8. — (Виставки).  
У  Тернопільському обласному художньому  музеї діє виставка творчих робіт учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких начальних закладів Тернопілля «Творчість юних», організована 
працівниками обласного методичного центру народної творчості. 

 

Тернопільський музей  політв'язнів 

 

68. У Тернопільському музеї політв'язнів відкрили експозицію «Бог, Церква, Україна» 

[Текст] // Свобода. — 2017. — 14 лип. — С. 3 : фот. — (Акценти).  
 

69. Чубата, Д. Нам би таку стійкість і силу віри [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 лип. — С. 1 : фот. — (Фоторепортаж).  
У Тернопільському музеї політв'язнів відкрили виставку «Бог, Церква, Україна».  

 

Обласний етнографічно-меморіальний музей  

Володимира Гнатюка в с. Велесневі Монастириського району 
 

70. Черемшинська, Р. Із листування письменника з ученим [Текст] / Р. Черемшинська // 

Слово Просвіти. — 2017. —18 — 24 трав. — С. 12. — (Постать).  
Про дружбу й співпрацю письменника Андрія Чайковського та вченого Володимира Гнатюка. 

 

71. Черемшинська, Р. Композитор і академік [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 28 квіт. — С. 6. — (Музейні скарби).  
До 175-річчя від дня народження Миколи Лисенка у Велеснівському етнографічно-

меморіальному музеї В. Гнатюка розгорнута виставка матеріалів з музейного фонду. 

 

72. Черемшинська, Р. Поет у Велесневі [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 6. — (Незабутні).  
Тематична виставка до 85-річчя від дня народження Георгія Петрука-Попика діє у 

Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка. 
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Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани 

 

73. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

[В обласному музеї Богдана Лепкого у Бережанах — філателістична виставка Юрія 

Заблоцького]. — С. 158. 

 

74. Савчук, Г.  Дітей приймав музей Богдана Лепкого [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2017. — 16 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
З нагоди міжнародного дня захисту дітей працівники Бережанського обласного музею Богдана 
Лепкого в рамках акції «Канікули в музеї» провели ряд різнопланових заходів. 

 

75. Стрілець, Н. «Ніч у музеї» Богдана Лепкого [Текст] / Н. Стрілець // Свобода. — 

2017. — 26 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
На мистецьку акцію «Ніч у музеї» запросили краян працівники Бережанського обласного 

комунального музею Богдана Лепкого. 
 

 

Бережанський музей книги 

 

76. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: У 

Музеї книги в Бережанах — презентація бібліографічного покажчика Надії 
Волинець «Неса в душі свою найкращу думу». — С. 158. 
 

77. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: У 

Бережанському агротехнічному коледжі — науково-практична конференція 

«Маркіян Шашкевич — будитель національного духу Галичини» (Організував 

Бережанський музей книги). — С. 158. 
 

78. Дзісяк, Я. «Виключно для свого народа» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 12 трав. — С. 6. — (Штрихи до літературного портрета).  
«IX Всеукраїнські Чайковські читання» організували працівники Бережанського музею книги та  
Бережанського агротехнічного коледжу. 

 

79. Марухняк, Й. Травневі дні Чайковських [Текст] / Й. Марухняк // Слово Просвіти. — 

2017. — 18—24 трав. — С. 12 : фот. — (Постать).  
IX Всеукраїнські «Чайковські читання» організували працівники Бережанського музею книги та  
Бережанського агротехнічного коледжу. 

 

Інші музеї  

 

80. Безкоровайна, М.  Дім, де оселилася музика [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар. — 2017. — 26 квіт. — С. 6 : фот. кольор.  
Сім'я Петра Католи в с. Ішків Козівського району створила інтерактивний музей музичних 

інструментів «Камертон». 
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81. Бідзіля, Т. Писанки — на великодні виставки [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 

2017. — 21 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Бережанському музеї сакрального мистецтва та історії  переслідуваної церкви відкрито 

виставку «Українська писанка — як дитяча пісенька» (із надбань майстринь-краєзнавців Тетяни 

Тремби та Ольги Букавин). 

 

82. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

3 лютого рік УПА на Тернопільщині відкрили у Бережанах спільним заходом 

краєзнавчого музею та центру позашкільної освіти «Коли ви вмирали, вам дзвони 

не грали…». — С. 154. 
 

83. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

[У Бережанському краєзнавчому музеї — виставка вишитих робіт майстрині Марії 
Козловської, виставка пейзажів і портретів художника Миколи Качура (м. Івано-

Франківськ)]. — С. 158. 
 

84. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: У 

конференц-залі Бережанського агротехнічного інституту — урочистості з нагоди 15-

річчя  діяльності ДІАЗ у м. Бережанах, презентація вісника ДІАЗ «Наша спадщина» 

та V Міжнародна науково-практична конференція «Опілля в історико-культурному 

розвитку України». — С. 158. 
 

85. У Монастириськах є унікальний музей лемківської культури [Текст] // Номер 

один. — 2017. — 17 трав. — С. 12 : фот.  
У м. Монастириськах діє музей лемківської культури «Лемківське село». 

*** 

86. Мичко, С. Українська історія бункера Больцано [Текст] / С. Мичко // Україна 

молода. — 2017. — 8 черв. — С. 3 : фот. — (Музейний провулок).  
Унікальний форт-музей січових стрільців відкрили поблизу с. Бурканів Теребовлянського району. 

 

87. Шот, М. Тут буде музей Українських Січових Стрільців [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур'єр. — 2017. — 27 квіт. — С. 16. — (Історії слід).  
На базі відновленого бункера часів І Світової війни поблизу с. Бурканів Теребовлянського району 

відкрили форт-музей січових стрільців. 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ» 

 

88. Ліщук, С. Своїм фахом вона обрала слово [Текст] / С. Ліщук // Наш день. — 2017. — 

21 — 27 черв. — С. 5 : фот. — (Культура).  
У Збаразькому замку відбулася презентація книжки «Життєві спалахи» уродженки 

с. Красносільці Олени Рутецької. 
 

89. Шиян, Л. Світ вишивки: традиції та сучасність [Текст] / Л. Шиян // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 трав. — С. 7 : фот. кольор. — (А що у вас?).  

У Вишнівецькому палаці — виставка І. Кошелінської та Н. Мавдюк «Світ вишивки: традиції та 
сучасність». 
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ТЕАТРИ 

 

 

Тернопільський академічний обласний український  

драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 

 

90. Анекдот на малій сцені, або Як у Тернополі акторів... «женили»! [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 17—23 трав. — С. 10 : фот. кольор. — (Rezonans).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася вистава за п'єсою німецького драматурга Франца Ксавера Крьоца 
«Рятуйте, мене женять!». 

 

91. Лисевич, М. Драмтеатр плюс кафе-музей [Текст] / М. Лисевич // Голос України. — 

2017. — 29 квіт. — С. 10. — (Культура).  
У приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка планують відкрити мистецьке кафе-музей.  

 

92. Заморська, Л. Створила 15 казок-мюзиклів [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. —

2017. — 3 трав. — С. 17 : фот. — (Персона).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка — прем’єра ювілейної казки для дітей та дорослих «Про що розповіла 
бабусина скриня» у постановці Алли Бінцаровської. 

 

93. Папуша, І. Під завісу сезону — «Сорочинський ярмарок»   [Текст] / І. Папуша // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 14—20 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться прем'єра музичної комедії «Сорочинський ярмарок» режисера 
В'ячеслава Жили за повістю Миколи Гоголя. 

 

94. Садовська, Г. До кінця червня театр «ярмаркує» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 23 черв. — С. 5 : фот. — (Прем'єра).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем'єра музичної комедії «Сорочинський ярмарок» за 
однойменною повістю М. Гоголя. 

 

95. Садовська, Г. «Жорстка драма» з берегів Чорного моря [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 12 трав. — С. 3 : фот. — (Прем'єра).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся прем’єрний показ вистави «Язичники». 

 

96. Семеняк, В. А ви готові бути променем світла, коли довкола влада темряви? [Текст] 

/ В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 12 трав. — С. 4 : фот.  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся показ дипломної вистави студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка «Влада 
темряви» за п'єсою Л. М.Толстого. 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

 

97. Волянюк, Н. Коли театр — це життя [Текст] / Н. Волянюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 квіт. — С. 1 : фот. — (Ювілей).  
Про головного режисера Тернопільського академічного театру ляльок, заслуженого артиста 
України Володимира Лісового з нагоди 70-річчя від дня народження. 
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98. Каменюк, О.  Чим горнець накипів [Текст] / О. Каменюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 квіт. — С. 5. — (Повертаючись до надрукованого).  
У Тернопільському театрі актора і ляльки відбувся прем'єрний показ моновистави актора і 
режисера Миколи Булата за поемою Бориса Олійника «Трубить Трубіж»  «Гетьмане, веди!». 
 

Інші театри 

 

99. Садовська, Г. У «Розчиненому вікні» — Ада  Роговцева  [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. —  2017. — 26 квіт. — С. 6 : фот. кольор. — (Наша гостя).  
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка відбувся показ нової антрепризної вистави «Соломон у спідниці» за участю 

Ади Роговцевої. 
 

i. Аматорські театри 

 

100. Бачинський, Я. Молодіє талантами Озерна [Текст] / Я. Бачинський // Сільський 

господар. — 2017. — 26 квіт. — С. 5 : фот. — (Сільська культура).  
Про Озернянський самодіяльний драматичний театр. 

 

101. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 19 грудня в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка театр-студія «Сузір'я» (м. Тернопіль) під орудою О. Савки 

показав комедійну виставу «Парубок і спокусниці». — С. 150 ;  26 лютого — 

3 березня в Тернопільському академічному театрі актора і ляльки тривав тиждень 

аматорського театрального мистецтва, приурочений до 130-річчя від дня 

народження Леся Курбаса. — С. 157. 
 

102. Семеняк, В. З тріумфом пройшла вистава «Тріумфу» [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 5 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Учасники театру «Тріумф» презентували в Українському домі «Перемога» соціальну виставу 

«Поки б’ється серце». 

 

103. Яворська, М. Чортківська «Рапсодія» на львівських теренах [Текст] / 

М. Яворська // Вільне життя плюс. — 2017. — 2 черв. — С. 8 : фот. — (Враження) ; 

Свобода. — 2017. — 2 черв. — С. 4.  
Вистава «Мій понівечений Ісусе»  аматорського театрального колективу «Рапсодія» (м. Чортків) 
відбулася у Львівській духовній семінарії УГКЦ.  

 

ФІЛАРМОНІЯ, КОНЦЕРТИ 

 

 

Тернопільська обласна філармонія 

 

104. Вандзеляк, Г.  До обласної філармонії завітала... Соломія Крушельницька [Текст] 

/ Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 7 квіт. — С. 4. — (Неопалима купина).  
У Тернопільській обласній філармонії відбулося музичне дійство «Соломія Крушельницька» за 
днойменною п'єсою Богдана Мельничука. 
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105. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У Тернопільській обласній філармонії — концерти академічного ансамблю 

пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії, піанстки з Німеччини 

Віоліни Петриченко, академічної хорової капели «Орея» (м. Житомир), «Новорічна 

імпреза» (диригент — Мирослав Кріль), різдвяний концерт та концерт 

симфонічного окрестру за участю Т. Корсунської (фортепіано) та Д. Северіна 

(віолончель; обоє — Швейцарія). — С. 157. 
 

106. Заморська, Л. Класична музика має шанс стати популярною  [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 12 квіт. — С. 18 : фот. — (Зірки).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт камерного філармонійного оркестру та 
київських солістів — Валентини Буграк і Кирила Бондаря. 

 

107. Помазанова, В. Столичний піаніст у Тернополі [Текст] / В. Помазанова // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 8 : фот. — (Враження).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Ігоря Рябова. 

 

108. Сагаль, О. «B&B project»: гурт на мільйон... переглядів! [Текст] / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 26 квіт. — 2 трав. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт музичного гурту «B&B Project». 

 

109. Садовська, Г. Її талантом захоплювався світ [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 12 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Не просто концерт).  
У Тернопільській обласній філармонії відбулося музичне дійство «Соломія Крушельницька» за 
днойменною п'єсою Богдана Мельничука. 

 

110. Українські акорди симфонічного [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 

23 черв. — С. 5 : фот. — (Прощання до осені).  
Коцертом філармонійного симфонічного оркестру завершився 77-й концертний сезон у 

Тернопільській обласній філармонії. 
 

111. Чубата, Д. А він ще й співає! [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2017. — 

2 черв. — С. 8 : фот. — (Вечори у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт симфонічного оркестру філармоніі та 
лауреата Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів Андрія Оленина. 

 

112. Чубата, Д. Квітня весняний передзвін [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 квіт. — С. 8. — (Що у вас?).  
Нову концерну програму Тернопільської обласної філармонії представили філармонійний 

симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Кріля та 
солісти філармонії.  
 

113. Чубата, Д.   Неповторний світ романсу [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 8. — (Вечори у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся вечір романсу «Струни серця». 
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КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

 

114. Мандзюк, У. «Галицький шлягер» [Текст] / У. Мандзюк // Порадниця. — 2017. — 

15 черв. — С. 2 : фот. кольор. —  (З духовної скарбниці).  
Концерт другого туру щорічної всеукраїнської народної пісенної премії «Галицький шлягер» 

відбувся у ПК «Березіль».   

 

115. Ніколайчук, Г. Браво, «Акорде»! [Текст] / Г. Ніколайчук // Вільне життя плюс. —

2017. — 2 черв. — С. 5 : фот. — (Мистецька палітра).  
У палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт чоловічого вокального квартету 

«Акорд». 

 

Український дім «Перемога» 

 

116. Біла, Х.-М. Молитва й пісня — найріднішим [Текст] / Х.-М. Біла // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 трав. — С. 8 : фот. — (Відлуння свята).  
У День матері в с. Мовчанівці Підволочиського району відбулася мистецька імпреза за участю 

дитячого театрального колективу «Писанка».  

 

117. Вандзеляк, Г. Звучала тернопільська кобза [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2017. — 31 берез. — С. 4. — (Неопалима купина).  
В Українському домі «Перемога» відбувся обласний фестиваль кобзарського мистецтва «Кобза». 

 

118. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 

р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: В Українському домі «Перемога» — концерти Галицького камерного 

оркестру та духового оркестру «Оркестра волі»; виставка заслуженого архітектора 

України М. Нетриб'яка «Душі моєї акварелі», вшанування воїнів АТО і Героїв 

Небесної Сотні, мистецька акція до 130-річчя від дня народження Леся Курбаса. — 

С. 158. 
 

119. Заморська, Л.  Інший погляд на сакральне [Текст] / Л. Заморська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 19 квіт. — С. 18 : фот. — (Творчість).  
Сакральні твори у формі інсталяції, відео-арту, живопису, об’єкту та фотографії представили в 
Українському домі «Перемога» учасники мистецького проекту «Сакральний простір» — 

Михайло Барабаш, Тереза Барабаш, Юрій Білей, Йоанна Земанек, Данило Мовчан, Сергій 

Радкевич, Володимир Топій, Руслан Тремба, Ярина Шумська та Віталій Шупляк. 

 

120. Подивіться їм в очі... [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 12 — 

18 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
В Українському народному домі «Перемога» відбудеться відкриття виставки фоторобіт Вікторії 
Ясинської «Портрет солдата». 

 

121. Чубата, Д. Так солодко звучав оркестр [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 23 черв. — С. 5. — (Закриття сезону).  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт муніципального Галицького камерного 

оркестру. 
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Інші клубні заклади 

 

122. Бедзіля, Т.  Жив, співаючи... [Текст] / Т. Бедзіля // Свобода. — 2017. — 7 квіт. — 

С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Заслуженого працівника культури України, українського співака Михайла Драбика вшанували в 
Бережанському РБК на вечорі пам'яті «І весни з вами буду зустрічати». 

 

123. Дзюрбан, М. «Арт-двір» відкрито! [Текст] / М. Дзюрбан // Свобода. — 2017. — 

19 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У м. Бучачі відкрився 6-й сезон мистецького проекту «Арт-Двір».  

 

124. Біла, Х.-М.  «...І скажу слова подяки» [Текст] / Х.-М. Біла // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 26 трав. — С. 1. — (Урочисте дійство).  
З нагоди Дня матері в будинку культури с. Супранівка Підволочиського району відбулося 
святкове дійство «Обійму тебе, матусю... і скажу слова подяки, і усмішка твоя ніжна поведе в 
розквітлі маки».  

 

125. Томчишин, Ю. Отець Олексій Філюк: «Кожен з нас може дуже багато змінити у 

світі — головне не боятися щось робити» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. —

2017. — 14—20 черв. — С. 8 : фот. кольор. — (Люди).  
Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці УПЦ КП с. Шушківці Лановецького району 

керує будинком культури та організовує сільські свята. 
 

126. Перун, В. Поетичні узори Збаразького «рушника» [Текст] / В. Перун // Вільне 

життя плюс. —  2017. — 5 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Знайомство зблизька).  
Про літературно-мистецьку студію, що діє при Заразькому будинку культури розповідає її 
очільник — поет, літературознавець, публіцист Володимир Кравчук. 

 

 

КІНО 

 

127. Гарасимів, З.  У Тернополі завершили зйомки фільму «Поза зоною» [Текст] / 

З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 3 трав. — С. 15 : фот. кольор.  
У м. Тернополі проходили зйомки короткометражного фільму з робочою назвою «Поза зоною». 

Знімальними майданчиками для київських режисерів стали кондитерська фабрика «ТерА», 

катедральний собор, громадський транспорт й орендована квартира. 
 

128. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 

р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У галереї «Бункермуз» — показ історичної стрічки «Кронпринц Рудольф» з 
коментарями історика і краєзнавця Сергія Ткачова. — С. 158. 
 

129. Садовська, Г. Ще один фільм зняли у Тернополі [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 14 черв. — С. 9 : фот. кольор. — (Наше кіно).  
В Українському домі «Перемога» відбувся закритий показ короткометражного фільму «Жага 
неба».  
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Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення 
«КіноХвилька» 

 

130. Калачик, Ю. З малої «Хвильки» — великий фест, або Як Тернопіль 

«кінохвилювався» [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

12—18 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У м. Тернополі відбувся Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації й телебачення 
«Кінохвилька».     

 

131. Мичко, С. Мультфільм —- як зброя [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2017. — 7—8 квіт. — С. 3. — (Таке кіно).  
Перший Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації й телебачення «КіноХвилька» 

стартував у м. Тернополі. 
 

132. Мудра, О. Три дні мультиків: прем'єри, анімаційна майстерня і кастинги [Текст] 

/ О. Мудра // Наш день. — 2017. — 12—18 квіт. — С. 13 : фот. кольор.  
У м. Тернополі відбувся перший Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації і телебачення 
«Кінохвилька». 

 

133. Рожко, О. Тернопіль на три дні став центром дитячого кіно [Текст] / О. Рожко // 

Свобода. — 2017. — 21 квіт. — С. 4. — (Неопалима купина).  
У Палаці кіно відбувся I Всеукраїнський фестиваль дитячого анімаційного кіно «КіноХвилька». 

 

134. Шот, М. Як три дні у Файному Місті кінохвилювалися [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 12 трав. — С. 3. — (За «КіноХвилею» — «КіноХвилька»).  
У м. Тернополі відбувся Всеукраїнський фестиваль «КіноХвилька». 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

Тернопільське обласне державне музичне училище  
ім. Соломії Крушельницької 

 

135. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У Тернопільському музичному училищі ім. С. Крушельницької  створили 

клуб молодих поетів «Літературний камертон», гостем першого засідання якого був 

Б. Мельничук. — С. 157. 
 

136. Золотнюк, А. Той, чий голос чарує [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 2 черв. — С. 1 : фот. — (До ювілею).  
Про українського співака, громадського діяча й освітянина Романа Бойка. 

 

137. Рудзінський, М. Осяяні талантом Соломії [Текст] / М. Рудзінський // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 16 черв. — С. 5 : фот. — (Творчі надбання).  
Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької готується відзначити 

60-річчя з часу заснування та 145-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. 
 

138. Чорненька, М. Богданові Маюку — 60 [Текст] / М. Чорненька // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 12 трав. — С. 3 : фот. — (Штрихи до портрета двома перами).  
Про музиканта й педагога Богдана Маюка. 
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Теребовлянське вище училище культури 

 

139. Габрук, З. Сузір'я талантів засвічує «Надія» [Текст] / З. Габрук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 19 трав. — С. 5 : фот. — (Конкурси).  
У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся конкурс-фестиваль «Надія». 

 

140. Гончарук, М. Музики миті чарівні [Текст] / М. Гончарук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 квіт. — С. 2 : фот. — (Концерти).  
У с. Переволока Бучацького району відбувся концерт народного аматорського духового оркестру 

«Княжі сурми» Теребовлянського вищого училища культури. 
 

141. Гороховянко, І. У Лошневі оркестрували [Текст] / І. Гороховянко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 19 трав. — С. 8. — (А що у вас?).  
Концерт народного аматорського духового оркестру «Княжі сурми» відбувся у с. Лошнів 
Теребовлянського району. 

 

142. Мазун, Н. Феєрія творчих звітів [Текст] / Н. Мазун // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 черв. — С. 4. — (Враження).  
У Теребовлянському вищому училищі культури проходять творчі звіти студентів.  
 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

 

143. Білик, І. Музичні дарунки для односельчан [Текст] / І. Білик // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 черв. — С. 9. — (Що у вас?).  
Святковий концерт організували для мешканців с. Джурин Чортківського району викладачі та 
вихованці Джуринської дитячої музичної школи.  

 

144. Бурма, В. Пісня про маму, пісня для мами [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 трав. — С. 1 : фот. кольор. — (Найдорожчим).  
З нагоди Дня Матері в обласній філармонії відбувся звітний концерт творчих колективів 
Тернопільської обласної школи мистецтв ім. Ігоря Ґерети. 

 

145. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: Тернопільський художник і викладач Микола Дмітрух провів для учнів 

художніх шкіл  Одеси майстер-клас із техніки шаржу. — С. 158. 
 

146. Романська, Г. Весняні «жнива» талантів [Текст] / Г. Романська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 3. — (Що? Де? Коли?).  
300 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Тернопілля змагалися в 
обласному конкурсі «Творчість юних — 2017». 

 

147. Собкович, Н. Гобеленова доля Соломії Бутковської [Текст] / Н. Собкович // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 59—61 : фот. кольор. — 

(Художник номера).  
Про викладачку мистецьких дисциплін, Тернопільської дитячої художньої школи ім. М. Бойчука, 
творця тканих картин, члена Спілки художників України Соломію Бутковську. 

 

148. Чубата, Д. Кожен звук виважений у пісні, слові, танці... [Текст] / Д. Чубата // 

Свобода. — 2017. — 24 трав. — С. 9 : фот. — (Школа мистецтва).  
В обласній філармонії відбувся концерт творчих колективів Тернопільської обласної школи 

мистецтв ім. Ігоря Ґерети.  
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ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

 

149. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 

р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). 

— С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: Роботи В. Якубовського та Є. Овчарика були представлені на ІІІ 
Всеукраїнській виставці-трієнале абстрактного мистецтва «ART-AKT», що 

відкрилась 11 грудня в м. Чернівцях. — С. 149 ; 22 січня у с. Зарваниця 

Теребовлянського району відкрили ІІ Всеукраїнський іконописний пленер «Вікно у 

небо» (керівник —народний хужник України Богдан Ткачик. — С. 153 ; 25 січня у 

Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. О. Барвінського відкрито 

виставку фронтових картин тернополянки Світлани Луців. — С. 153. 
 

150. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 

р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У галереї «Бункермуз» — виставка книжкових ілюстрацій тернополянина 

Олега Кіналя; виставка сучасного сакрального мистецтва «Боже милосердя» —  

робіт, створених під час VI Міжнародного пленеру іконопису й сакрального 

мистецтва Волині. — С. 158. 
 

151. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У ТНПУ ім. В. Гнатюка — виставка картин, що перед тим подорожували 

зоною АТО (серед авторів — М. Мамчур, учасниці проекту Оксани Дученчук 

«Художники без майстерень». — С. 159. 
 

152. Дяков, В. На конкурсі-пленері [Текст] / В. Дяков // Вільне життя плюс. — 2017. — 

14 черв. — С. 4 : фот. — (Неперебутні).  
У с. Травневе Збаразького району відбувся конкурс-пленер «а крилах надії», присвячений пам'яті 
Назарія Войтовича. 

 

153. Золотнюк, А. Виставка сучасного живопису [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 черв. — С. 4. — (Що? Де? Коли?).  
У тернопільській галереї «Бункермуз» відкрили міжнародну виставку «Епоха майстрів — час 
вкаже майстра». 

 

154. Лисевич, М. Розкажуть іноземні студенти [Текст] / М. Лисевич // Голос 

України. — 2017. — 13 квіт. — С. 9 : фот. — (Спадщина).  
У м. Тернополі в етно-галереї «Спадок» відбулася фотосесія Тараса Хлібовича, під час якої 
іноземних студентів ТНМУ ім. І. Горбачевського вдягнули в українські вишиванки.  

 

155. Об'єктивний погляд [Текст] // Урядовий кур'єр. — 2017. — 5 квіт. — С. 24 : 

фот. — (Вісті звідусіль).  
Тернопільський фотограф Тарас Хлібович створив серію світлин іноземців з Іраку, Марокко, 

Нігерії, Індії у вишиванках. 

 

156. Паламарчук, П. «Фронтові замальовки» [Текст] / П. Паламарчук // День. — 

2017. — 25 трав. — С. 11 : фот.  
У Львівському музеї визвольної боротьби України діє виставка тернопільської художниці 
Світлани Луців «Фронтові замальовки». 
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157. Рожко, О. Тернопіль на полотнах молодих художників [Текст] / О. Рожко // 

Свобода. —  2017. — 9 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Другий пленер молодих художників «Вернісаж тернового поля» відбувся у м. Тернополі. 

 

158. Хто шокував Олега Шупляка [Текст] // Свобода. — 2017. — 26 квіт. — С. 12 : 

фот. кольор. — (На завершення номера).  
У м. Познані (Польща) в рамках фестивалю «Українська весна» завершилася виставка 
репродукцій бережанського художника Олега Шупляка. 

 

159. Цебрій, Є.  Малюють навіть ті, хто пензель у руках востаннє тримав ще в 

школі [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2017. — 26 квіт. — С. 14 : фот. — (Талант).  
Майстер-класи з малювання, які другий рік поспіль організовує тернопільський художник Рустам 

Давлетов, набувають популярності серед тернополян. 

*** 

160. Наконечна, С. Тернополянка представила свої картини в Індії [Текст] / 

С. Наконечна // Вільне життя плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 8 : фот. — (Наші за 

кордоном).  
Художня виставка «Краса мистецтва і природи» тернополянки Еліни Абакарової-Нісчал 

експонувалася в художній галереї ICCR (Індійська рада з культурних зв'язків).   
 

161. Шот, М. З любов'ю до України та Індії [Текст] / М. Шот // Урядовий кур'єр. — 

2017. — 22 квіт. — С. 20 : фот. — (Пензель і танець).  
Персональна виставка «Краса мистецтва і природи» тернополянки Еліни Абакарової-Нісчал 

відкрилася в художній галереї Індійської ради з культурних зв'язків (м. Делі, Індія). 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

162. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 21 лютого в Державному архів Тернопільської області відкрито 

документальну виставку «Душі Майдану», присвячену увічненню пам'яті Героїв 

Небесної Сотні». — С. 156.  
 

163. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У Державному архів Тернопільської області — виставки до Дня соборності 
України, до 25-річчя заснування Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. 

Братів Богдана і Левка Лепких, до 99-ї річниці бою під Крутами, «круглий стіл 

«Ярослав Стецько — герой України», документальна виставка «Ісповідник за 

Христа й Україну» до 125-річчя від дня народження Йосифа Сліпого. — С. 159. 
 

164. Дишлюк, О. Мій шлях додому заснував спориш... [Текст] / О. Дишлюк // 

Свобода. — 2017. — 26 трав. — С. 3 : фот. —  (Архіваріус).  
У державному архіві Тернопільської області експонують документальну виставку «Мій шлях 

додому заснував спориш...», приурочену до 70-ї річниці депортації українців Польщі. 
 

165. Золотнюк, А. Презентували книгу звитяги [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 6. — (Що у вас?).  
У Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація «Книги звитяги Євромайдану 

та АТО». 
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

 

166. Бобрівець, М. Великодня краса власними руками [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2017. —  12 квіт. —  С. 7 : фот. кольор. —  (Враження).  
У м. Тернополі відбувся четвертий міський фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва «Яйце-
райце».  

 

167. Бурма, В. Місто над Гнізною приймало гостей [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. —  2017. —  10 трав. — С. 1 : фот. кольор. —  (Фестивалі).  
У м. Збаражі відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс патріотичного мистецтва «Козацька 
слава». 

 

168. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 2—4 грудня в м. Тернополі тривав XI Міжнародний джазовий фестиваль 

«JezzBez». — С. 149 ; 22 січня на межі Тернопільської та Хмельницької областей, а 

відтак у смт Підволочиськ відбулося міжобласне свято «Збруч – ріка єднання». — 

С. 153 ; 14 лютого в «Українському домі»у Києві Тернопільська область зібрала 

земляків і друзів на презентацію краю «Благословеннне Тернопілля». — С. 155 ; 

21 лютого до дня народження Уласа Самчука та Міжнародного дня рідної мови, 

традиційний фестиваль «На білому коні відбувся на Шумщині. Новим лауреатом 

літературної премії Уласа Самчука став Микола Жулинський. — С. 155 : фот. 

 

169. Луків, Н. Найдовший в Україні торт готували 7 днів, а роздали за годину [Текст] 

/ Н. Луків // Свобода. — 2017. — 7 черв. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера).  
У м. Тернополі відбувся етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». 

 

170. Романенко, Л. Галицька дефіляда' 2017»: запальна гулянка і 100-метрова 

«Вишиванка»!   [Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 7—

13 черв. — С. 12 : фот. кольор.  
Етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда» відбувся в м. Тернополі. 

 

171. У Тернополі спекли найдовший торт-вишиванку [Текст] // Наш день. — 2017. — 

7—13 черв. — С. 3 : фот. кольор. — (Життя).  
Черговий гастрономічний рекорд України встановили у м. Тернополі на етно-гастрономічному 

фестивалі «Галицька дефіляда». 

 

172. Чорній, О. «Фанфари» скликали друзів [Текст] / О. Чорній // Свобода. — 2017. — 

26 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У м. Бучачі відбувся фестиваль духової музики «Бучацькі фанфари». 

 

173. Чортків прикрасили велетенськими писанками [Текст] // Наш день. — 2017. — 

19 — 25 квіт. — С. 3 : фот. кольор. — (Великодні мотиви).  
У м. Чорткові відбувся фестиваль писанок. 

 

174. Чубата, Д. «Ми твої, Вкраїно, козаки» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 7 квіт. — С. 1 : фот. — (Фестиваль ).  
Обласний фестиваль кобзарського мистецтва «Кобза» відбувся в м. Тернополі. 
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Мистецький фестиваль «Ї» 

 

175. Заморська, Л. Майстриня казок і душевних новел [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 7 черв. — С. 17 : фот. — (Мотивація).  
На мистецькому фестивалі «Ї» тернопільська письменниця Ірина Мацко презентувала серію 

власних книжок «Шпинат для мізків», «Мигдаль для серця» та «Імбир для душі».  

 

176. Сагаль, О. Тернопіль — л«Ї»тературна столиця! [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 17—23 трав. — С. 3 : фот. кольор. — (Podija).  
У м. Тернополі відбувся мистецький фестиваль «Ї». 

 

177. Скочко, Н. Мистецтво в режимі нон-стоп [Текст] / Н. Скочко // Українська 

літературна газета. — 2017. — 19 трав. — С. 11 : фот.  
У м. Тернополі відбувся 5 ювілейний мистецький фестиваль «Ї». 

 

178. Тернопіль на три дні став культурною столицею України [Текст] // Номер 

один.— 2017. — 17 трав. — С. 15 : фот. кольор.  
Під гаслом «Культурна ідентифікація» у м. Тернополі пройшов літературно-мистецький 

фестиваль «Ї». 
 

179. Томчишин, В. «Ми не до кінця орієнтувалися в сучасних авторах і літературі. 
Але нам було по 19 років. Взялися і зробили» [Текст] : [інтерв'ю] з засновником 

фестивалю «Ї» В. Томчишиним / [спілкувалася] А. Брик // Наш день. — 2017. —  

26 квіт.—2 трав. — С. 5 : фот. — (Люди, які змінюють місто).  
Анонс 5-го ювілейного мистецького фестивалю «Ї». 

 

180. У Тернополі Андрухович перевдягнувся в цивільне і відчув себе вільним [Текст] 

// RIA плюс. — 2017. — 17 трав. — С. 4 : фот. кольор. — (Культура).  
Гість фестивалю Юрій Андрухович презентував у м. Тернополі перевидання  «Рекреацій». 

 

181. Цебрій, Є. Андрухович розповів, як писав «Рекреації» [Текст] / Є. Цебрій // RIA 

плюс. — 2017. — 31 трав. — С. 18 : фот. — (Книга).  
Перевидання  книжки «Рекреації» представив Юрій Андрухович на фестивалі «Ї». 

 

Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 

 

182. Яциковський, Б. Богдан Яциковський: «Братина» прищеплює любов до 

українського» [Текст] / Б. Яциковський // Наш день. — 2017. — 7 — 13 черв. — С. 3 : 

фот. кольор. — (Життя).  
На свято Трійці в с. Стіжок Шумського району відбувся XII щорічнйи міжобласний мистецько-

краєзнавчий фестиваль «Братина». 
 

183. Бурма, В. Їдьмо, браття, на «Братину» [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2017. — 7 черв. — С. 1 : фот. кольор. — (Фестивалі).  
На Шумщині відбувся XII щорічнйи міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина». 

 

184. Лисевич, М. «Братина» — фестиваль самобутніх [Текст] / М. Лисевич // Голос 

України. — 2017. — 7 черв. — С. 8 : фот. — (Новини).  
XII міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» відбувся в с. Стіжок Шумського 

району. 

 

185. На гостину — до «Братини»! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 7—

13 черв. — С. 11 : фот. — (People).  
Відбувся й XII мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина».  
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186. Яциковський, Б. «Братина» — фестиваль, що прищеплює любов до українського 

[Текст] / Б. Яциковський // Свобода. — 2017. — 9 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина).  
У с. Стіжок Шумського району відбувся 12-й щорічний міжобласний мистецько-краєзнавчий 

фестиваль «Братина». 

 

Мультикультурний мистецький фестиваль «Ференц-фест» 

 

187. Бідзіля, Т.  «Ференц-фест» вирував у Бережанському замку [Текст] / Т. Бідзіля // 

Свобода. — 2017. — 19 трав. — С. 4 : фот. — (Тралі-валі, фестивалі).  
У м. Бережанах відбувся ІІ мистецький фестиваль «Ференц-фест».  

 

188. Золотнюк, А.  А в Бережанах знову побував Ференц Ракоці [Текст] / А. Золотнюк 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 12 трав. — С. 8 : фот. — (Пофестивалили).  
У м. Бережанах відбувся фестиваль «Ференц-фест». 

 

189. Лисевич, М. І знову буде «Ференц-фест» [Текст] / М. Лисевич // Голос України. —

2017. — 15 квіт. — С. 13. — (Культура).  
Анонс мистецького фестивалю «Ференц-фест» (м. Бережани). 

 

190. Попович, Ж. Мініатюрна Швейцарія запрошує у мандри [Текст] / Ж. Попович // 

Номер один. — 2017. — 10 трав. — С. 15 : фот. кольор.  
У м. Бережанах відбувся мистецький фестиваль «Ференц-фест». 

 

191. Шот, М. У Бережанському замку зазивали туристів [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур'єр. — 2017. — 2 черв. — С. 5. — (Події та коментарі).  
Мистецький фестиваль «Ференц-фест» відбувся в м. Бережанах.  

 

Мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль» 

 

192. Вандзеляк, Г. Велелюдне українське родинне свято [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 26 квіт. — С. 12 : фот. кольор. — (Тралі-валі фестивалі).  
Анонс мистецького фестивалю «Співоче поле. Тернопіль». 

 

193. На Співочому полі вітали матерів [Текст] // Свобода. — 2017. — 17 трав. — С. 12 

: фот. кольор. —  (На завершення номера).  
Учасниками святкування були музичний гурт «Тартак», Анатолій Паламаренко й численні 
мистецькі колективи області та України.  

 

194. Поле. Пісня. Фестиваль! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 17—

23 трав. — С. 12 : фот. кольор.  
У м. Тернополі відбувся мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль». 

 

195. Хай ваша доля вишиванкою цвіте [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 24—

30 трав. — С. 3. — (Соціум).  
У м. Тернополі відбувся II мистецький фестиваль «Співоче поле. Тернопіль» і IX Всеукраїнський 

фестиваль національної вишивки і костюма «Цвіт вишиванки». 
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Фестиваль народних ремесел, фольклору та хореографії 
«Тернопільські обереги» 

 

196. Бурма, В. Талантів неміліюча криниця [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 23 черв. — С. 1 : фот. — (Фестивалі).  
У м. Тернополі відбувся фестиваль народних ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські 
обереги».   

 

197. Синенька, Б. Колоритне мистецтво рідного краю [Текст] / Б. Синенька // 

Свобода. — 2017. — 23 черв. — С. 4. — (Неопалима купина).  
Фестиваль народних ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги» відбувся в м. 

Тернополі. 
 

Фестиваль «Тернопільська брама» 

 

198. Лисевич, М.  Рекорд мав назву «Кабаноссі» [Текст] / М. Лисевич // Голос 

України. — 2017. — 12 трав. — С. 6 : фот. — (Новини).  
Відбувся фестиваль «Тернопільська брама». 

 

199. На тернопільському фестивалі виступлять фіналісти «Х-фактору» та 

«Євробачення» [Текст] // RIA плюс. — 2017. — 26 квіт. — С. 18 : фот. —  (Арт- кафе).  
Анонс фестивалю «Тернопільська брама». 

 

200. Шот, М. Тернополяни приготували найдовшу ковбасу в країні [Текст] / М. Шот 

// Урядовий кур'єр. — 2017. — 16 трав. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль).  
Про фестиваль «Тернопільська брама». 

 

Участь у міжнародних, всеукраїнських регіональних конкурсах, фестивалях 

 

201. Мурашка, З. Із Польщі — з перемогою  [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2017. —- 3 трав. — С. 7 : фот. кольор. — (Вітаємо!).  
Тернополянка Владислава Боцян посіла перше місце на II Міжнародному літературному 

конкурсі, організованому до 700-ліття з часу заснування м. Любліна (Польща). 
*** 

202. Аверкієв, В. Теребовлянський художник взяв участь у Всеукраїнському 

фестивалі писанок  [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2017. — 12 квіт. — С. 15 : 

фот. кольор.  
Уродженець м. Теребовлі Тарас Приступа, що проживає в м. Копичинцях Гусятинського району, 

взяв участь у Всеукраїнському фестивалі писанок (м. Київ).  
 

203. Васильків, Д. Тарас Приступа: «Іконопис починається не з вістря пензля, а з 
глибини душі» [Текст] / Д. Васильків // Сільський господар. — 2017. — 12 квіт. — 

С. 6 : фот. кольор. — (Джерело натхнення).  
Уродженець м. Теребовлі Тарас Приступа братиме участь у Всеукраїнському фестивалі писанок. 

 

204. Мурашка, З. Із незвичайною писанкою — до Києва [Текст] / З. Мурашка // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 5 квіт. — С. 9 : фот. кольор. — (Штрихи із творчості).  
Митець з Теребовлі Тарас Приступа братиме участь у VII Всеукраїнському фестивалі писанок.  

 

205. Томчишин, Ю. Художник з Теребовлі створив дві велетенські писанки [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 5—11 квіт. — С. 8 : фот. кольор. — 

(Захоплення).  
Писанку, створену Тарасом Приступою, покажуть на VII Всеукраїнському фестивалі писанок. 
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АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ  ТА ТВОРЧІ 
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

206. Бережанцям аплодували у Білій Церкві [Текст] // Свобода. — 2017. — 7 квіт. —  

С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Аматорський театр української пісні «Золота Липа» Бережанського районного будинку народної 
творчості виступив із концертною програмою для студентів та викладачів Національного 

аграрного університету (м. Біла Церква, Київська область). 
 

207. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] 

/ підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

29 грудня «Казковими читаннями» за участю Галини Шулим і Валентини Семеняк 

у тернопільській книгарні «Є» завершилась щорічна благодійна акція «Кожному 

потрібна казка». — С. 151 ; у столиці Італії Римі побував з різдвяною програмою 

вокальний чоловічий квартет «Акорд» з Тернополя. — С. 157 : фот. 
 

208. Перун, В. «Осанна». Спів, що іде від серця [Текст] / В. Перун // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 23 черв. — С. 8 : фот. — (Хорове мистецтво).  
Про хоровий колектив «Осанна» з тернопільського храму Святого апостола Петра. 

 

209. Савка, А. У рідному селі маестро [Текст] : [вшанування композитора, диригента 

І. Й. Кобилянського] / А. Савка // Вільне життя плюс. — 2017. — 31 трав. — С. 6 : 

фот. кольор. — (Незабутня зустріч).  
 

210. Стангрет, К. Хору «Благовіст»  — 25 років [Текст] / К. Стангрет // Свобода. — 

2017. — 12 трав. — С. 1. — (З ювілеєм на духовній ниві).  
У м. Борщеві відзначили 25-річчя хору «Благовіст» (керівник — Микола Будзінський). 

 

211. Юхно-Лучка, М. «Зелений барабан»: не треба перетворювати весілля на балаган 

[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 17—23 трав. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Serdechko).  
Про весільний музичний гурт «Зелений барабан» з м. Підгайців. 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ 
ТОВАРИСТВА 

 

212. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 27 січня відбулася звітно-виборна конференція ТОО НСЖУ. Її новим 

головою обрали Василя Тракала. — С. 154. 

 

Тернопільська обласна організація Національної спілки 

письменників України 

 

213. Галатюк, Б. «Мед і сіль» привіз словацький письменник [Текст] / Б. Галатюк // 

Вільне життя плюс. — 2017.  —  14 квіт. — С. 6. — (Що у вас?).  
У ТНПУ ім. В. Гнатюка відбулася зустріч із головою Спілки українських письменників 
Словаччини, членом НСПУ, головним редактором журналів «Дукля» та «Веселка» Іваном 

Яцканином з м. Пряшів (Словаччина). 
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214. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 5 лютого відбулися чергові збори ТОО НСПУ. У звязку з ювілеями від дня 

народження вручено нагороди Богданові Андрушківу та Володимирові Дячуну ]. — 

С. 154. 
 

215. Кравчук, В. Літературна творчість, українські національні інтереси — понад усе 

[Текст]: нотатки з позачергового письменницького з'їзду / В. Кравчук // Наш 

день. — 2017. — 12—18 квіт. — С. 5.  
Тернопільську обласну письменницьку організацію на VIII позачерговому з'їзді НСПУ, що 

проходив в м. Ірпені Київської області, представляли голова ТОО НСПУ Олександр Смик і 
Володимир Кравчук. 

 

216. Семеняк, В. Випробування «Білим Берегом» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. — 14 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Презентація другого числа часопису «Білий Берег» відбулася в  приміщенні Тернопільської 
обласної організації НСПУ.  

 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

217. Бондючна, Ю. «Послання» — Галині Гордасевич [Текст] / Ю. Бондючна // 

Літературна Україна. — 2017. — 13 квіт. — С. 3 : фот. — (Нові традиції).  
Другі літературні читання «Березневі послання», котрі проводяться у день пам’яті української 
письменниці Галини Гордасевич, відбулися в Конференц-залі Кременецької гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 
 

218. Борисюк, А. Японська магія у творах зборівчанки [Текст] : [інтерв'ю] з Аліною 

Борисюк / [спілкувалася] Л. Голояд // Вільне життя плюс. — 2017. — 9 черв. — С. 8 : 

фот. — (Захоплення) 
У м. Зборові живе авторка фентезі-книг з магічними японськими персонажами. 

 

219. Бурак, Л. Дзвінка Торохтушко — правдива волинячка [Текст] : [інтерв'ю] з 
письменницею й журналісткою Любов'ю Бурак / [спілкувалася] О. Ілинич // Номер 

один. — 2017. — 26 квіт. — С. 15 : фот. кольор.  
 

220. Бурак, Л. Дзвінка Торохтушко: «Я — адекватна бунтарка» [Текст] : [інтерв'ю] із 
письменницею Любов'ю Бурак (Дзвінка Торохтушко) / [спілкувалася] Л. Осадчук // 

День. — 2017. — 28—29 квіт. — С. 14 : фот. — (Актуальне інтерв'ю).  

 

221. Бурма, В. Дмитриків олівець-малювець [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 черв. — С. 9 : фот. кольор. — (На крилах творчості).  
Про художника Дмитра Шіхова, який навчається у Тернопільському професійному училищі 
технологій та дизайну. 

 

222. Бурма, В. Повернення Карла Еміля Францоза [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 трав. — С. 1 : фот. кольор. — (Увіковічені імена).  
У м. Чорткові відкрили перший пам’ятник уродженцю містечка Карлу Емілю Францозу. 
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223. Вандзеляк, Г. Люди, яких поєднав Лепкий  [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2017. — 12 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
 

224. Вербецька, І. Щедре літо Лесі Любарської [Текст] / І. Вербецька // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 16 черв. — С. 6 : фот. — (Особистості).  
Про поетесу Лесю Любарську. 

 

225. Гонта, М. Режисер із піснею в серці [Текст] / М. Гонта // Вільне життя плюс. — 

2017. — 5 трав. — С. 1 : фот. — (Незабутні).  
Про режисера і композитора Анатолія Горчинського. 

 

226. Гудима, О.  «Було сильне бажання малювати, таке, як бажання дихати» [Текст] 

: [інтерв'ю] з художницею О. Гудимою / [спілкувалася] Є. Цебрій // RIA плюс. — 

2017. — 19 квіт. — С. 14 : фот. — (Талант).  
Про художницю Олесю Гудиму. 

 

227. Гулей, І. Дзвони пам'яті по славетнім подружжю Малицьких [Текст] / І. Гулей // 

Вільне життя плюс.  2017. — 31 трав. — С. 5 : фот. —  (Повертаючись до 

надрукованого).  
Цікаве й трагічне життя письменниці Дарії Віконської та її чоловіка — підприємця й мецената 
Миколи Малицького. 

 

228. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71).  — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 6 січня перестало битися серце художника й скульптора Дмитра Стецька. — 

С. 152 : фот. 
 

229. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 19 січня відійшов у засвіти неперевершений Маестро, засновник і незмінний 

директор Тернопільської хорової школи «Зоринка» Ізидор Доскоч. — С. 153 : фот. 
 

230. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: В Ужгороді — ювілейний вечір до 100-річчя режисера й актора Ярослава 

Геляса й відкриття меморіальної таблиці цьому видатному уродженцю 

с. Терпилівка, нині Підволочиського району. — С. 158. 
 

231. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У художньому музеї в Луцьку  — виставки малярства Дмитра Стецька 

«Поклик минувшини», та Володимира Чорнобая (обидва — м. Тернопіль). — С. 159. 
 

232. Драпак, Г. «Від вишивання отримую надзвичайне задоволення» [Текст] : 

[інтерв'ю] з гумористом Грицем Драпаком / [розмовляла] М. Христюк  // Свобода. — 

2017. — 10 трав. — С. 12 : фот. кольор.  
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233. Заморська, Л. Все почалося з кави... [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2017. — 28 черв. — С. 18 : фот. — (Талант).  
Про подружжя тернопільських митців Олександра та Оксану Чмиленків. 

 

234. Золотнюк, А. Місто, що надихає [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 лип. — С. 8 : фот. — (У майстерні художника).  
Про творчість тернопільського художника Володимира Шумила. 

 

235. Золотнюк, А. Тернопіль на полотнах Олександра Чмиленка [Текст] / 

А. Золотнюк // Домашня газета. — 2017. — 8 черв. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля).  
 

236. Качор, М. Присвятив життя служінню людям [Текст] / М. Качор // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 26 квіт. — С. 6. — (Добре слово).  
Про українського педагога, фольклориста, народознавця, режисера, сценариста Михайла 
Крищука. 

 

237. Кравченко, Я. Провидиця Кассандра у творчій долі Стефанії Шабатури [Текст] : 

[про уродженку с. Іване-Золоте Заліщицького району, художницю С. Шабатуру] / 

Я. Кравченко // Дзвін. — 2017. — № 4. — С. 244—248 : фот.; кол. іл.: [2] окр. л., [1-

4] с. обкл.  
 

238. Кроп, Т.  Курбас у Києві [Текст] / Т. Кроп // Літературна Україна. — 2017. — 

20 квіт. — С. 16 : фот. — (У колі муз).  
У київському Музеї театрального мистецтва з нагоди 130-річчя режиссера і драматурга Леся 
Курбаса відкрили виставку «Курбас у Києві». 

 

239. Матевощук, Ю. Там, де пахне книжками [Текст] : [інтерв'ю] з поетом 

Ю. Матевощуком / [записала] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

30 черв. — С. 6 : фот. — (Тернопіль очима письменника).  
 

240. Мельничук, Б. Актор, режисер, педагог [Текст] : 10 маловідомих фактів із життя 

знаного земляка / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 1 : 

фот. — (18 квітня — 120 років від дня народження Мар'яна Крушельницького).  

 

241. Мельничук, Б. Педагог, народознавець, сценарист [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 6 : фот. — (Наші славні земляки).  
Про українського педагога, фольклориста, режисера й сценариста Михайла Крищука. 

 

242. Микитенко, О.  Світи фарб та натхнення [Текст] / О. Микитенко // Україна 

молода. — 2017. — 17 трав. — С. 13 : фот. — (Культура).  
У м. Києві відбулася авторська презентація альбому-каталога робіт Івана Марчука, що 

охоплюють період з 1965 по 1981 роки творчості художника «Іван Марчук: картини-притчі 
(ранній період)». 

 

243. Мурашка, З. Шлях «Галицької Мадонни»: крізь терни до зірок [Текст] / 

З. Мурашка // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 106—111 : 

фот. — (Музичне мистецтво).  
Про співачку, композитора, лауреата премії імені братів Лепких Лесю Мацьків. 

 

244. Ониськів, М. Михайло Ониськів: «У будь-якій справі маємо зберігати 

українську тональність» [Текст] : [інтерв'ю] з журналістом і громадським діячем 

Михайлом Ониськівим / [розмовляла] Т. Христюк // Наш день. — 2017. —  

31 трав.—6 черв. — С. 7 : фот. — (Духовність).  
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245. Поза кадром, поза життям... [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 19— 

25 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Пам'яті тернопільського фотохудожника-анімаліста Едуарда Кислинського. 

 

246. Рекордний... Віктор Павлік! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

31 трав.—6 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Співак Віктор Павлік потрапив у «Книгу рекордів України» за найбільшу кількість випущених 

дисків за останніх 20 років. 
 

247. Садовська, Г. Світлий чоловік і легендарна особистість [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. —  19 трав. —  С. 5 : фот.  
Про українського композитора, співака й режисера Анатолія Горчинського. 

 

248. Соловій, Х. Христина Соловій: «Хочу, щоб моя музика була популярніша, ніж 

я...» [Текст] : [інтерв'ю] / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2017. —19—25 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У м. Тернополі відбудеться концерт співачки, виконавиці лемківських пісень Христини Соловій. 

 

249. Степаненко, О. Карл Еміль Францоз та його Барнов [Текст] / О. Степаненко // 

Свобода. — 2017. — 5 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У м. Чорткові відкрито перший пам’ятник Карлу Емілю Францозу. 

 

250. Стус, С. Перед виходом на сцену вклонилася їй [Текст] : [інтерв'ю] з Соломією 

Стус / [спілкувалася] В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 23 черв. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина).  
Про творчі цікавинки та акторське перевтілення розповідає одна з головних героїнь вистави 

Львівського обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича «Перерваний політ» за 
п'єсою Богдана Мельничука та Лілі Костишин, наша землячка Соломія Стус. 

 

251. Попович, Ж. Захід Рудого сонця [Текст] : [помер скульптор Борис Рудий] / 

Ж. Попович // Номер один. — 2017. — 14 черв. — С. 15 : фот. кольор.  
 

252. Фарина, І. Невтримність фантазій з-під пера [Текст] / І. Фарина // Літературний 

Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 81—86. — (Літературна критика).  
Про книжку поетичної лірики Олександра Астаф'єва «Трагічна помилка небес», проілюстровану 

Іваном Марчуком.  

 

253. Цвіліховський, В. Київ Уласа Самчука [Текст] / В. Цвіліховський // Дзеркало 

тижня. — 2017. — 8 лип. — С. 15 : фот. — (Людина).  
Про українського письменника, журналіста Уласа Самчука. 

 

254. «Чи було  би можливе посилати звідси рукописи?» [Текст] : [ листи В. Гнатюка 

до А.Онищука в Київ ] // Берегиня. — 2000. — № 3. — С. 87—92.  
 

255. Чубата, Д. І ожила у слові доля художника [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 28 квіт. — С. 1 : фот. — (Пошанування).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки «Ярослав 
Омелян — погляд на життя крізь призму страждань і надії» Богдана Андрушківа та Богдана 
Мельничука.  
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До 203-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка 

 

256. Заєць, Н. У сяйві Шевченкового слова [Текст] / Н. Заєць // Вільне життя плюс. — 

2017. — 21 квіт. — С. 2.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся обласний конкурс читців 
Шевченкового слова «Борітеся — поборете». 

 

257. Чубата, Д. Жменька людей і два букети до пам'ятника [Текст] / Д. Чубата // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 26 трав. — С. 1. — (Прикро...).  
У м. Тернополі вшанували день перепоховання Тараса Шевченка. 

 

258. Чубата, Д.  Невмируще слово Кобзаря [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 5. — (Конкурс читців).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся обласний конкурс читців 
Шевченкового слова «Борітеся — поборете». 

 

До 170-річчя від дня народження Олександра Барвінського 

 

259. Гаврилюк, О. Олександр Барвінський — провідний галицький діяч освіти і 
культури [Текст] / О. Гаврилюк, В. Шумська // Вільне життя плюс. — 2017. — 

14 черв. — С. 4 : фот. — (Славні земляки).  
 

260. Мельничук, Б. Десять маловідомих фактів із життя Олександра Барвінського 

[Текст]: До 170-річчя від дня народження педагога, історика, публіциста, редактора, 

громадсько-політичного діяча / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 

2 черв. — С. 3. — (Наші славні земляки).  
 

261. Сотник, В. «Він стояв у центрі життя Галицької України» [Текст] / В. Сотник // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 17 трав. — С. 6 : фот. — (До 170-річчя від дня 

народження Олександра Барвінського).  
Про українського громадсько-політичного діяча Олександра Барвінського. 

 

До 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого 

 

262. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 17 лютого у с. Заздрість Теребовлянського району відбулись ювілейні 
урочини з нагоди 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. — С. 

156.  
 

263. Попович, В. Виставка тернопільських філателістів здивувала академічний Львів 

[Текст] / В. Попович // Номер один. — 2017. — 31 трав. — С. 9 : фот.  
В Українському католицькому університеті (м. Львів) діє виставка філателістичних знаків до 125-

річчя народження глави УГКЦ Йосифа Сліпого. 

 

264. Садовська, Г. Уже не таємнича справа «Рифи» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 28 квіт. — С. 6 : фот. — (Прем'єра фільму).  
У Палаці кіно в м. Тернополі  відбувся показ документальної стрічки «Справа «Рифи», що 

розповідає про обставини арешту, ув'язнення та звільнення Йосифа Сліпого. 
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До 88-річчя від дня народження Ярослава Омеляна 

 

265. Авторський дует — про життя Ярослава Омеляна [Текст] // Свобода. — 2017. — 

5 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книжку Богдана Андрушківа та 
Богдана Мельничука «Ярослав Омелян: погляд на життя крізь призму страждань і надії». 

 

266. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.-лютий 2017 р.] 

/ підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — 

С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

1 січня рідні, друзі, знайомі привітали з 88-річчям заслуженого художника України, 

політв'язня Ярослава Омеляна. — С. 152. 

 

До 85-річчя від дня народження Георгія Петрука-Попика 
 

267. Білий, І. Георгій Петрук-Попик — поет і борець за відновлення української 
незалежності [Текст] / І. Білий // Номер один. — 2017. —  3 трав. — С. 12 : фот. — 

(Персона).  
У м. Тернополі відкрили меморіальну таблицю поету й громадсько-політичному діячеві Георгію 

Петруку-Попику. 

 

268. Семеняк, В. «Рятуймо Україну, хлопці!» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. —  3 трав. — С. 1, 2 : фот. — (Політикум).  
У м. Тернополі на приміщенні, де розміщується крайова організація Народного Руху України, 

відкрили меморіальну дошку засновнику першої крайової організації НРУ Георгію Петруку-

Попику. 

 

269. У Тернополі відкрили меморіальну дошку Георгію Петруку-Попику [Текст] // 

Наш день. — 2017. — 3—9 трав. — С. 2 : фот. — (Тема тижня).  
У Тернополі на будинку, де розміщується крайова організація Народного Руху України, відкрили 

меморіальну дошку засновнику першої в Україні крайової організації НРУ Георгію Петруку-

Попику.   

 

270. Чубата, Д. Жила б тільки Україна! [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 трав. — С. 4 : фот. кольор. — (Він не просив слави у людей).  
У м. Тернополі встановили меморіальну дошку поету Георгію Петруку-Попику.   

 

271. Яворський, Г. Людина, яка творила історію [Текст] / Г. Яворський // Сільський 

господар. — 2017. — 10 трав. — С. 2 : фот. — (Наші незабутні).  
У м. Тернополі встановили меморіальну дошку поету Георгію Петруку-Попику.  

 

До 80-річчя від дня народження Євгена Удіна 

 

272. Золотнюк, А. Без нього не уявити мистецьке життя Тернопільщини [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 26 квіт. — С. 6 : фот. кольор. — 

(Ювілеї).  
Ювілейні заходи з вшанування художника Євгена Удіна відбулися в приміщенні Тернопільської 
обласної філармонії. 

 

273. Мельничук, Б. Старійшина художнього гурту [Текст] / Б. Мельничук // 

Свобода. — 2017. — 7 квіт. — С. 4 : фот. — (До 80-річчя Євгена Удіна).  
Про тернопільського художника Євгена Удіна.   
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274. Сагаль, О. Євгену Удіну — 80! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2017. — 12 — 18 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

 

275. Сеніна, Т. Поріднений з Кременцем [Текст] / Т. Сеніна // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 трав. — С. 5 : фот. — (Штрихи до портрета).  
Про співпрацю Кременецького літературно-меморіального музею Ю. Словацького та Є. Удіна. 

 

До 70-річчя від дня народження Ганни Костів-Гуски 

 

276. Кузьмич, М. «Цей тихий сум вечірнього вікна...» [Текст] / М. Кузьмич // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 6 : фот. — (До ювілею поетеси).  
Побачила світ збірка лірики Ганни Костів-Гуски. 

 

277. Мадзій, І. Поезія як сповідь душі [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2017. — 26 квіт. — С. 8 : фот. кольор. — (Наша гостя).  
Г. Костів-Гуска відсвяткувала 45-річчя творчої діяльності. 

 

278. Мельничук, Б. Жоржиновий вогонь душі [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 23 черв. — С. 6. — (Прочитане).  
Про збірку віршів «Знайде тут прихисток душа» Ганни Костів-Гуски. 

 

279. Рудан, М. У країні слова вона — княгиня Ганна [Текст] / М. Рудан // Свобода. —

2017. — 14 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
18 квітня відзначила 70-річний ювілей та 45-річчя творчої діяльності поетеса,  уродженка с. 
Бабинці Борщівського району Ганна Костів-Гуска. 

 

280. Тимочків, М. Ти назавжди моя, тернова доле! [Текст]: до 70-річчя Ганни Костів-

Гуски / М. Тимочків // Вільне життя плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 6 : фот. — 

(Славні земляки).  
 

281. Фарина, І. Калинові кетяги Ганни Костів-Гуски [Текст] / І. Фарина // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 5 трав. — С. 6. — (Постювілейні рефлексії) ; Українська 

літературна газета. — 2017. — 21 квіт. — С. 7 : фот. — (Ювілеї).  
 

 

До 69-річчя від дня народження поета Ярослава Павуляка 

 

282. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 

р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У київській книгарні «Є» — презентація збірки поезій Ярослава Павуляка 

«Сон є сон», проілюстрованої Іваном Марчуком. — С. 157—158: фот. 
 

283. Золотнюк, А. Вечір блудного лебедя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 19 трав. — С. 6 : фот. — (Незабутні).  
У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася зустріч, присвячена українському поету Ярославу 

Павуляку. 

 

284. Мурашка, З. Лебединим шляхом — з Україною в серці [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 3. — (Незабутні).  
Спогади народного художника України Богдана Ткачика про поета Ярослава Павуляка. 
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285. Смоляк, О.  Ярослав Павуляк — борець за волю України [Текст] / О. Смоляк // 

Свобода. — 2017. — 28 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про українського поета, уродженця с.Настасів Тернопільського району Ярослава Павуляка. 

 

286. Чепурко, Б. Славко Павуляк [Текст] / Б. Чепурко // Літературний Тернопіль. — 

2017. — Чис. 2 (71). — С. 87—88. — (Незабутні).  
 

287. Фарина, І. Слово про слово, або Проростання зі стебла мовчання [Текст] / 

І. Фарина // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 89—92 : іл. — 

(Літературна критика).  
Про посмертну книжку Ярослава Павуляка «Сон є сон», видану в м. Києві за сприяння народного 

художника України Івана Марчука. 
 

До 66-річчя від дня народження Степана  Сапеляка 

 

288. «Великі ті, що витримують до кінця...» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 

21 квіт. — С. 6. — (Зустрічі).  
У с. Росохач Чортківського району відбулася зустріч молоді з матір'ю поета-земляка Степана 
Сапеляка — Ганною Костянтинівною. 

 

289. Семеняк, В. Повернувся у людській пам'яті [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. — 24 трав. — С. 6 : фот. — (Героям слава!).  
У День пам’яті жертв політичних репресій на фасаді музею політв’язнів у Тернополі відкрили 

меморіальну дошку політв’язню, дисиденту, поету Степанові Сапеляку. 

 

290. «У цей пізньоцвіт я до Вас озовуся...» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2017. — 24—30 трав. — С. 6.: фот. — (Kultura).  
На фасаді музею політв’язнів у Тернополі відкрили меморіальну дошку політв’язню, дисиденту, 

поету Степану Сапеляку. 

 

291. Чубата, Д. День болю і спогадів [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. —  

2017. —  2 черв. — С. 5. — (Пам'ять).  
З ініціативи заступника голови Тернопільської міської ради Леоніда Бицюри та письменника 
Богдана Мельничука на будівлі обласного музею політв'язнів відкрито меморіальну дошку 

Степанові Сапеляку. 

 

До 65-річчя від дня народження Богдана Мельничука 

 

292. Волинська, О. Тернополяни на батьківщині класика [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 14 квіт. — С. 3. — (Знай наших!).  
«Довга дорога в короткий день» — таку назву має п'єса тернопільських драматургів Світлани 

Львівської і Богдана Мельничука, прем'єра вистави за якою відбулась у народному аматорському 

театрі Олександрівського районного будинку культури Кіровоградської області. 
 

293. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 22 грудня в тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація роману 

Б. Мельничука «Остання дорога». — С. 150. 
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294. Палинський, В. Богдан Мельничук: дорогою життя [Текст] / В. Палинський // 

Українська літературна газета. — 2017. — 21 квіт. — С. 17. — (Слово і час).  
Про роман Богдана Мельничука «Остання дорога». 

 

295. Палинський, В. Богдан Мельничук: дорогою життя [Текст] / В. Палинський // 

Дзвін. — 2017. — № 4. — С. 230—232. — (Критична робітня). — Рец. на кн. : 

Мельничук Б. Остання дорога : роман / Б. Мельничук. — Тернопіль, 2016. — 174 с. 
 

296. Семеняк, В. А вони таки цвітуть... для України [Текст] / В. Семеняк // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 68—70 : іл. — (Два погляди на 

одну книжку).  
Про новий роман «Остання дорога» Богдана Мельничука. 

 

297. Фарина, І. Письменник вибрав свій шлях [Текст] / І. Фарина // Літературний 

Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 70—72. — (Два погляди на одну книжку).  
Про новий роман Богдана Мельничука «Остання дорога». 

 

298. Юзва, Ж. Діти дітям несуть добро [Текст] / Ж. Юзва // Свобода. — 2017. — 

5 трав. — С. 4. — (Неопалима купина).  
У смт Підволочиському відбулась прем'єра музичної вистави «Чарівні пиріжки Червоної 
Шапочки» за п'єсою Богдана Мельничука, написаною у співавторстві зі С. Львівською та 
І. Николайчуком. 

 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО. ІНШЕ 

 

299. Бобрівець, М. Прикраси зі щасливою аурою [Текст] / М. Бобрівець // Домашня 

газета. — 2017. — 4 трав. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля).  
Ольга Сорожкевич із м. Теребовлі виготовляє прикраси з полімерної глини. 

 

300. Вархолік, М. Як живеться українському рекордсмену в Канаді [Текст] : 

[інтерв'ю] з Мар'яном Вархоліком / [спілкувалася] З. Деркач // Свобода. — 2017. — 

29 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
Про майстра Мар'яна Вархоліка.  

 

301. Золотнюк, А. Усе починається... з крапки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 19 трав. — С. 8 : фот. — (Захоплення).  
Про тернопільську майстриню точкового розпису Юлію Коваль. 

 

302. Золотнюк, А. У його роботах оживає давній Тернопіль [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 16 черв. — С. 8 : фот. — (Захоплення).  
Володимир Кріса із с. Великих Гаїв Тернопільського району вже 7 років створює мініатюрні 
паперові копії відомих будівель. 

 

303. Безкоровайна, М. Була газета — став кошик [Текст] / М. Безкоровайна // 

Сільський господар. — 2017. — 10 трав. — С. 6 : фот. кольор. — (Світ захоплень).  
Майстриня Вікторія Литвин з смт Підволочиська перетворює газетний папір у шедеври. 

 

304. Вандзеляк, Г. Казкове дерево життя Галини Дудар [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 24 трав. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
Витинанки від народної майстрині з м. Тернополя Галини Дудар. 
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305. Віконська, І. Її гердани схожі на картини [Текст] / І. Віконська // Домашня 

газета. — 2017. — 29 черв. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля).  
Про світ захоплень тернополянки за ніком «Ninel-Ka» 

 

306. Золотнюк, А. На її вишивках — старий Тернопіль [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 30 черв. — С. 8 : фот. — (Захоплення).  
Вишивки тернопільської майстрині Ірини Кошелінської з фотографічною точністю відображають 
куточки м. Тернополя кінця ХІХ — початку ХХ століття.  

 

307. Золотнюк, А. У її руках розквітають квіти [Текст] / А. Золотнюк // Домашня 

газета. — 2017. — 6 квіт. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля).  
Тернополянка Оксана Семенчук створює прикраси з флористичної глини. 

 

308. Золотнюк, А. Розквітають квіти у віночках [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 26 квіт. — С. 9 : фот. кольор. — (Хобі).  
Про вироби й захоплення тернополянки Оксани Семенчук. 

 

309. Золотнюк, А. Як тернопільський майстер творить дряпанки  [Текст] / 

А. Золотнюк // Домашня газета. — 2017. — 20 квіт. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля).  
Дряпанки від тернополянина Ростислава Крамара. 

 

310. Лисевич, М. Поділитися поезією душі [Текст] / М. Лисевич // Голос України.  

2017. — 14 квіт. — С. 7 : фот. — (Новини).  
Вишиті сорочки, рушники, картини, ікони, скатертини представлені на виставці «Вишиванка — 

поезія душі» у світлиці Тернопільського міського територіального центру соціального 

обслуговування населення. 
 

311. Мурашка, З. У тролейбусі — з піснями [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 трав. — С. 8 : фот. — (День вишиванки).  
Третій рік поспіль у Міжнародний День вишиванки  святковий настрій пасажирам 

тернопільського тролейбуса щастя «Україна моя вишивана» дарують студенти факультету 

мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
 

312. Пархомчук-Штокало, Я. Вона малює голос пісні [Текст] / Я. Пархомчук-

Штокало // Вільне життя плюс. — 2017. — 12 квіт. — С. 5 : фот. кольор. — (Витвори 

рук і фантазії).  
Про художницю Ірину Пастушенко-Вах. 

 

313. Продоус, Л. Хенд-мейд по-тернопільськи [Текст] / Л. Продоус // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 7 квіт. — С. 8 : фот. — (Хобі).  
Тернополянка Надія Грицюк створює унікальні скульптури з картону. 

 

314. Самець, О. Сам собі директор: тернополянка перетворила захоплення на власну 

справу [Текст] / О. Самець // Наш день. — 2017. — 14—20 черв. — С. 13 : фот. 

кольор. — (Захоплення).  
Тернополянка Тетяна Свинарик виготовляє листівки. 

 

315. Сагаль, О. Від бабусі до онуки: нитка, бісер, вмілі руки... [Текст] / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 19—25 квіт. — С. 12 : фот. кольор.  
Прикраси й дерева з бісеру створює Стефанія Гамалевич з онукою Софією з с. Мильне 
Зборівського району. 

 

316. Сагаль, О. Диво-писанки Лесі та Юрія Цікалів [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 12—18 квіт. — С. 12 : фот. кольор.  
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317. Сагаль, О. На 9-ому поверсі... від щастя! [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 5—11 квіт. — С. 10 : фот. кольор.  
Тернопільська художниця Мар'яна Мізерна перетворила під’їзд на справжню  «картинну 

галерею». 

 

318. Сагаль, О. Творче тріо Харченків: тато вишиває, син витинає, мама мотанки 

мотає... [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 21—27 черв. — 

С. 6 : фот. — (Kultura).  
 

319. Томчишин, Ю. Незвичайні орнаменти тернополянки Ірини Дорошенко [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 21—27 черв. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Захоплення).  
 

320. Цебрій, Є. Унікальну Борщівку вишила за півтора місяця [Текст] / Є. Цебрій // 

RIA плюс. — 2017. — 7 черв. — С. 14 : фот. — (Талант).  
Борщівську сорочку для доньки Соломії Ірина Сампара вишивала двома видами швів — 

колодкою і битим. 

 

 

ДРУК. ОГЛЯДИ. ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

321. Бондючна, Ю. Документальний літопис історії Волині [Текст] / Ю. Бондючна // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 2 черв. — С. 1. — (Презентація).  
У м. Кременці відбулася презентація фундаментального дослідження «Історична Волинь» 

історика, краєзнавця, вченого секретаря Кременецько-Почаївського державного історико-

архітектурного заповідника Володимира Собчука. 
 

322. Вандзеляк, Г. Таємниці фігур Тернопільщини [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. —  2017. — 21 квіт. — С. 4 : фот. — (Нове видання).  
Історико-краєзнавче видання Віктора Уніята-Карповича та Івана Чепіги «Фігури Тернопілля» 

побачило світ у видавництві «Терно-граф». 
 

323. Віконська, І.  Слово з любові [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 

2017. — 26 трав. — С. 2 : фот. — (І досі актуально).  
Про збірник «Стара амфора» Андрія Базалінського з м. Чорткова. 

 

324. Волинська, О. Наші в «Буковинському журналі» [Текст] / О. Волинська // 

Свобода. — 2017. — 2 черв. — С. 4. — (Неопалима купина).  
У черговому, другому за цей рік числі «Буковинського журналу» представлені автори з 
Тернопільщини, зокрема, письменник та літературознавець із Шумська Ігор Фарина рецензує 
книгу малої прози Олександра Масляника «Каміння на всіх»; львівський прозаїк і критик Віктор 

Палинський — роман Богдана Мельничука «Остання дорога». Уродженець с. Гермаківка 
Борщівського району Нестор Мизак подав дослідження  «Курс радянської влади на ліквідацію 

Православної церкви на Буковині в 70-80 рр. XX ст.» й статтю до 70-річчя історика і політолога  
Ігоря Буркута, дитинство та юність якого минули в м. Чорткові. 

 

325. Гаврильцьо, І. Про академіка — словом прозовим і поетичним [Текст] / 

І. Гаврильцьо // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 65—67. — 

(Прочитане).  
Про книжку тернополянки Н. Волотовської «Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та 
віршах». 
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326. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: 29 грудня «Казковими читаннями» за участю Галини Шулим і Валентини 

Семеняк у тернопільській книгарні «Є» завершилась щорічна благодійна акція 

«Кожному потрібна казка». — С. 151. 
 

327. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У Тернополі — презентація чергового числа журналу «памятки України», 

присвяченого нашій області (модерував Андрій Курков). — С. 157. 
 

328. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 

2017 р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: У тернопільській книгарні «Є»  — презентація книги П. Кралюка «Таємний 

агент Микола Гоголь», презентація книжок: О. Зуба «Формула продуктивності» та 

К. Липи «Теорія архітектури. Місто і війна». — С. 158 : фот. 
 

329. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р. — лютий 2017 

р.] / підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 

(71). — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: В Інституті філології Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка — презентація поетичної збірки тернполянина О. Астаф'єва 

«Трагічна помилка небес», виданої з ілюстраціями Івана Марчука. — С. 158—159 : 

фот. 
 

330. Заморська, Л. Вишнево-дощова пристрасть по-львівськи [Текст] / Л. Заморська 

// RIA плюс. — 2017. — 7 черв. — С. 18 : фот. — (Книга).  
У тернопільській книгарні «Є» Любов Долик і Анастасія Нікуліна презентували нову книжку 

«Львів. Вишні. Дощі». 
 

331. Заморська, Л. Флешка про Тернопіль [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2017. — 26 квіт. — С. 18 : фот. — (Книга).  
Книжку «Тернопіль, Ternopil, Tarnopol» презентували у міській раді з нагоди 477- річниці першої 
писемної згадки про м. Тернопіль. 

 

332. Золотнюк, А. Перша розмальовка про Тернопіль [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 23 черв. — С. 6 : фот. — (Рекомендуємо).  
Побачила світ перша книжка-розмальовка про Тернопіль «Шпацер із Яном Амором 

Тарновським», створена тернополянкою Марією Юрчак. 

 

333. Золотнюк, А. По чім сміх продаєте? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 6 : фот. — (Презентація).  
Детектив для дітей «Королівство рафінованого сміху» тернополянина Романа Росіцького 

презентували в книгарні «Є». 

 

334. Колесник, З. Як джерело життя [Текст] / З. Колесник // Вільне життя плюс. — 

2017. — 14 квіт. — С. 8. — (Щойно прочитане).  
Побачила світ нова книжка постійної авторки вільножиттівської сторінки «Калина», мешканки с. 
Долини Теребовлянського району Віри Фрейчак «Біля криниці» .  
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335. Мадзій, І. «Першій ластівці La Skala» — щасливого польоту! [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 21 черв. — С. 4 : фот. кольор.  
Вийшла з друку перша збірка творчого об’єднання митців смт Скала-Подільська Борщівського 

району «La Skala».  

 

336. Мельничук, Б. Від Козівщини до Китаю. Під знаком Пантелеймона Куліша 

[Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 6. — (Знай 

наших!).  
Двотомник «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Куліша репрезентував у м. Києві львівський 

науковець, уродженець с. Потік Козівського району Василь Івашків. 
 

337. Мельничук, Б. Два села зі спільною долею [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 5 трав. — С. 6. — (Щойно з друку).  
Побачив світ історико-краєзнавчий нарис «Верещаки  — Коржківці: два села з однією долею», 

створений працею семи краєзнавців: Ганни Кичук, Галини Кучер, Андрія Поліщука, В'ячеслава 
Кізілова, Оксани Комар, Марії Кориневич та Ірини Герасимчук.   

 

338. Мельничук, Б. Друге число «Літературного Тернополя» [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 19 трав. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку).  
Огляд нового числа журналу «Літературний Тернопіль» за 2017 рік. 

 

339. Мельничук, Б. І в Швейцарії зачитуються «Об'явником» [Текст] / Б. Мельничук 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 9 черв. — С. 6. — (Знай наших!).  
Про новий роман «Об'явник» тернопільської письменниці Валентини Семеняк. 

 

340. Мельничук, Б. Казки від Олега Смоляка [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 23 черв. — С. 6. — (Щойно з друку).  
У видавництві ТНПУ ім. В. Гнатюка  побачила світ збірка казок Олега Смоляка для дітей 

молодшого шкільного віку «Біленьке кроленятко». 

 

341. Мельничук, Б. «Світла днина» Івана Сміяна [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 16 черв. — С. 6. — (Знай наших!).  
Побачив світ черговий, 34-й збірник спогадів та роздумів багатолітнього ректора Тернопільського 

медичного інституту І. Сміяна. 
 

342. Перун, В.  Історія церкви мовою документів [Текст] / В. Перун // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 6. — (На книжкову полицю).  
На основі документальних матеріалів Юрій Заяць видав книжку «Великораковецька церква 
Казанської Божої Матері». 

 

343. Семеняк, В. «Заробітчанське щастя» Неоніли Крем'янчанки [Текст] / В. Семеняк 

// Літературний Тернопіль. — 2017. — Чис. 2 (71). — С. 49. — (Поличка бібліофіла).  
Про книжку письменниці Неоніли Крем'янчанки «Заробітчанське щастя».  

 

344. Семеняк, В.  Книга пам'яті брата, який воював на Донбасі [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 21 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про нову книжку письменниці й журналістки Марії Баліцької «Журавлиною піснею». 

 

345. Семеняк, В. «Матусина веселка» Тамари Гнатович [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 26 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про нову книжку відомої тернопільської поетеси Тамари Гнатович «Матусина веселка». 
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346. Семеняк, В. Письменниця, яка хоче обняти усіх діток  [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 21 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У тернопільському «Домі книги» відбулася творча зустріч із письменницею Іриною Дем'яновою. 

 

347. Тимощук, П. Новий науковий збірник [Текст] / П. Тимощук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 28 квіт. — С. 8. — (Щойно з друку).  
У видавництві «Терно-граф» побачив світ науковий збірник «Арсен Річинський в житті 
Заславщини і в контексті української науки». 

 

348. У Тернополі видали книжку-комікс про останній бій УПА [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 трав. — С. 4 : фот.  
У м. Тернополі відбулася презентація книги «Віра і воля»  про останній бій УПА. 

 

349. Фарина, І. Демонологія, яка приворожує [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 12 трав. — С. 6. — (Рецензія).  
Про віршовану драму-феєрію «Фатум» підгаєцького поета Богдана Манюка. 

 

350. Фридрак, С.  Книга, що будить до боротьби... [Текст] / С. Фридрак // Свобода. — 

2017. — 7 квіт. — С. 4. — (Читацьким серцем).  
Про роман Василя Тракала «Колонія». 

 

351. Чубата, Д. І тягнеться рука до «Вікна у пережите» [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 21 квіт. — С. 1 : фот. — (Незабутні).  
Про першу книжку Данила Теличина «Вікно у пережите». 
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