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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

1. Вітер, В. Наші земляки стали народними й заслуженими [Текст] / В. Вітер // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 57. — (Вітаємо!).  
Із нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 
почесні звання присвоєно п’ятьом тернопільським митцям: звання «Народний артист 
України» присвоєно Василеві Феленчаку — художньому керівникові та диригенту 
комунальної установи Тернопільської міської ради «Муніципальний Галицький 

камерний оркестр»; «Заслужений артист України» — керівникові народної аматорської 
музичної студії «Музична скриня» Тернопільського районного будинку культури 

Василеві Хлистуну й артистові академічного ансамблю народної музики «Візерунок» 

комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна 
філармонія» Василеві Яков’яку; «Заслужений працівник культури України» — 

художньому керівникові народного художнього театру пісні «Для тебе» 

Тернопільського національного економічного університету Аллі Бінцаровській та 
викладачеві, завідувачу відділення комунальної установи Тернопільської обласної ради 

«Теребовлянське вище училище культури» Петрові Майовському. 
 

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

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 2.  
Серед лауреатів премії імені Степана Сапеляка за 2016 рік — наші земляки. Це, зокрема, 
письменники Богдан Мельничук — головний редактор журналу «Літературний Тернопіль», 

Петро Сорока — доцент національного педагогічного універсистету ім. В. Гнатюка, члени 

НСПУ отець Василь Погорецький — священик, доктор теологічних наук (м. Копичинці), 
Володимир Погорецький — головний редактор журналу «Золота Пектораль» (м. Чортків), 
уродженець села Джурин Чортківського району літературознавець Євген Баран — нині голова 
Івано-Франківської обласної письменницької організації.  
 

3. Державні нагороди — жителям краю [Текст]: під час засідання колегії 
облдержадміністрації голова ОДА Степан Барна вручив президентські нагороди 

кращим жителям краю // Свобода. — 2017. — 28 лип. — С. 1 : фот.  
Почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно провідному майстру сцени 

Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки Петру Мризі. 
 

4. Матвіїв, З. Нова висота Олега Шаблія [Текст] / З. Матвіїв // Вільне життя плюс. — 

2017. — 15 верес. — С. 3. — (Премія імені Івана Франка).  
У номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» лауреатом став наш 

земляк, уродженець села Курівців Зборівського району, почесний професор Львівського 

національного університету ім. І. Франка — академік Олег Шаблій із науковою працею 

«Суспільна географія».   

 

5. Мельничук, Б. Троє тернопільців — з нагородами [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 22 верес. — С. 1. — (Знай наших!).  
Серед лауреатів конкурсу «Українська мова — мова єднання» — троє тернополян. В номінації 
«Мовне багатоголосся» переше місце за авторський документальний фільм «До нас завітав 
святий Миколай» присуджено фітотерапевту та літераторці Марії Тройчак, у номінації «Квітни, 

мово наша рідна» за збірник «Мелодія вечірньої зорі» нагороду виборола поетеса й громадська 
діячка Леся Любарська, а в номінації «Пошук. Істина. Наука» лауреатом за книжку 
документальних нарисів про древні Карпати став світлої пам'яті лікар та літератор Іван Чонка. 



3 

 

Обласні премії в галузі культури за 2016 рік 

 

6. Садовська, Г. Вшановано лауреатів обласних премій [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 30 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Вітаємо!).  
Лауреатами обласних премій у галузі культури за минулий рік стали: у номінаціях «Етнографія і 
музейна справа — імені Володимира Гнатюка» — дослідник фольклору Олег Смоляк; 
«Театральне мистецтво — імені Леся Курбаса» — заслужений артист України Сергій Андрушко; 

«Образотворче мистецтво — імені Михайла Бойчука» — художник з Борщева Василь Стецько; 

«Музичне мистецтво — імені Соломії Крушельницької» — заслужений працівник культури 

України, вокаліст Струсівської заслуженої капели бандуристів «Кобзар» Іван Громик; 

«Журналістика — імені Володимира Здоровеги» — Лілія Костишин, журналістка нашої газети; 

«Архітектура — імені Георгія Пінзеля» — архітектор Олександр Джула; «Декоративно-

ужиткове мистецтво — імені Ярослави Музики» — науковці Людмила та Олексій Покусінські. 
 

7. Садовська, Г. Покусінські, яким відкрилась борщівська сорочка  [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2017. — 6 верес. — С. 6 : фот. кольор. — 

(Захочеш  — і зможеш!).  
Серед лауреатів обласних премій у галузі культури за 2016 рік є подружжя — Людмила та 
Олексій Покусінські, що перемогли в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво — імені 
Ярослави Музики» зі своїм унікальним науковим дослідженням «Борщівська народна сорочка. 
Матеріали. Крій. Техніка шитва». 

 

8. Садовська, Г. У чотирьох номінаціях не знайшлося переможців [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2017. — 5 лип. — С. 16. — (На полях 
конкурсу).  
За результатами таємного голосування лауреатами обласних премій в галузі культури за 
підсумками 2016 року стали у номінаціях: «Етнографія і музейна справа — імені Володимира 
Гнатюка» — Олег Смоляк — за збірку «Щедрівки Західного Поділля», «Театральне 
мистецтво — імені Леся Курбаса» — Сергій Андрушко, заслужений артист України — за 
майстерне виконання ролей останніх років, зокрема: Остапа («Слава героям» П. Ар’є), Возного 

(«Наталка Полтавка» І. Котляревського), Девенкорта і Роні («Смішні гроші» та «Медовий місяць 
на всі сто» Р. Куні), Байрона і Майкла Деделюка («Шаріка, або Кохання січового стрільця» та 
«Гуцулка Ксеня» Я. Барнича), Гриця («Дитина в дарунок» М. Лисака),  «Образотворче 
мистецтво — імені Михайла Бойчука» — Василь Стецько за серію робіт «Шевченкіана», 

«Музичне мистецтво — імені Соломії Крушельницької» — Іван Громик, заслужений працівник 
культури України, вокаліст Струсівської заслуженої капели бандуристів «Кобзар», 

«Журналістика — імені Володимира Здоровеги» — Лілія Костишин — за серію публікацій із 
зони АТО та ведення щотижневої сторінки «Калина» у всеукраїнській незалежній громадсько-

політичній газеті «Вільне життя плюс», «Архітектура — імені Георгія Пінзеля» — Олександр 

Джула — за творчу роботу «Каплиця релігійної громади парафії Вознесіння Господнього» 

Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ на вулиці Львівській у Тернополі, «Декоративно-

ужиткове мистецтво — імені Музики» — Людмила Покусінська та Олексій Покусінський — за 
наукове дослідження «Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. Техніка шитва. Колекція 
Борщівського краєзнавчого музею». 
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Всеукраїнська літературно-мистецька премія 

імені Братів Богдана та Левка Лепких 

 

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

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 3—4 : фот. — (Події).  
Лауреатами премії імені Братів Лепких за 2016 рік стали: Леся Мацьків (сценічний псевдонім 

Горлицька (м. Бучач) — за пісенну, композиторську і благодійну діяльність останніх років; 
Людмила та Олексій Покусінські (м. Борщів — м. Рибниця, Придністров’я) — 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). 

 

10. Про Премію ім. Братів Лепких [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 16 серп. — 

С. 1. — (Інформація). 

 

11. У Тернополі заснували премію родини Лепких [Текст] : при ГО Тернопільського 
обласного товариства ім. Б. Лепкого заснували літературно-просвітницьку премію 

ім. Родини Лепких // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 1.  

 
ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 

12. Бачинський, Я. Замки — в оренду [Текст]: [експериментальний проект, в якому 
держава залишатиметься власником об’єкта, а інвестор вкладатиме кошти в 

реконструкцію і зароблятиме на послугах, запроваджують на Тернопільщині]  / 

Я. Бачинський // Вільне життя плюс. — 2017. — 9 серп. — С. 1. — (Експеримент). 
 

13. Гарасимів, З. Обласна рада робитиме рейвах в училищах [Текст]:  [у т. ч. виділено 
кошти  Тернопільському обласному музучилищу ім. С. Крушельницької] / 

З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 16 серп. — С. 6 : фот. — (Освіта). 
 

14. Гарасимів, З. У багатостраждальному палаці Бадені перекриють дах [Текст]: 
750 тис. грн. виділила Тернопільська обласна рада для завершення робіт з 
перекриття даху палацу Бадені в Коропці / З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 

9 серп. — С. 2 : фот. кольор. 

 

15. Гичка, А. Збереження української національної культури — основне завдання 

клубних закладів [Текст]:  [на базі клубних закладів сіл Волощина, Божиків і 
Квіткове працівники Бережанського РБК провели семінар-практикум 

«Використання народних звичаїв, обрядів і традицій в роботі клубних закладів»] / 

А. Гичка // Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 3. — (Акценти). 

 

16. Обласне музичне училище очолила депутат обласної ради Лариса Римар [Текст] // 
Свобода. — 2017. — 6 верес. — С. 5 : фот. — (Акценти).  
Виконуючим обов’язки директора Тернопільського обласного державного музичного училища 
імені Соломії Крушельницької призначено Ларису Римар.  
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17. При внесенні змін до обласного бюджету надано кошти закладам освіти, на 
соціальний захист населення, на порятунок людей на водних об’єктах [Текст] :  

[майже 3,5 млн грн з обласного бюджету виділено закладам культури 

Тернопільщини] // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 2 : фот. — (Різне). 
 

18. Сесія облради внесла зміни до бюджету [Текст]: [для ліквідації аварійного стану 
купола  та фасаду палацу графа Бадені в смт Коропець виділено 750, 9 тис. грн 

Коропецькому обласному ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою] // Наш день. — 2017. — 16—22 серп. — С. 4 : фот. — (Акценти). 

 

19. Шергей, Г. Григорій Шергей: «Культура в області отримує нове життя» [Текст] : 
[інтерв’ю] з начальником обласного управління культури Григорієм Шергеєм / 

[спілкувалася] Н. Гаврішко // Свобода. — 2017. — 15 верес. — С. 1 : фот.  
Начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації — Григорій 

Шергей розповів про розвиток і нові впровадження в галузі культури Тернопільщини. 

 

 
БІБЛІОТЕКИ 

 

20. У Тернопільській області триває процес реформування бібліотек [Текст] // 

Свобода. — 2017. — 14 лип. — С. 3. — (Акценти).  
 Реформування бібліотек неможливе без врахування думки громадськості, відтак у кожному 

районі та громаді відбулися громадські слухання з цього питання. 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

21. Вандзеляк, Г. Декада відкритих дверей [Текст]: декада відкритих дверей у 
Тернопільській ОУНБ / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 22 верес. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина).  
 

22. Віконська, І. Декада відчинених дверей [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 22 верес. — С. 1. — (Книгозбірня поруч).  
З 19 по 30 вересня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці проходитиме 
традиційна Декада відчинених дверей, приурочена Всеукраїнському дню бібліотек.   

 

23. Віктор Овчарук: «Комунальні заклади культури потребують допомоги обласної 
ради» [Текст]: [Голова обласної ради В. Овчарук разом з депутатами побував в 

обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької та 
Тернопільській ОУНБ] // Номер один. — 2017. — 9 серп. — С. 7 : фот. — (Влада і 
громада). 
У 2017 році Тернопільська обласна рада виділила додаткові кошти для ремонтних робіт ТДМУ 

ім. С. Крушельницької, Тернопільської ОУНБ та ювілейні заходи до 145-річчя від дня 
народження С. Крушельницької. 
 

24. Віктор Овчарук: «Комунальні заклади культури потребують допомоги обласної 
ради» [Текст] : [Голова обласної ради разом з депутатами облради 

побували в Тернопільському обласному державному музичному училищі 
ім. С. Крушельницької та Тернопільській ОУНБ. Сесія обласної ради виділила 
кошти для цих установ культури] // Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 2 : фот. — 

(Різне).  
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25. Волинська, О. Тернополяни і «Русалка Дністровая»  [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 21 лип. — С. 8. — (Щойно з друку). 
Обласна універсальна наукова бібліотека отримала черговий, четвертий випуск літературно-

краєзнавчого збірника «Русалка Дністровая», що виходить у Вінниці з ініціативи та під 

редагуванням письменника, президента однойменної з його назвою громадської організації 
Михайла Каменюка.  
 

26. Грабовський, В. Берегиня спадщини митця [Текст] / В. Грабовський, О. Німилович 

// Культура і життя. — 2017. — 28 лип. — С. 10 : фот. — (Музика). 
У 2017 році завдяки старанням дружини Йосипа Гошуляка Марти Онуфрів, фонди 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею, Тернопільської ОУНБ і бібліотеки 

Тернопільського державного музичного училища поповнились документами з приватної 
колекції митця. 
 

27. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень—листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[28 вересня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація книги Ніни Фіалко «Обірвана струна»]. — С. 149 : фот. 
 

28. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень—листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[26 жовтня в обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся урок історичної 
правди «Невмируща слава Лисоні», присвячений 100-річчю героїчних боїв 

Українських Січових Стрільців на горі Лисоня біля Бережан]. — С. 154—155 : фот. 
 

29. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень—листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[10 листопада в обласній універсальній науковій бібліотеці у дійстві пам’яті 
Миколи Вінграновського, приуроченому до 80-річчя від дня народження цього 
поета, прозаїка, взяли участь член НСПУ, літературний критик Тетяна Дігай, 

заслужена артистка України Віра Самчук, літераторка Леся Любарська та інші]. — 

С. 155—156. 

 

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

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 149—

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

у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація 

книги, на жаль, покійного Ярослава Бензи «Абомовня» — абетка в іменах для 

дітей]. — С. 153—154 : фот. ; [10 лютого восьмим засіданням Клубу шанувальників 

книги (керівник — письменниця Леся Коковська-Романчук) в обласній 

універсальній науковій бібліотеці стала авторська зустріч з тернопільським 

лікарем та прозаїком Орестом Березовським]. — С. 154 : фот. 
 

31. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[21 квітня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці протягом 

дня тривав комплекс цікавих дійств, приурочених до Всесвітнього дня книги й 

авторського права]. — С. 152. 
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32. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[18 травня друзів, шанувальників творчості поета зібрала в Тернопільскій обласній 

універсальній науковій бібліотеці година пам’яті очільника облорганізації НСПУ 

Євгена Безкоровайного «Ми пишемо до вічності листи, щоби душа сьогодні не 
боліла»]. — С. 155—156 : фот. ; [в обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбулися творчі зустрічі з майстром графіки та живопису Ярославом Омеляном, 

письменником зі Словаччини, редактором журналу «Дукля» Іваном Яцканиним; 

презентація першого українського видання-книжки «Подорож» письменниці Іди 

Фінк]. — 158. 

 

33. Мурашка, З. Рукотворний пам’ятник праці волонтерів [Текст] / Зоряна Мурашка // 
Вільне життя плюс. — 2017. — 16 серп. — С. 6 : фот. — (Презентація). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська презентація тритомного видання «Наші Атланти» 

письменника, журналіста й волонтера Ігоря Гериліва. 
 

34. Пайонк, М. Буковинець із галицьким гартом [Текст] / М. Пайонк, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 6. — (Доповнюючи ТЕС). 
Завдяки науковцю та поетові Валерієві Дідуху фонд Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки поповнило друге за нинішній рік число громадсько-політичного, 

літературно-мистецького і науково-освітнього часопису «Буковинський журнал», в якому 

подана інформація про науковця, журналіста, дитинстко і юність якого минули у Чорткові, — 

Ігоря Буркута. 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

35. Рожко, О. «Зраду не можна виправдати, але можна її зрозуміти» [Текст] / О. Рожко 

// Свобода. — 2017. — 1 верес. — С. 3. — (Історія та сьогодення).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація нового роману Василя 
Шкляра «Троща». 

 

36. Садовська, Г. Бандерівський роман від Василя Шкляра [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 1 верес. — С. 5 : фот. — (Зустріч із читачами).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді письменник Василь Шкляр презентував новий 

роман про підпільну боротьбу УПА «Троща».   

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

37. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

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

обласній бібліотеці для дітей відбувся творчий вечір поетеси Ганни Костів-Гуски з 
нагоди її ювілею, в якому взяли участь Орест Савка, Михайло Ониськів, Марія 

Крупа, подружжя з Борщева — Марія і Петро Довгошиї, а також старшокласники 

школи № 3 м. Тернополя]. — С. 159. 

 

38. Костишин, Л. «Файне єднає» нових тернопільців із місцевими [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2017. — 29 верес. — С. 1. — (Інновації).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував грантовий проект підтримки 

внутрішньо переміщених осіб «Файне єднає». 
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Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

39. Семеняк, В. Його душа була як сонях... [Текст] / В. Семеняк // Літературний 

Тернопіль. — 2017. — №  3. — С. 67 : фот. — (Пам’ять).  
Напередодні ювілею світлої пам’яті письменника і публіциста, журналіста за фахом Євгена 
Безкоровайного у світлиці Тернопільської міської бібліотеки для дорослих № 2 зібралися його 

друзі, знайомі, колеги, школярі та студенти, щоб через сповідальне слово згадати відомого 

поета. 
 

40. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [28 

лютого в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір пам’яті 
письменника і громадського діяча Богдана Бастюка]. — С. 149 ; [15 березня з 
ініціативи вчителів-словесників Вільховецької ЗОШ I-II ст. на базі Тернопільської 
бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» відбувся семінар-практикум учителів 

української мови та літератури і зарубіжної літератури Бережанського району на 
тему «Музейна педагогіка на уроках української мови та літератури і зарубіжної 
літератури»]. — С. 150 ; [у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» її працівники 

Галина Коломієць та Оксана Лехіцька презентували журналістам творчу 
спадщину письменника Олелька Островського]. — С. 159 ; [у бібліотеці № 5 для 

дорослих до травневого свята — Дня матері підготували літературно-музичну 
імпрезу, в якій узяла участь тернопільська поетеса, член НСПУ, лауреат обласної 
премії імені Степана Будного Любов Малецька]. — С. 159. 

 

41. Кокітко, Х. Серце Зиновія Сердюка належить Україні... [Текст]: [зустріч з поетом, 

багатолітнім в’язнем сталінських таборів у бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля»]  / Х. Кокітко // Свобода. — 2017. — 23 черв. — С. 3 : фот.  

 
Бібліотеки інших 
централізованих бібліотечних систем області 

 

42. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

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

травня Лановецька районна бібліотека запросила шанувальників поетичного 
слова на творчу зустріч «П’ю цілющу воду із твоїх глибин» з літераторкою 

Тамарою Гнатович]. — С. 157. 

 

43. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 
Заліщицькій районній бібліотеці відбулася презентація книжки кандидата хімічних 
наук, журналістки Олени Крушинської «Дністер» (Т. 1 — «Від витоків до гирла 
Збруча»)].  — С. 159. 

 

44. Оревчук, Л. Олег Яцула з Лановець створює унікальні пейзажі рідного краю 

[Текст]  / Л. Оревчук // Наш день. — 2017. — 5—11 лип. — С. 16 : фот. кольор. 
 У Лановецькій центральній бібліотеці діє виставка художніх робіт Олега Яцули.  
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45. Попович, В. Літературу — в макулатуру, а в бібліотеку — чиновників [Текст] : у 
Бережанах книги здають на макулатуру, щоб звільнити приміщення під 
муніципалітет / В. Попович // Номер один. — 2017. — 9 серп. - С. 8 : фот. — (Маємо 
клопіт). 
Поки тривають судові тяжби, бережанські чиновники, всупереч законодавству, знищують 
заклади культури. 

 

46. Тракало, О. З любов’ю до людей і України [Текст] : [про підприємця, громад. діяча, 
мецената С. Навольського] / О. Тракало // Свобода. — 2017. — 19 лип. — С. 12 : 

фот.  
 

47. Храпчинська, Г. Подвиг в ім’я Бога та України [Текст] / Г. Храпчинська // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 8 : фот. — (Пам’ять).  
Годину-спомин, присвячену 100-літтю від дня народження владики-ємерита Івано-Франківської 
єпархії УГКЦ Софрона Дмитерка провели в Мишківській бібліотеці-філії. 

 
Інші бібліотеки  

 

48. «Здорові очі — запорука здоров’я» [Текст]: у Тернопільській обласній науковій 

медичній бібліотеці до Міжнародного  дня офтальмології відкрили експозицію 

«Здорові очі — запорука здоров’я» // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 4. — 

(Бібліотека репрезентує виставку).   
 
 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

49. Атомний та духовний Чорнобиль [Текст] // Свобода. — 2017. — 22 верес. — 

С. 1 : фот.  — (Виставка).  
В обласному краєзнавчому музеї за участі референта екологічного бюро УГКЦ о. Василя 
Шафрана відбулася презентація художньої виставки на тему чорнобильської трагедії.  
 

50. Верхолюк, П. Філателія про героїчні сторінки історії України [Текст] / 

П. Верхолюк, І. Гринчишин // Свобода. — 2017. — 7 лип. — С. 4. — (Неопалима 
купина).  
З нагоди 110-річчя від дня народження Романа Шухевича в обласному краєзнавчому музеї 
представлено експозицію філателістичних знаків, зібраних переважно тернополянином Василем 

Штокалом. 

 

51. Виставка копій чудотворних ікон [Текст] / підгот. О. Якушко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 1.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка копій чудотворних ікон з 
приватної колекції Марії Тройчак. 

 

52. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[21 квітня у тернопільському обласному краєзнавчому музеї репрезентували книгу 
Богдана Андрушківа і Богдана Мельничука «Ярослав Омелян — погляд на життя 

крізь призму страждань і надії», видану напередодні 90-річчя мистця]. — С. 152—

153. 
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53. Краєзнавчий музей отримає нове обличчя [Текст]: у Тернополі планують відновити 

фасад обласного краєзнавчого музею. Про це повідомив голова Тернопільської 
облради В. Овчарук // Номер один. — 2017. — 9 серп. — С. 9 : фот. — (Історія). 
Тернопільська обласна рада виділила кошти на ремонт фасаду обласного краєзнавчого музею. 

 

54. Лисевич, М. З Батьківщиною в серці [Текст] / М. Лисевич // Голос України. — 

2017. — 26 верес. — С. 7 : фот. — (Новини).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося погашення ювілейної марки, 

присвяченої 145-річчю Соломії Крушельницької та відкриття виставки «Вагнерівська 
примадонна XX століття». 

 

55. Презентували книгу споминів про Ярослава Павуляка [Текст] // Свобода. — 

2017. — 2 верес. — С. 1.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книгу «Ярослав Павуляк у 
споминах», яку впорядкував доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк. 

 

56. Семеняк, В. Виставку графіки презентували без автора [Текст] : у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї діє виставка графіки архівіста, краєзнавця, педагога 
Богдана-Романа Хаварівського / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 3 : 

фот. — (Історія і сьогодення). 

 

57. Семеняк, В. Спадкоємця трону зустріли першою етнографічною виставкою 

[Текст] : [відзначення 130-річчя 1-ї етногр. виставки в Тернополі] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 14 лип. — С. 4.  

 

58. Тернополянка Марія Тройчак зібрала дві сотні чудотворних ікон [Текст] : частину 
незвичайної колекції можна побачити у краєзнавчому музеї // Наш день. — 2017. — 

26 лип.—1 серп. — С. 8 : фот. кольор.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка копій чудотворних ікон з 
приватної колекції Марії Тройчак. 

 

59. Чубата, Д. На спогад про ту далеку виставку [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 29 верес. — С. 5 : фот. — (Музейні скарби).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися урочини до 130-ї річниці першої 
крайової етнографічної виставки в Тернополі.  

60. Штокало-Пархомчук, Я. Світло зірки засяяло у 80 [Текст] / Я. Штокало-Пархомчук 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 6. — (Презентації). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї за сприяння крайового відділення спілки 

письменників Лемківщини відбулася презентація книжки Івана Комари «Світло зірки». 
 

Презентація книжки В. Чистуха 
«Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара» 

 

61. Віконська, І. Книжка про Блаженнішого [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 лип. — С. 6. — (Презентація). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки Володимира 
Чистуха «Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара». 

 

62. «Завалівське коріння Блаженнійшого Любомира Гузара» [Текст] // Свобода. — 

2017.  — 26 лип. — С. 4 : фот. — (Реалії). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки Володимира 
Чистуха «Завалівське коріння Блаженнійшого Любомира Гузара». 
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63. Заморська, Л. Славний рід Гузарів і Тернопілля [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 2 серп. — С. 18 : фот. — (Арт- кафе). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книжку вчителя математики та 
фізики Володимира Чистуха «Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара». 

 

Тернопільський обласний художній музей 

64. Гриб, А. «Вітражі душі» [Текст] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2017. — 

21 лип. — С. 8 : фот. — (Виставки).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки Олени Поліщук 
«Вітражі душі». 

 

65. Заморська, Л. Чим унікальна закарпатська «Верета» [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 30 серп. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе).  
Півсотні картин з унікальним колоритом від чотирьох закарпатських художниць — Людмили 

Корж-Радько, Одарки Долгош-Собко, Надії Пономаренко та Олени Кондратюк до кінця серпня 
можна оглянути в Тернопільському обласному художньому музеї. 
 

66. Матюшин, Д. «Вітражі душі» Олени Поліщук [Текст] / Д. Матюшин // Свобода. — 

2017. — 7 лип. — С. 4 : фот.  
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття персональної виставки 

художніх робіт Олени Поліщук  (м. Кременець). 
 

Тернопільський історико-меморіальний музей 
політичних в’язнів та репресованих 

 

67. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот.  — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[21 травня під час відзначення у Тернополі Дня пам’яті жертв політичних репресій 

на колишньому приміщенні управління КДБ у Тернопільській області по вул. 

Коперника встановлено меморіальну дошку поетові Степанові Сапеляку]. — 

С. 156. 

 

68. Семеняк, В. Повернувся у людській пам’яті [Текст] / В. Семеняк // Літературна 
Україна. — 2017. — 17 серп. — С. 2 : фот. — (Пошанування). 
У Тернополі на приміщенні обласного музею політв’язнів відкрили меморіальну дошку на честь 
Степана Сапеляка. 

  

69. У Тернопільському музеї політв’язнів відкрили експозицію «Бог, Церква, Україна» 

[Текст] // Свобода. — 2017. — 14 лип. — С. 3 : фот. — (Акценти).  
У відкритті експозиції «Бог, Церква, Україна» взяли участь митрополит Тернопільсько-

Зборівської єпархії УГКЦ Василій Семенюк, голова Тернопільської облдержадміністрації 
Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук. 

 

70. 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».  
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Велеснівський етнографічно-меморіальний музей ім. В. Гнатюка 

 

71. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 
Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка 
відбулися виставки «Георгій Петрук-Попик» — до 85-річчя від дня народження 

поета, прозаїка, громадського діяча; «Микола Лисенко» — до 175-річчя видатного 
музичного діяча]. — С. 159. 

 

72. Черемшинська, Р. І ожили міфологічні персонажі... [Текст] / Р. І. Черемшинська // 
Вільне життя плюс. — 2017. — 29 верес. — С. 6 : портр. — (Незабутні).  

 Про співпрацю О. Кульчицької з В. Гнатюком, роботи художниці у фондах Велеснівського 

етнографічно-меморіального музею ім. В. Гнатюка. 
 

73. Черемшинська, Р. «Талановитий новеліст і поет» [Текст] : виповнилося 150 років 

від дня народження Осипа Маковея / Р. Черемшинська // Літературна Україна. — 

2017. — 31 серп. — С. 11 : фот. — (Імена і дати).  

Бережанський краєзнавчий музей  

74. Будар, Т. «Світло у миттєвостях буття» [Текст]: під такою назвою у Бережанському 

краєзнавчому музеї демонструється виставка живопису художника й архітектора 
Степана Пісьо з Дублян, що біля Львова / Т. Будар // Свобода. — 2017. — 18 серп. — 

С. 4 : фот. — (Виставка). 
 

75. Проців, М. У Бережанах відбулося погашення ювілейного конверта «Осип 

Маковей» [Текст] / М. Проців // Номер один. — 2017. — 30 серп. — С. 9 : фот. — 

(Суспільство).  
 У рамках відзначення 150-річчя від дня народження Осипа Маковея в Бережанському 

краєзнавчому музеї відбулося погашення спеціальним штемпелем ПАТ «Укрпошта» ювілейного 

конверта «Осип Маковей». 

 

76. У Бережанах відбулося погашення ювілейного конверта «Осип Маковей» [Текст] // 
Свобода. — 2017. — 1 верес. — С. 1.  

 У рамках відзначення 150-річчя від дня народження Осипа Маковея у Бережанському 

краєзнавчому музеї відбулося погашення спеціальним штемпелем ПАТ «Укрпошта» ювілейного 

конверта «Осип Маковей». 

Інші музеї 

77. Бідзіля, Т. Уміло передає кольором красу навколишнього світу [Текст]: у рамках 
книжкового фестивалю «У храмі книг» у міській ратуші демонструвалась виставка 
творчих робіт художника Петра Рака / Т. Бідзіля // Свобода. — 2017. — 11 серп. — 

С.  4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про книжковий фестиваль, організований працівниками Бережанського музею книги. 

 

78. Будар, Т. «На шляху до Соборної України» [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2017. — 

8 верес. — С. 4 : фот. — (Філателістична виставка).  
В обласному комунальному музеї Богдана Лепкого відбулося відкриття філателістичної 
виставки «На шляху до Соборної України» з приватної колекції голови Бережанського міського 

товариства Асоціації філателістів України Олега Поливка. 
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79. Буртак, М. Об’єднав «Діалог двох культур» [Текст] / М. Буртак // Свобода. — 

2017. — 15 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького відбувся 
великий літературно-мистецький форум «Діалог двох культур», у програмі якого були: науково-

практична конференція, літературні зустрічі, презентації видань, а також виставка та концерт. 
 

80. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[18 травня в обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в м. Бережани з 
нагоди Міжнародного дня музеїв, Днів Європи в Україні та Всесвітнього дня 

вишиванки відбулася мистецька акція «Ніч в музеї»]. — С. 156.  

 

81. Кременецькому краєзнавчому музеєві — 80 [Текст] // Свобода. — 2017. — 

29 верес. — С. 3. — (Акценти).  
З нагоди 80-річчя музею в Кременці відбулися культурно-просвітницькі заходи.  

 

82. Мадзій, І. Голос його душі [Текст]: у Борщівському краєзнавчому музеї — виставка 
заслуженого художника України Івана Балана / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2017. — 28 лип. — С. 5 : фот. — (100 найкращих картин для земляків). 

 

83. Томчишин, Ю. Анет Собко: «Головне — не боятися робити те, що тобі до душі — 

[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 9—15 серп. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Захоплення). 

У Кременецькому музеї Ю. Словацького відбулося відкриття виставки графічних робіт 
випускниці КОГПІ ім. Тараса Шевченка, що проживає в Португалії, Анет Собко «Життя — як 

політ метелика». 

*** 

84. Вандзеляк, Г. На Тернопільщині постане обласний музей преси [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 16 серп. — С. 5 : фот.  
 

85. Заморська, Л. Винаходи да Вінчі — у парку Шевченка [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 16 серп. — С. 6 : фот. — (Новини).  
Музей технологій минулого відкрили в тернопільському парку ім. Т. Шевченка. 
 

86. Колеснік, Т. Унікальну виставку рухомих експонатів з минулого представили у 
Тернополі [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2017. — 16 серп. — [3 обкл.] : фот. 
кольор.  
У тернопільському парку ім. Т. Шевченка  відкрито експозицію  музею «Технології минулого». 

 

87. Присяжнюк, О. Музей під відкритим небом, що увіковічив УПА... [Текст] / 

О. Присяжнюк // Свобода. — 2017. — 7 лип. — С. 3 : фот.  
Про музей-скансен «Штаб ВО УПА «Волинь-Південь», що діє в Антонівцях Шумського району. 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»  

 

88. Василь Шкляр презентував роман «Троща» [Текст] // Свобода. — 2017. — 

30 серп. — С. 2 : фот. — (Про головне).  
У День Незалежності України в Збаразькому замку відбулася презентація нового роману Василя 
Шкляра «Троща». 
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89. Данилейко, В. У Вишнівецькому замку виявили рідкісні знахідки [Текст] / 

В. Данилейко // Свобода. — 2017. — 4 серп. — С. 4. — (Неопалима купина). 
Підведено підсумки археологічної експедиції НЗ «Замки Тернопілля» й Тернопільського 

обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток історії і культури з дослідження 
території Вишнівецького палацо-паркового комплексу (10—21 липня 2017).   

 

90. Лисевич, М. Розвиток туризму — у пріоритеті [Текст] / М. Лисевич // Голос 
України. — 2017. — 1 серп. — С. 6 : фот.  
У Збаразькому замку відбулося сьоме засідання Ради туристичних міст і регіонів України. 

 

91. Лисевич, М. Світлина стала обличчям сторінки МЗС [Текст] / М. Лисевич // Голос 
України. — 2017. — 30 серп. — С. 12 : фот. кольор.  
Фото з прапором на вершині Теребовлянського замку, зняте з висоти пташиного польоту, 

здобуло перемогу у патріотичному флешмобі «Селфі з прапором», ініційованому Міністерством 

закордонних справ до Дня Державного Прапора. 
 

ТЕАТРИ 

 

Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 

 

 

92. Шот, М. Тернопіль утнув «Сорочинський ярмарок» [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2017. — 13 лип. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль).  
Театральний сезон у Тернополі завершився виставою «Сорочинський ярмарок», показ відбувся у 

Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка.  
 

93. Хім’як, В. В’ячеслав Хім’як: «Театральна педагогіка подібна до... хірургії» [Текст] : 
[інтерв’ю] з актором театру і кіно, режисером В. Хім’яком / [записала] Г. Садовська 
// Вільне життя плюс. — 2017. — 5 лип. — С. 5 : фот. кольор. — (Інтерв’ю «ВЖ»). 

 
Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

 

94. Попович, Ж. Куліш на забутому острові, ляльки-мотанки й «Біла ворона», або 
Нотатки на афіші XV фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2017. — 27 верес. — С. 14 : фот. кольор. — 

(Культура).  
У Тернополі відбувся XV Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

95. Садовська, Г. Стираються поняття столиці та провінції [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 22 верес. — С. 3 : фот. — (Тернопільські театральні 
вечори).  
У Тернополі 17—24 вересня відбудеться 15-й Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют».   

 
До 95-річчя від дня народження актора, режисера,  
драматурга Петра Ластівки 

 

96. Папуша, І. Ластівка високого польоту [Текст] : народному артисту, драматургу, 
кавалеру бойових орденів Петру Ластівці — 95! / І. Папуша, О. Коверко // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 5—11 лип. — С. 6 : фот. — (Persona). 
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97. Папуша, І. Петро Ластівка: «Театр — моє серце» [Текст] / І. Папуша // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 6 : фот. — (Ювілей). 

 П’ятого липня відзначив свій 95-літній ювілей відомий тернопільський актор, режисер, 

драматург, ветеран війни, народний артист України Петро Ластівка. 
 

*** 

98.  Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «І театр не відпускає, і кіно захоплює та манить» 

[Текст] : [інтерв’ю] / О. Мосійчук // Вільне життя плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 4 : 

фот. кольор. — (Наші на екрані). 
На 52-му міжнародному кінофестивалі у м. Карлові Вари (Чехія) успішно дебютувала українська 
кінострічка «Стрімголов», де одну з головних ролей зіграв народний артист України, 

тернополянин Олег Мосійчук.  

 

99. Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «Народ розучився ходити в кіно. Не тому, що треба 
платити, а тому, що є Інтернет і телевізор» [Текст] : [інтерв’ю] з народним 

артистом України Олегом Мосійчуком / [спілкувалася] Л. Островська // 

Свобода. — 2017. — 4  серп. — С. 4 : фот.  
Кінофільм «Стрімголов», головну роль у якому виконує головний режисер Тернопільського 

академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народний артист України Олег 
Мосійчук, показали на кількох Міжнародних кінофестивалях. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

100. Волянюк, Н. Серце і душу віддає театрові [Текст] / Н. Волянюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 лип. — С. 5 : фот. — (Ювілей). 
 Український актор, діяч культури, художній керівник Тернопільського академічного обласного 

театру ляльок Іван Шелеп відзначив ювілей. 

 

101. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот.  — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [у 
Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки під час 
Шевченківських днів юні глядачі побачили виставу «Тарасова казка» за п’єсою 

Богдана Мельничука і Володимира Лісового]. — С. 158. 
 

Аматорські театри 

102. Гичка, А. Пісні «Золотої Липи» звучали в Карпатах [Текст] / А.  Гичка // 

Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У с. Верхній Струтинь Івано-Франківської області відбувся спільний концерт народного 

аматорського театру української пісні «Золота Липа» Бережанського РБК і місцевих аматорів. 
 
 

103. Дохват, М. Тернополянка створила рукавицю, яка говорить через телефон [Текст] / 
М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 13 : фот. кольор. — (Знай наших). 
Юна винахідниця — випускниця технічного коледжу, Тамара Вощило вже 3 роки поспіль грає в 
театрі-студії «Сузір’я». 
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ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 

 

104. Чубата, Д. Тернополянин переміг у Варшаві [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 5 лип. — С. 9 : фот. кольор. — (Знай наших!).  
Актор, соліст Тернопільської обласної філармонії Андрій Оленин став володарем Гран-прі 
музичного фестивалю імені Георгія Гершвіна, який наприкінці червня пройшов у Польщі. 
 

105. Шот, М. Тернополянин здобув гран-прі у Польщі [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2017. — 5 лип. — С. 16. — (Вісті звідусіль).  
Соліст Тернопільської обласної філармонії Андрій Оленин став володарем Гран-прі музичного 

фестивалю імені Георгія Гершвіна.  
 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

Український дім «Перемога» 

106. Водарська, О. Велике кіно маленьких тернополян [Текст] / О. Водарська // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 19—25 лип. — С. 5 : фот. — (Kultura).  
В Українському домі «Перемога» відбулася презентація відеоробіт, створених учасниками 

кіномайстерні «Тернополятко». 

 

107. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень—листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[7 жовтня у Народному Домі «Перемога» відбулася презентація нової книжки 

тернопільської письменниці Лесі Романчук-Коковської «Благословен, хто йде»]. — 

С. 151 : фот. 
 

108. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот.  — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[23 травня в Українському домі «Перемога» репрезентували книжку Леоніда 
Бицюри, Віктора Уніята і Володимира Стаюри «Віра і воля»]. — С. 157 : іл. ; [в 

Українському домі «Перемога» відзначили 25-річчя муніципального Галицького 
камерного оркестру та 70-річчя його незмінного художнього керівника і диригента 
Василя Феленчака]. — С. 158. 

Інші клубні заклади 

109. Вандзеляк, Г. «Хто загубив усмішку?» [Текст] : у медіа-лабораторії ПК «Березіль» 

записали аудіо-казку «Хто загубив усмішку?» В. Семеняк  / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 4 : іл. — (Неопалима купина). 
*** 

110. Зарічанський, М. У Трибухівцях урочисто відкрили будинок культури [Текст] / 

М. Зарічанський // Вільне життя плюс. — 2017. — 9 серп. — С. 2 : фот. кольор. — 

(Погляди).   
Урочистості завершилися святковим концертом Національного хору України імені 
Григорія Верьовки. 
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111. У Трибухівцях урочисто відкрили будинок культури [Текст] // Наш день. — 

2017. — 9 — 15 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (Добрі вісті). 
 

112. У Трибухівцях урочисто відкрили будинок культури [Текст] // Свобода. — 2017. — 

11 серп. — С. 2 : фот.  
 
КІНО 
 

 

113. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[8 березня у тернопільському «Палаці кіно» у рамках акції «КіноСереда» відбувся 

прем’єрний показ короткометражного фільму «Старий і мімоза», який створили 

тернополяни режисер і сценарист — Андрій Мрига, продюсер — Анатолій Осадчий, 

оператор — Іван Заставецький]. — С. 149 : фот. 
 

114. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [7—

9 квітня Палац кіно у Тернополі став місцем проведення з ініціативи заступника 
тернопільського голови Леоніда Бицюри Першого всеукраїнського фестивалю 

дитячого кіно, анімації і телебачення «КіноХвилька»]. — С. 151. 

 

115. Дохват, М. «Король Данило» зібрав тернопільських акторів, фрі-файтерів та 
музикантів [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 19 : фот. — 

(Люди).  
Український історичний фільм, головну роль у якому зіграє тернополянин, актор і співак 
Олександр Алексєєв, знімає режисер Тарас Химич. 

 

116. Фільм про Данила Галицького... А головний герой — тернопільський! [Текст] : 

[інтерв’ю] з О. Алексєєвим та А. Підлужним / [записала] О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 19 — 25 лип. — С. 5 : фот. — (Kultura). 
 

Допрем’єрний показ фільму «Червоний» у м. Тернополі 
 

117. Гичка, А. Допрем’єрний показ фільму «Червоний» відбудеться у Тернополі 
[Текст] :  [стрічку презентуватимуть 19 серпня в кінотеатрі «Сінема Сіті» З. Буадзе, 
А. Кокотюха, О. Земляний, актори та члени знімальної групи] / А. Гичка // 

Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 4. — (Неопалима купина).  
 

118. Олійник, Д. «Червоний» — фільм про боротьбу, яка триває досі  [Текст] / 

Д. Олійник // RIA плюс. — 2017. — 23 серп. — С. 12 : фот. — (Кіно).  
Фільм «Червоний» за мотивами однойменного роману Андрія Кокотюхи представили в 
Тернополі. 
 

119. «Фільм, що вперше закінчиться тим, що українця не вб’ють...» [Текст]: у 
Тернополі  — допрем’єрний показ «Червоного» // Нова Тернопільська газета. — 

2017. — 16 — 22 серп. — С. 7 : фот. — (People). 
19 серпня в тернопільському кінотеатрі «Сінема Сіті» відбудеться допрем’єрний показ 
історичного фільму «Червоний». 
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

 

120. Бобрівець, М. Різнобарв’я захоплень Богдана Маюка [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 2 серп. — С. 15 : фот. кольор. — (Знайомство). 
 Про творчі захоплення викладача домри, культорганізатора Тернопільського державного 

музичного училища ім. С. Крушельницької, актора театру-студії «Сузір’я» Богдана Маюка. 
 

121. Бурма, В. Майстри аматорської творчості Теребовлянського вищого училища 

культури [Образотворчий матеріал] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2017. — 

4 серп. — С. 5. — (Фотомить). 
 

122. Гарасимів, З. Перше вересня на носі: школі мистецтв шукають допоміжні 
приміщення [Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 16 серп. — С. 10 : 

фот. — (Влада і громада). 
 Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв ім. І. Ґерети. 

 

123. Її взяли на крила журавлі... [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

27 верес. — С. 7 : фот. — (Kultura).  
 Не стало композиторки та педагога Тернопільської музичної школи № 1 ім. Василя Барвінського 

Зеновії Присухіної. 
 

124. Мадзій, І. Є чим гордитися борщівським танцівникам [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 2 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Знай наших!). 

 10 нагород привіз із фестивалю в Болгарії танцювальний ансамбль Борщівської школи мистецтв 
«Дивограй». 

 

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

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — 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. 

 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

126. Заморська, Л. У Тернополі побувала Картина миру [Текст]: [тернополяни взяли 

участь у Всеукраїнській культурно-мистецькій патріотичній акції «Спільне 
бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну!»] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2017. — 16 серп. — С. 18 : фот.  
 

127. Мурашка, З. Україну єднають мистецтвом [Текст] / Зоряна Мурашка // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 16 серп. — С. 6 : фот. кольор. — (Добрі справи).   

 10 серпня тернополяни долучились до Всеукраїнської мистецько-патріотичної акції «За мирі і 
щастя в Україні», ініційованої Л. Дорошенко з м. Покровська Донецької області. 
 

128. «Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну» [Текст]: на 
Театральному майдані Тернополя за підтримки Тернопільського обласного 
методичного центру народної творчості малювали Картину Миру. Акція 

відбувалася у всіх регіонах одночасно // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 1 : фот. — 

(Всеукраїнська акція). 
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ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

 

129. Бідзіля, Т. Оновлена старовинна ікона св. Миколая Чудотворця повернулася в 

м. Бережани [Текст]: нині відреставровану пам’ятку історії та культури 17—18 ст. 
знайшли кілька років тому в колишньому монастирі Бернардинів / Т. Бідзіля // 

Свобода. — 2017. — 9 серп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
 

130. Вандзеляк, Г. Відкрили пам’ятний знак і вшанували переселенців [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 14 лип. — С. 4. —  (До 70-річчя депортації).  
 У с. Лозовій Тернопільського району відкрили пам’ятний знак «Депортація 1946-2016». 

 

131. Гарасимів, З. У Тернополі відтворили храм, який раніше стояв на місці універмагу 
[Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 13  верес. — С. 11 : фот. кольор. — 

(Суспільство).  
 Макет парафіяльного костелу, який раніше знаходився на місці ЦУМу, встановили у Тернополі. 

 

132. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень—листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[25 вересня у Тернополі на вулиці Валовій відкрито пам’ятник Ігореві Ґереті — 

археологові, історику, культурологові, громадсько-політичному діячеві]. — С. 148 : 

фот. 
133. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[30 квітня в Тернополі урочисто відкрили пам’ятну дошку поетові та громадсько-
політичному діячеві Георгієві Петруку-Попику]. — С. 153 ; [30 квітня у Чорткові 
відкрито перший в Україні пам’ятник німецькомовному письменникові, Карлу 
Емілю Францозу]. — С. 154 : фот. 
 

134. Мичко, С. Замок «прихватизували» [Текст]: священнослужителів підозрюють у 
незаконних діях щодо історичної пам’ятки / С. Мичко // Україна молода. — 2017. — 

8 серп. — С. 3 : фот. — (Скандал). 
 У відкритому зверненні до Президента України керівник Фонду пам’яті Блаженнішого 

Митрополита Мефодія Н. Шевчук звинувачує представників УАПЦ у причетності до спроб 

«прихватизації» архітектурної пам’ятки, навіть без відома Тернопільської ОДА. 

 

135. Мичко, С. Підзамочок чекає святого Антонія [Текст] / С. Мичко // Україна 
молода. — 2017. — 14—15 лип. — С. 3 : фот. — (Добра справа).  

 У Підзамочок Бучацького району повернулася скульптура Святого Антонія Падуанського, 

відновлена львівськими реставраторами. 

136. Семеняк, В. Здійснилася мрія поета: храм ожив [Текст] / В. Семеняк // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 18 серп. — С. 5 : фот. ;  Свобода. — 2017. — 16 серп. — С. 12 

: фот. кольор. 
 У с. Острівець Теребовлянського району відкрили меморіальну таблицю (авторства Ю. Лійника) 

письменнику Р. Лубківському. 

 

137. Таємниці скульптури св. Антонія [Текст] // Свобода. — 2017. — 5 лип. — С. 12 : 

фот. кольор. — (На завершення номера).  
 Львівські реставратори відновили скульптуру святого Антонія Падуанського з с. Підзамочок 

Бучацького району. 
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Археологічні дослідження в м. Тернополі 

138. Гарасимів, З. У Тернополі знайшли оборонну стіну часів Середньовіччя [Текст] : 

археологи оприлюднили перші результати масштабних розкопок, що тривають у 
місті / З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 9 серп. — С. 9 : фот. — (Історія). 

 Оприлюднено перші результати масштабних археологічних розкопок, які тривають у  

м. Тернополі. 
 

139. Дохват, М. У Тернополі археологи шукають бастіон замку [Текст]: більше тижня 

тривають розкопки біля Старого замку. Археологи шукають залишки бастіону, 
щоб зробити реконструкцію призамкової території / М. Дохват // RIA плюс. — 

2017. — 2 серп. — С. 4 : фот. — (Історія). 

 

140. Дохват, М. У Тернополі археологи знайшли оборонну стіну ХVI століття [Текст]: 
розкопки біля Старого замку можуть доказати, що Тернопіль заснували значно 
раніше, аніж у  1540 році / М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 9 серп. — С. 6 : фот. — 

(Новини). 

 

141. Коляда, А. «Єдиний документ, який береже правду про Тернопіль, зараз під 
землею» [Текст]: археологи підбили перші підсумки розкопок   біля стін 

Тернопільського замку  / А. Коляда // Наш день. — 2017. — 16—22 серп. — С. 7 : 

фот. 
 

142. Костишин, Л. Тернопіль підземний: перші таємниці [Текст]:  [перші знахідки 

перших комплексних археологічних досліджень у центральній частині 
м. Тернополя] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2017. — 11 серп. — С. 1 : 

фот. — (Говори, історіє!). 
 У рамках проекту міської ради з реконструкції території довкола Тернопільського замку, що 

здійснюється за сприяння ЄС, тривають перші комплексні археологічні дослідження в 
м. Тернополі.   
 

143. Мичко, С. Копатимуть під прокуратуру [Текст] : незабаром планують створити 

музей файного міста: [на території Тернопільського замку археологи шукають 

залишки бастіону] / С. Мичко // Україна молода. — 2017. — 1 серп. — С. 12 : фот. — 

(Пам’ятки). 

 

144. У Тернополі знайшли оборонну стіну XVI століття [Текст]: це — перший результат 
розкопок на території замку // Наш день. — 2017. — 9—15 серп. — С. 5 : фот. — 

(Добрі вісті). 
 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

Артгалерея «Бункермуз» 

145. Американський скульптор презентував «Невловиме літо» [Текст] // Свобода. — 

2017.  — 29 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
 У тернопільській галереї «Бункермуз» скульптор Ліланд Беті відкрив персональну виставку 

«Невловиме літо». 
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146. Вандзеляк, Г. Василь Ярмуш: «Лиш би пісня моя жила!» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 22 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
 У Бункермузі відбувся вечір пам’яті поета, уродженця с. Острів Тернопільського району, Василя 

Ярмуша. 
 

147. Заморська, Л. Про що співали знамениті рокери [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 23 серп. — С. 18 : фот. — (Арт- кафе).  
У Тернополі в «Бункермузі» представили книжку відомих рок-композицій «Бог дав рок-н-ролл 

тобі». 

 

148. Золотнюк, А. Знайти свою кімнату [Текст]: у галереї «Бункермуз» відкрили 

фотовиставку Юлії Версти «Кімната» / А. Золотнюк. // Вільне життя плюс. — 

2017. — 28 лип. — С. 8 : фот. — (Виставка). 
 

149. Садовська, Г. Один ліс рубав, другий дорогу розчищав [Текст] / Галина Садовська 
// Вільне життя плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 2 : фот. — (Кінопокази у «Бункері...»). 

 Черговий  вечір історичних кінопоказів у галереї «Бункермуз» поєднав  історичну стрічку 

«Груднева спека» (Естонія) та розповідь історика й краєзнавця Сергія Ткачова про дружбу Леся 
Курбаса й Мирослава Ірчана. 

Інші виставки, пленери 

150. Гурська, Л. Твори народного художника з Тернополя виставили у Маріуполі 
[Текст] / Л. Гурська // Свобода. — 2017. — 30 черв. — С. 4. — (До 85-річчя). 

 41 картину — пейзажі та натюрморти — талановитий художник Тернопільщини Віктор Макаров 
подарував Маріуполю.  

 

151. Дяков, В. Незабутній Назарій Войтович... [Текст]: мистецький конкурс «На крилах 
надії» / В. Дяков // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 120—121 : фот. — 

(Пам’яті Героїв).  
 У с. Травневому Збаразького району під орудою заслуженого художника України Євгена Удіна 

відбувся молодіжний мистецький пленер-конкурс пам’яті Героя Небесної Сотні Назарія 
Войтовича «На крилах надії».  

 

152. Дяков, В. Тернополяни відтворили Чернівці на полотні та папері [Текст] / В. Дяков 

// Наш день. — 2017. — 19—26 лип. — С. 13 : фот. кольор. — (Подорожуємо 
Україною). 
Євген Удін разом із юними пленеристами блукав вулицями свого дитинства. 
 

153. «Навіки Богу» творили митці [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 5—

11 лип. — С. 7 : фот. — (Kultura). 
У Зарваниці відбувся перший Всеукраїнський симпозіум скульпторів «Навіки Богу». 

 

154. На тернопільських мольбертах — буковинські краєвиди [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 12—18 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
«Євген Удін і Компанія» організували пленер у Чернівцях. 
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

155. «Зірка сцени» [Текст] // Свобода. — 2017. — 29 верес. — С. 1 : фот.  
 У державному архіві Тернопільської області презентували виставку «Зірка сцени», присвячену 

145-річчю від дня народження Соломії Крушельницької.  
 

156. Муц, Г. Ігор Олещук — громадсько-політичний діяч [Текст] / Г. Муц // Свобода. — 

2017. — 8 верес. — С. 2 : фот. — (Архіваріус).  
 У державному архіві Тернопільської області створено новий фонд з документів особового 

походження «Олещук Ігор Андрійович (1931), інженер, громадсько-політичний  діяч, член 

Національної спілки журнілістів України». 
 

 
ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

 
Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини» 

 

157. Бачинський, Я. І спека не завадила [Текст]: мистецькою візитівкою 

Тернопільщини став XVIII Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» / 

Я. Бачинський // Вільне життя плюс. — 2017. — 9 серп. — С. 1 : фот. кольор. — 

(Фестивалі). 
 

158. Бачинський, Я. Увісімнадцяте запалає лемківська ватра [Текст] / Я. Бачинський // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 4 серп. — С. 8. — (Етнос народу).  
 5—6 серпня 2017 року ив урочищі «Бичова» на Монастирищині відбудеться 18 Всеукраїнський 

фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

159. Бачинський, Я. Серпень розпочався з лемківської говірки, пісень та танців [Текст]: 
мистецькою візитівкою Тернопільщини є Всеукраїнський фестиваль лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини» / Я. Бачинський // Свобода. — 2017. — 9 серп. — 

С. 1 ; 3 : фот. кольор. — (Всеукраїнський фестиваль).  

 

160. Бобрівець, М. Танцювали і на канікулах [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 

плюс.  — 2017. — 6 верес. — С. 7 : фот. кольор. — (Фотоспогад).  
 Учасники народного ансамблю фольклорного танцю «Галичанка» із Буданова на 

Теребовлянщині, взяли участь у XVIII Всеукраїнському фестивалі «Дзвони Лемківщини». 

 

161. Видайко, О. Тернопільщина готується до Всеукраїнського фестивалю «Дзвони 

Лемківщини» [Текст] / О. Видайко // Вільне життя плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 2 : 

фот. кольор.  

 

162. Гикава, О. Який же фестиваль без розваг і забав! [Текст] / О. Гикава // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 11 серп. — С. 6. — (Спорт для всіх). 

 Про 18 Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

163. Дзвони Лемківщини — під акомпанемент хору Верьовки [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 16 — 22 серп. — С. 7 : фот. — (People). 

 Музичною «родзинкою» цьогорічного фестивалю «Дзвони Лемківщини» став виступ 

Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки. 
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164. Дискурський, В. Від того співу воскресала душа [Текст] : [на фестивалі «Дзвони 

Лемківщини» виступив Національний заслужений академічний народний хор 

ім. Г. Верьовки] / В. Дискурський // Вільне життя плюс. — 2017. — 18 серп. — С. 5.  

 

165. Дуда, І. Велесові діти, або Про лемківський борщ, «Южмаш» і Дрецен [Текст] / 

І. Дуда // Свобода. — 2017. — 2 серп. — С. 3 : фот. кольор.  

 

166. Левчук, М. «Ту ми ся тішиме і плачиме» [Текст]: в урочищі Бичова поблизу 
Монастириська на Тернопільщині відбувся 18-й фестиваль «Дзвони Лемківщини» / 

М. Левчук // Сільські вісті. — 2017. — 15 серп. — С. 3. — (Заповітне).  
 

167. Лисевич, М. Відлунали «Дзвони Лемківщини» [Текст] / М. Лисевич // Голос 
України. — 2011. — 9 серп. — С. 7 : фот. — (Новини). 

 

168. Остап’юк, О. «...Поки живе лемко — буде горіти Лемківська Ватра!» [Текст] / 

О. Остап’юк. — (Читацьке віче) // Слово Просвіти. — 2017. — 10 — 16 серп. — С. 7.  
 Спогади про депортацію українців Польщі в переддень фестивалю «Дзвони Лемківщини». 

 

169. Рагуцька, О. Як палала лемківська ватра [Текст] : [в урочищі «Бичова» поблизу 
Монастириська відбувся фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини»] / 

О. Рагуцька // RIA плюс. — 2017. — 9 серп. — С. 4 : фот. кольор. — (Новини). 
 18 Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» відбувся за участі 

Національного хору імені Григорія Верьовки. 
 

170. Степан Барна: «Злочинні спроби асимілювати лемків як представників 

української нації серед інших народів зазнали фіаско» [Текст]: увісімнадцяте на 
Тернопільщині відлунали «Дзвони Лемківщини» // Номер один. — 2017. — 

9 серп. — С. 2 : фот. кольор. 
 

171. Томчишин, Ю. Фестиваль «Дзвони Лемківщини» об’єднав лемків з усього світу 
[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 9 — 15 серп. — С. 1 ; 8 : фот. — 

(Палала ватра).   
 

172. Нікітіна, Ю. На «Файному місті» відривалися дивні та кольорові люди [Текст] / 
Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 4 : фот. кольор. — (Фестиваль).  

 

Обласний фольклорно-мистецький фестиваль 
«Борщівська вишиванка» 

 

173. «Борщівська вишиванка» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 11 серп. — 

С. 8. — (А що у вас?). 
 9-10 вересня відбудеться фестиваль «Борщівська вишиванка». 

 

174. Заморська, Л. Вишиванки демонстрували, борщем частували [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 13 верес. — С. 4 : фот. кольор. — (Фестиваль).  
 Яскраво й видовищно пройшов у Борщеві X Всеукраїнський фольклорно-мистецький фестиваль 

«Борщівська вишиванка». 

 

175. Лисевич, М. ...і вишиванки подивилися, і борщу поїли [Текст] / М. Лисевич // Голос 
України. — 2017. — 13 верес. — С. 7. — (Новини).  

 У Борщеві відбувся X обласний фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка». 
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176. Сагаль, О. Борщівського цвіту — по всьому світу! [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 13 — 19 верес. — С. 12 : фот. кольор.  

 Вдесяте у Борщові зацвіли вишиванки та ароматно запахло борщем. 

 

177. Ярема, Г. «Борщ’їв» — найсмачніший фестиваль [Текст] / Г. Ярема // Високий 

замок. — 2017. — 12 верес. — С. 2 : фот. — (Акценти).  
 У Борщеві відбувся ювілейний фестиваль «Борщівська вишиванка». 

Фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» 

178. А глек не простий, а... 200-кілограмовий! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2017. — 25 лип.—16 серп. — С. 6 : фот.  
 

179. Бобрівець, М. Не святі горшки ліплять [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (Дозвілля). 
 Перший фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» відбувся в м. Тернополі. 

 

180. Глечики, вино та сир: як тернополяни провели вихідні [Текст] // Свобода. — 

2017. — 26 лип. — С. 12 : фот. — (На завершення номера). 
 Фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» відбувся в  тернопільському парку «Топільче». 

 

181. Левчук, М. Диво глиняне [Текст]: створений учасниками першого гончарного 

фестивалю «Не святі горшки ліплять» велетенський глек внесено до «Книги 

рекордів Тернополя» / М. Левчук // Сільські вісті. — 2017. — 1 серп. — С. 3 : фот. — 

(Традиції). 
 

182. Нікітіна, Ю. За тиждень у Тернополі два рекорди [Текст] / Ю. Нікітіна // RIA 

плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 9 : фот. кольор. — (Знай наших).  
 Велетенським глеком та наймасовішим виконанням пісні про Файне місто відзначився 

Тернопіль. 
 

183. Томчишин, Ю. У Тернополі виліпили 200-кілограмовий глечик [Текст]: перший 

фестиваль гончарства «Не святі горшки ліплять» зібрав 20 майстрів із різних 
куточків України / Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 26 лип. —1 серп. — С. 1, 

13 : фот. кольор.  

Фестиваль духовної і патріотичної пісні «Білий Берег» 

184. Запрошує «Білий Берег» [Текст]: фестиваль духовної та патріотичної пісні 
відбудеться у неділю, 13 серпня, у Зборові // Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 1.  
 

185. Максимів, Р. Руслан Максимів: «Відновили фестиваль «Білий Берег», щоб 

відродити українську духовну та патріотичну пісню» [Текст] / Р. Максимів // 

Свобода. — 2017. — 16 серп. — С. 3 : фот. кольор.  
 Фестиваль духовної і патріотичної пісні «Білий Берег» відбувся у Зборові. 

 

186. Роман Максимів: «Відновили фестиваль «Білий Берег», щоб відродити українську 
духовну та патріотичну пісню [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 16 серп. — 

С. 2 : фот. — (Погляди). 
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Фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза-Фест» 

187. Бачинський, Я. Живемо від фестивалю до фестивалю, як студент від сесії до сесії 
[Текст]: [анонс фестивалю «Коза-фест»] / Я. Бачинський // Свобода. — 2017. — 

11 серп. — С. 1.  

 

188. Бачинський, Я. «Там, де коза ходить, там земля родить» [Текст]:  [у Козовій під час 
ІІ Коза-фесту відкрили ковану фігуру кози] / Я. Бачинський // Свобода. — 2017. — 

16 серп. — С. 12 : фот. кольор.  
 

189. Нікітіна, Ю. У Козовій влаштують конкурс краси для кіз та встановлять їм 

пам’ятник [Текст]: [ІІ фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Козафест» 

відбудеться в містечку Козова 13 серпня] / Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2017. — 

9 серп. — С. 6. — (Новини). 
 

190. Фаріон, І. Козу возвели на п’єдестал у Козові: рогатим іменинницям влаштували 

дефіле, виставку-продаж їхньої продукції [Текст] / І. Фаріон // Високий замок. — 

2017. — 15 серп. — С. 8 : фот. кол.  

 

191. Шот, М. Козова вшановувала... козу [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2017. — 16 серп. — С. 11 : фот. — (Фестивалі). 
 У рамках аграрно-мистецького фестивалю «Коза-фест» відбулося відкриття скульптури кози 

(творча ідея тернопільського митця Дмитра Пилип’яка). 
 

192. Шот, М. На п’єдестал піднялася коза [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2017. — 19 серп. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль).  
 Другий фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза-фест» відбувся цього року у серпні в 

Козові. 
 

193. Як у Козові козу водили і їй пам’ятник спорудили [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2017. — 16 — 22 серп. — С. 11 : фот. — (Kultura). 

 Скульптура кози, творіння тернопільського скульптора Д. Пилип’яка і козлівського коваля 
В. Комонька, прикрасила центральний майдан містечка. 

Фестивальна естафета замками Тернопілля 

194. Запрошують на свято Сидорівського замку [Текст]: у неділю, 20 серпня, свято 
відбудеться на території старовинного замку Калиновського, що у с. Сидорів 

Гусятинського району // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина). 
 

195. Мельник, Я. Свято з лицарями і лучниками [Текст] / Я. Мельник // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 8 : фот. — (День міста).  
 В старовинному Скалаті відзначили 504-ту річницю із часу заснування міста. 

 

196. Нагорна, Ю. У Збаражі відроджують традиції Середньовіччя [Текст] / Ю. Нагорна 
// Наш день. — 2017. — 20 — 26 верес. — С. 8 : фот. кольор. — (Для дорослих і 
малечі).  

 У Збаражі відбувся третій Всеукраїнський історично-фольклорний мистецький фестиваль «Від 

Середньовіччя — до сучасності». 
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197. Петро та Павло Приймаки і Павло Доскоч завітають до Ниркова [Текст] : [Свято 

Червоногородського замку] // Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 1 : фот.  

Інші фестивалі, конкурси та заходи 

198. Бандурка, І. Третій «Яблуневий Спас» [Текст] / І. Бандурка // Слово Просвіти. — 

2017. — 24—30 серп. — С. 14.  
 У переддень Медового Спаса у с. Яблунів відбувся ІІІ Міжнародний пісенно-поетичний 

фестиваль «Яблуневий Спас», який зібрав обдарованих митців — співаків, поетів, читців, 
музикантів, танцюристів із багатьох областей України. 

 

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

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [2—4 

грудня у Тернополі тривав XI Міжнародний джазовий фестиваль «JezzBez»]. — 

С. 149. 

 

200. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [12 — 

14 травня Тернопіль приймав учасників та гостей п’ятого мистецького фестивалю 

«Ї»]. — С. 154—155 : фот. 
 

201. Заморська, Л. Топ-5 культурних подій серпня [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2017. — 2 серп. — С. 12 : фот. кольор.  
 Благодійний концерт на підтримку дітей-сиріт, 18 фестиваль лемківської культури «Дзвони 

Лемківщини», концерт київського гурту, брейкінг-фестиваль і День міста подарує тернополянам 

серпень. 
 

202. Калачик, Ю. «Файне місто»: з драйвом, рекордом і навіть... весіллям! [Текст] / 

Ю. Калачик. // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 25 лип. — 16 серп. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 
 Рекордом наймасовішого виконання пісні «Братів Гадюкіних» «Файне місто Тернопіль» 

відзначився цьогорічний фестиваль «Файне місто». 

 

203. Лисевич, М. Бережани зібралися на «Дзвони Лисоні» [Текст] / М. Лисевич // Голос 
України. — 2017. — 6 верес. — С. 7 : фот. — (Новини).  

 101-шу річницю одного з найзапекліших та героїчних боїв Українських Січових Стрільців на 
горі Лисоня на Тернопільщині вшанували черговим, 12-м за ліком, регіональним фестивалем 

стрілецької, повстанської та сучасної патріотичної пісні «Дзвони Лисоні». 

 

204. Пшоняк, І. А ти — як мати — найдорожче... [Текст]: у Поділлі Підволочиського 
району відзначили День села / І. Пшоняк // Наш день. — 2017. — 16—22 серп. — 

С. 1, 8 : фот. кольор. — (Свято). 
 У святковому концерті взяли участь заслужений артист України Борис Репка, тріо «Кришталеві 

роси», лауреати й переможці конкурсів Микола Сосновий, Ірина Морозова, Владислав Вальків 
та мистецькі колективи с. Поділля. 
 

205. Савчук, Г. На Борщівщині відбувся перший фестиваль трипільської культури 

[Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 2017. — 27 верес. — С. 12 : фот. кольор. — (На 
завершення номера).  

 У с. Більче-Золоте Борщівського району відбувся І фестиваль трипільської культури «Вертеба». 
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206. Синенька, Б. «Ой, як си лемко заспіват...» [Текст]: районний сільський фестиваль 

лемківської культури «Єднаймося, братове лемківського роду» / Б. Синенька // 

Свобода. — 2017. — 28 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
 У с. Гутисько Бережанського району відбувся районний фестиваль лемківської культури 

«Єднаймося, братове, з лемківського роду!». 

 

207. Фестивалимо на вихідні [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 11 серп. — С. 8. — 

(А що у вас?). 
 Анонс фестивалів «Білий берег» (м. Зборів), «Коза-фест» (смт Козова) та свята 

Червоногородського замку. 

 

208. Шкляр, Н. Століття військової звитяги [Текст] / Н. Шкляр, Ю. Нагорна // Наш 

день. — 2017. — 5—11 лип. — С. 3 : фот. кольор. — (Наша історія). 
Фестивалем стрілецької, повстанської, української народної пісні «На хвилях Корси» відзначили 

сторічний ювілей одного з найзапекліших боїв Українських Січових Стрільців у с. Конюхи 

Козівського району. 

 
Учасники й переможці міжнародних, всеукраїнських  
фестивалів і конкурсів 

 

209. Бурма, В. Чарівні волинянки  [Образотворчий матеріал]: учасниці народного 
аматорського фольклорного ансамблю «Передзвін» Лановецького районного 
будинку культури / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2017. — 4 серп. — С. 1 : фот.  

 Учасниці народного аматорського фольклорного ансамблю «Передзвін» здобули «Гран-прі» 

Всеукраїнського мистецького фестивалю «Козацька слава 2017». 

 

210. «ГлоріяБай» перемогла у Міжнародному фестивалі [Текст]: народний аматорський 

хореографічний ансамбль танцю «ГлоріяБай» із Байківців здобув Гран-прі 
Міжнародного фестивалю в Болгарії // Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 4 : фот. ; 
Номер один. — 2017. — 16 серп. — С. 2 : фот. кольор. — (Неопалима купина). 
 

211. Дністрян, С. Крізь призму минувшини до сучасності [Текст]: тернополяни взяли 

участь у VI Всесвітніх бойківських фестинах / С. Дністрян // Вільне життя плюс. — 

2017. — 18 серп. — С. 8 : фот. — (Фестивалі). 
 Делегація ГО «Тернопільське обласне товариство «Бойківщина» за участі  Мирослава Бабчука, 

Ігоря Натолочного з дружиною та Василя Улича взяли участь у Всесвітніх бойківських 

фестинах, що відбулися в м. Турка Львівської області. 
 

212. Скорики — у півфіналі [Текст] / підгот. О. Якушко. // Вільне життя плюс. — 

2017. — 28 лип. — С. 1. — (Новини звідусіль). 
 Село Скорики Підволочиського району увійшло в 20 півфіналістів конкурсу «Неймовірні села 

України — 2017». 

 
АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 

213. Гарасимів, З. У Тернопіль їде зірка «Голосу країни» зі своїм рок-хором [Текст] : 

4 серпня 2017 року в Тернополі відбудеться благодійний концерт аматорського рок-

хору «Rock Choir» з Лондона та Народної хорової капели «Зоринка» ім. І. Доскоча / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 2 серп. — С. [3] : фот. кольор.  
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214. Костишин, Л. «Зоринка» є і буде [Текст] / Л. Костишин  // Вільне життя плюс. — 

2017. — 21 лип. — С. 3 : фот. — (Знай наших!).  
 Депутати Тернопільської міської ради ухвалили рішення про присвоєння дитячій хоровій школі 

«Зоринка» імені її засновника і незмінного директора Ізидора Доскоча. 
 

215. Костишин, Л. І «Зоринка» співала рок [Текст] : хористи з Лондона й Тернополя 

дали спільний концерт на підтримку сиріт / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 

2017. — 11 серп. — С. 8 : фот. — (Добрі справи). 
 Благодійний концерт Британського Rock Choir і народної хорової капели «Зоринка». відбувся на 

Театральному майдані м. Тернополя. 
 

216. Луцик, Х. Рок-хор із Лондона збиратиме гроші для тернопільських сиріт [Текст] : 
екс-тернополянка Христина Дмитрик везе з Британії музикантів, щоб допомогти 

випускникам інтернатів / Х. Луцик // Наш день. — 2017. — 26 лип.—1 серп. — С. 6 : 

фот. — (Життя). 
 4 серпня 2017 року на Театральному майдані м. Тернополя відбувся благодійний концерт 

Лондонського хору «Rock Choir» (Британія) під орудою Христини Дмитрик і Народної хорової 
капели «Зоринка» ім. І. Доскоча. 

Дитячий театральний колектив «Писанка» 

217. Біла, Х.-М. «Писанці» — 20! [Текст] / Х.-М. Біла // Свобода. — 2017. — 4 серп. — 

С. 4 : фот. — (Неопалима купина).   
12 липня в с. Мовчанівці Підволочиського району відзначили 20-ліття створення дитячого 

театрального колективу «Писанка». 

 

218. Біла, Х.—М. Спасибі, Боже, за врожай! [Текст]: святкова програма ДТК «Писанка» 

для хліборобів господарства «Медобори» / Х. -М. Біла // Вільне життя плюс. — 

2017. — 18 серп. — С. 5. — (Обжинки). 

 

219. Біла, Х.-М. Хвала тим, хто виростив хліб [Текст] / Х.-М. Біла // Свобода. — 2017. — 

11 серп. — С. 2.  
 За участю ДТК «Писанка» вшанували хліборобів Мовчанівки Підволочиського району. 

 

Інші мистецькі колективи та творчі об’єднання 

220. Кузь, В. NiceCream. Не втратити себе [Текст] / В. Кузь // Вільне життя плюс. — 

2017. — 2 серп. — С. 16. — (Творчість).  
 З 2012 року в музичному напрямі електроінді працює молодіжний гурт NiceCream. 

 

221. Майданюк, М. Гірчить у піснях війна... [Текст]: до Гусятина з благодійним 

концетром завітав народно-аматорський вокально-інструментальний гурт «Долг» 

із Тернополя / М. Майданюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 2 серп. — С. 6 : фот. 
кольор. — (Благодійність).  

 

222. Синенька, Б. «Лелюшки» з Довгого [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2017. — 

7 лип. — С. 4 : фот.  
 

223. Синенька, Б. «На вулиці музиченька грає» [Текст] : [колишні вуличні забави, 

відтворені нар. аматор. колективами краю] / Б. Синенька // Свобода. — 2017. — 

7 лип. — С. 4.  
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ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 

 

224. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[3 березня правління Національної спілки письменників України прийняло у числі 
інших до цієї письменницької організації трьох представників Тернопілля — Ольгу 
Атаманчук, Віру Паронову та Василя Савчука]. — С. 149 ; [8 жовтня відбулися 

збори Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників 

України. Йшлося про творчі здобутки письменників Лесі Білик, Люби Малецької, 
Наталії Пасічник, Юрія Матевощука, Марії Баліцької, Богдана Мельничука, Лесі 
Романчук-Коковської, Петра Сороки, Володимира Дячуна, Жанни Юзви, Сергія 

Лазо, Валентини Семеняк, Ігоря Фарини.]. — С. 151—152. 

 

225. Дігай, Т. Записки скорпіона [Текст] / Т. Дігай // Літературний Тернопіль. — 2017. — 

№ 3. — С. 103—114. — (Мемуаристика).  
 Спогади Тетяни Дігай (м. Тернопіль) про початки діяльності обласного літературного 

об’єднання. 
 
ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, 
ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

226. Андрейчин, М. Духовний наставник і музичний віртуоз [Текст] / М. Андрейчин // 

Свобода. — 2017. — 14 лип. — С. 4 : фот. — (150 років від дня народження Євгена 
Купчинського). 

 Про музичного та громадсько-культурного діяча Євгена Купчинського. 

 

227. Баран, Є. Євген Баран: «Ми є творіннями Божими, а не «текстовками» Божих 
слуг» [Текст] : [інтерв’ю] з уродженцем Чортківщини, літературознавцем 

Є. Бараном / [спілкувалася] С. Бреславська // Слово Просвіти. — 2017. — 24—

30 серп. — С. 11 : фот. — (Абетка відомих імен).  

 

228. Білик, Л. Володарка живого слова [Текст]: Слово про Лесю Лисак-Тивонюк / 

Л. Білик // Літературний Тернопіль. — 2017. — №  3. — С. 62—66 : фот. — 

(Подвижники нації).  
 Про письменницю-емігрантку зі Зборівщини Лесю Лисак-Тивонюк. 

 

229. Борсук, Я. Повернення В’ячеслава Будзиновського [Текст] / Я. Борсук // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 22 верес. — С. 8 : портр. — (Варто прочитати).  

 Про активного громадсько-політичного діяча, журналіста, письменника кінця ХІХ − початку ХХ 

сторіччя, уродженця с. Баворова Тернопільського району В'ячеслава Будзиновського. 

 

230. Волотовська, Н. Література як антидепресант [Текст] : [інтерв’ю] з літераторкою 

Н. Волотовською / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017.  — 

28 лип. — С. 6 : фот. — (Розмова з письменником). 

 

231. Гулей, І. Василь Барвінський і червона козацька китайка [Текст] / І. Гулей // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 2 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (У вінок пошани). 
 Про працю композитора Василя Барвінського із збереження національної культурної спадщини 

(з нагоди відкриття шкільної кімнати-музею родини Барвінських, 2.07.2017 р., с. Шляхтинці 
Тернопільського району).  
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232. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [грудень 2016 р.—лютий 2017 р.] / 

підгот.: Г. Вандзеляк [та ін.]  // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [6 січня 

перестало битися серце одного з найвідоміших тернопільських митців — 

художника Дмитра Стецька]. — С. 152 : фот. ; [19 січня відійшов у засвіти 

неперевершений Маестро, засновник і незмінний директор Тернопільської хорової 
школи «Зоринка» Ізидор Доскоч]. — С. 153 : фот. 
 

233. Деркач, З. Неймовірні паперові шедеври Володимира Кріси [Текст] / З. Деркач // 

Свобода. — 2017. — 26 лип. — С. 3 : фот.: кольор. — (Позитив).  
 Про Володимира Крісу та його паперові моделі залізниць і пам’яток архітектури. 

 

234. Дубовик, О. Маестро благородний [Текст]: 22 липня виповнилося 93 роки від дня 

народження композитора, режисера, співака, народного артиста України Анатолія 

Горчинського / О. Дубовик // Українське слово. — 2017. — 2 — 8 серп. — С. 11 : 

фот.  
 

235. Дячун, В. Провінційні богемники [Текст] / В. Дячун // Літературний Тернопіль. — 

2017. — № 3. — С. 8—17 : фот. — (Мала проза).  
 Розповіді про Ярослава Павуляка, Олександра Вільчинського, Юрка Завадського, Михайла 

Левицького, Василя Махна, Богдана Бастюка, Володимира Барну, Бориса Демківа, Петра 
Сороку, Богдана Мельничука, Володимира Погорецького, Бориса Щавурського, Валентина 
Корнієнка. 
 

236. Золотнюк, А. Дорожити кожною фразою [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 21 лип. — С. 6 : фот. — (Зустріч ). 
 У тернопільському «Домі книги» в рамках проекту «Вітальня у вівторок» відбулася творча 

зустріч із письменницею, краєзнавцем та редакторкою Іриною Дем'яновою, модерував захід 

літератор Юрій Вітяк. 

 

237. Золотнюк, А. Естетика зникнення. Про графіку Володимира Поворозника [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 1 верес. — С. 2 : фот. — (Тернопіль 

очима художника).  
 На графічних роботах Володимира Поворозника серії «Зникаючий Тернопіль» постають місця, 

на котрі, пересічний містянин не звертає уваги або й не знає про них. 

238. 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. 

 

239. Золотнюк, А. Наталія Фугель розмальовує Тернопіль [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 4 серп. — С. 8 : фот. — (Очима художника). 
 Художниця Наталія Фугель готує до видання книжку-розмальовку про Тернопіль. 

 

240. Золотнюк, А. Світлий і рідний: місто Олександра Чмиленка [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 19 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (З майстерні 
художника). 

 На полотнах Олександра Чмиленка постають різні куточки Тернополя, але, навіть зображаючи 

добре відомі місцини, художник робить це по-особливому. 

 

241. Йому могло б виповнитися 79, натомість є — Вічність... [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 27 верес. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

 У Тернополі відзначили ще одну річницю від дня народження археолога, мистецтвознавця, 
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історика, поета, викладача й громадсько-політичного діяча Ігоря Ґерети.  

 

242. Карабович, Т. Приватна молитва як метафора у творчості Богдана Бойчука на тлі 
літературного контексту [Текст] : [літературознавчий аналіз творчості поета 
Б. Бойчука в контексті його участі в дискурсі Нью-Йоркської групи] / 

Т. Карабович // Слово і час. — 2017. — № 7. 

 

243. Кіналь, О. Олег Кіналь — про шаржі на вчителів, батькового бичка, галицьких 
князів та дружину-соратницю [Текст] : [інтерв’ю] з художником О. Кіналем / 

[записав] В. Попович // Номер один. — 2017. — 10 верес. — С. 12 : фот. — (Персона). 
 

244. Любарська, Л. Його мистецтво час не стер : (до 130-річчя з дня народження Леся 

Курбаса)  [Текст] /  Любарська // Літературний Тернопіль. — 2017. — №  3. — 

С. 43—45. — (Імена).  
 

245. Любарська, Л. Леся Любарська: «Треба просто прийняти те, що син тепер 

належить іншій жінці» [Текст] : [інтерв’ю] з письменницею Л. Любарською / 

[спілкувалася] Н. Лазука // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 6—12 верес. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Serdechko). 

 

246. Матевощук, Ю. Юрій Матевощук: «Я — літературний маніяк» [Текст] : [інтерв’ю] 

з поетом, перекладачем Ю. Матевощуком / [спілкувалася ] Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 13 верес. — С. 18 : фот. — (Арт- кафе).  
 

247. Махно, В. Василь Махно: «Переконаний, що кожна зустріч чоловіка і жінки —  

неповторні» [Текст] / В. Махно // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 16—

22 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Serdechko). 

 

248. Мельничук, Б. Андрій Чайковський був і дотепником... [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 6. — (Незвичайний погляд). 
 Дві бувальщини з життя письменника А. Чайковського зі сторінок книжки «Летіло 40 сорок: 

літературні анекдоти про відомих українських письменників, митців, політиків та мистецькі й 

суспільно-політичні події 20-30-х рр. ХХ ст.» (Львів, 2015).  

 

249. Мельничук, Б. Двокрилля таланту [Текст]: до 75-річчя від дня народження 

заслуженого художника України, письменника Петра Шпорчука / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 1 верес. — С. 6. — (Триптих).  
 

250. Мельничук, Б. Левко Лук’яненко про Степана Сапеляка [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 6. — (Незабутні). 
 Левко Лук’яненко згадує про Степана Сапеляка у восьмому томі «З часів неволі. Країна 

Моксель» 30-ти томника своїх творів «Шлях до відродження». 

 

251. Мельничук, Б. Наймолодша із сузір’я Крушельницьких [Текст] : 18 серпня — 

130 років від дня народження Ганни Крушельницької / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 18 серп. — С. 5. — (Зірки далекі і близькі). 
 

252. Мельничук, Б. Чотири вежі Мар’яни Савки [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 29 верес. — С. 6 : фот. — (Знай наших!).  
 Про творчий шлях уродженки Копичинців, письменниці, редактора й видавця Мар’яни Савки. 
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253. Мурашка, З. Шлях «Галицької Мадонни»: крізь терни до зірок [Текст] / 

З. Мурашка // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 106—111 : фот. — 

(Музичне мистецтво).  
 Про співачку, композитора, лауреата премії імені Братів Лепких Лесю Мацьків. 

 

254. Нагорна, І. Вшанували Уласа Самчука [Текст] / І. Нагорна // Літературна 
Україна. — 2017. — 13 лип. — С. 3 : фот. — (Пам’ять).  

 У Літературному музеї Уласа Самчука в Рівному відбулася «Свіча пам’яті», приурочена 30-ій 

річниці від дня смерті письменника.  
 

255. Остапчук, І. Пишаймося своїм родом [Текст]: [спогади про родину правнучки 

О. Барвінського] / І. Остапчук // Свобода. — 2017. — 7 лип. — С. 3 : фот.  
 

256. Панченко, О. Тернопільські Болюхи й полтавські Глуховери: життя, віддане 
Україні, церкві та мистецтву [Текст] / О. Панченко // Українське слово. — 2017. — 

16—22 серп. — С. 10—11 : фот. — (Відкриваємо імена).  
Про громадського й церковного діяча М. Болюха та його родину. 

 

257. Попович, В. Як простий баяніст із Козівщини вибився в люди в Америці [Текст]: 
про голову Українського конгресового комітету у штаті Мічиган Василя Перця / 

В. Попович // Номер один. — 2017. — 16 серп. — С. 13 : фот. — (Життєпис). 
 

258. Різник, Л. Ключові слова Романа Лубківського [Текст]: 10 серпня українському 
письменнику та громадському діячеві минуло б 70 років / Л. Різник // День. — 

2017. — 4 — 5 серп. — С. 30—31. — (Українці-читайте!). 
 

259. Савка, А. Хор «Просвіта» у рідному селі маестро [Текст] / А. Савка // Слово 
Просвіти. — 2017. — 13—19 лип. — С. 4 : фот.  

 У день народження композитора, диригента Івана Кобилянського з нагоди 50-ліття творчого 

життя хорового колективу відбувся концерт у с. Білобожниця Чортківського району — на 
батьківщині засновника хору. 

 

260. Сагаль, О. «Забетоную» собі... казку! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2017. — 19—15 лип. — С. 12 : фот. кольор.  

 Про творчі роботи скульптора Олега Котика з Кровінки Теребовлянського району. 

 

261. 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, краєзнавцем 

Іриною Дем’яновою. 

 

262. Семеняк, В. Поет, перекладач, арт-менеджер, телеведучий і раптом... «Морфи і 
морфій» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 15 верес. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина).  
У книжковій крамниці «Дім книги», відбулася творча зустріч з Юрієм Матевощуком 

 

263. Сергійчук, О. Дзвінка Торохтушко — фотограф душ [Текст] / О. Сергійчук // 

Українське слово. — 2017. — 5—11 лип. — С. 4 : фот. — (Герої нашого часу).  
 Про авторку поезій, дитячих казок — Любов Бурак. 
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264. Собкович, Н. Мандрівна палітра Миколи Пазізіна [Текст] : до 40-річчя творчої 
діяльності / Н. Собкович // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 115—

119 : фот. — (Художник номера).  
 

265. Справедлива, Д. Здійнявсь журавлем над небесами [Текст] / Д. Справедлива // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 1 верес. — С. 5 : фот. — (Пам’ять).  
Про літератора, очільника обласної письменницької організації, який передчасно пішов із життя, 
Ярослава Сачка. 
 

266. Степаненко, О. Василь Корчемний: «Тож не дарма прожив я на Землі...» [Текст] / 
О. Степаненко // Свобода. — 2017. — 6 верес. — С. 4 : фот. — (Соціум).  

 Про письменника, краєзнавця, бджоляра Василя Корчемного. 

 

267. Степовик, Д. Єдність двох мистецьких стилів [Текст]: [фреска бучацьких митців 

Романа та Андрія Лесівих «Євхаристія» прикрасила каплицю в Бучацькому 
монастирі Св. Василя Великого] / Д. Степовик // Вільне життя плюс. — 2017. — 

9 серп. — С. 4 : фот. кольор. — (На крилах творчості). 
 

268. Ткачук, М. Жити і творити для блага людей, в ім’я держави [Текст] / М. Ткачук // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 71—73 : фот. — (Ювілеї).  
 Богданові Андрушківу, докторові економічних наук, професору Тернопільського національного 

технічного університету ім. Івана Пулюя, постійному авторові «Літературного Тернополя» 

виповнилося сімдесят років. 
 

269. Томчишин, Ю. «Ми своїми руками перетворюємо життя на казку» [Текст] / Ю. 

Томчишин // Наш день. — 2017. — 12—18 лип. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Захоплення).  
Про творчі роботи скульптора Олега Котика з Кровінки Теребовлянського району. 

 

270. Фарина, І. Вісімдесятилітня молодість [Текст]: Слово про Петра Перебийноса / 

І. Фарина // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 56—58 : фот. — 

(Ювілеї).  
Про письменника, журналіста, редактора, творчий шлях якого розпочався з тернопільської 
газети «Ровесник», Петра Перебийноса. 
 

271. Цвіліховський, В. Київ Уласа Самчука [Текст] / В. Цвіліховський // Дзеркало 
тижня. — 2017. — 8 лип. — С. 15 : фот. — (Людина).  

 Про українського письменника, журналіста Уласа Самчука. 
 

272. Чорна, О. Син емігрантів з Підгаєць підкорив Діснея, Голлівуд і мільйони дитячих 
сердець [Текст] : батьки «Мікеланджело анімації» — Володимира Титли родом з 
містечка Підгайці / О. Чорна // Наш день. — 2017. — 16 — 22 серп. — С. 5 : фот. — 

(Відомі земляки). 

 

273. Чубата, Д. «Лишив на чатах свою ліричну душу» [Текст]:  [пам’яті поета Я. Сачка] 
/ Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2017. — 18 серп. — С. 1 : фот. — (Незабутні). 
 

274. Шкраб’юк, П. Стефанія Шабатура: ув’язнені лілії [Текст] / П. Шкраб’юк // Слово 
Просвіти. — 2017. — 24 — 30 серп. — С. 10 : фот. — (Постать).  

 Про художницю Стефанію Шабатуру. 
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До 150-річчя від дня народження Осипа Маковея 

275. Бурбан, В. Із когорти подвижників [Текст] / В. Бурбан // Сільські вісті. — 2017. — 

23 серп. — С. 5 : фот. — (Слід на Землі).  
  З нагоди 150-річчя від дня народження Осипа Маковея — письменника, культурного й 

громадського діяча, одного з фундаторів галицької та буковинської україномовної преси. 

 

276. Каспрук, В. Жив, працював, творив над Дністром [Текст] / В. Каспрук // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 8 верес. — С. 6 : портр. — (До 150-річчя від народження).  

 Про українського поета, прозаїка, публіциста Осипа Маковея.  
 

277. Стех, Я. «Працювати, жити для народу буду, мушу...» [Текст]: до 150-ліття 

письменника, громадсько-культурного діяча Осипа Маковея / Я. Стех // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 1 верес. — С. 3 : фот. — (У вінок пошани).  

До 145-річчя від дня народження  Соломії Крушельницької 

278. Дві любові української Баттерфляй [Текст]: 145 років із дня народження Соломії 
Крушельницької // Урядовий кур’єр. — 2017. — 16 верес. — С. 8 : портр. — (Люди і 
час).  
 

279. «За свій успіх завжди була вдячна рідному Тернополю...» [Текст]: відзначили 145-ту 
річницю від дня народження Соломії Крушельницької // Нова Тернопільська 
газета.  — 2017. — 27 верес. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

 У Тернополі відзначили 145-у річницю від дня народження Соломії Крушельницької. 
 

280. Юрса, Г. День народження Соломії [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 

2017. — 29 верес. — С. 3 : фот. — (Вшанування).  
 У с. Біла Тернопільського району відбулися урочистості з нагоди 145-ї річниці від дня 

народження Соломії Крушельницької «Пісню світові дала, серце вам лишаю».  

 
До 65-річчя від дня народження  
письменника, редактора, краєзнавця Богдана Мельничука 

 

281. ...І окропило його слово, як роса, такі за українством спраглі душі [Текст] // Наш 

день. — 2017. — 2—8 серп. — С. 5. — (Особистості) 
 65-й день народження зустрічає письменник, редактор, журналіст, краєзнавець Богдан 

Мельничук. 

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

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 68—70 : іл. — (Два погляди на одну 
книжку).  

 У видавництві «Крок» побачив світ новий роман «Остання дорога» Богдана Мельничука, 
нагородженого відзнакою Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова  — 2015». 

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

Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 70—72. — (Два погляди на одну книжку).  
 Про новий роман Богдана Мельничука «Остання дорога». 

284. Фарина, І. Ріка життя пливе через життя [Текст]: [нотатки про Олександра 
Астаф’єва та Богдана Мельничука] / І. Фарина. — (Замість ювілейних побажань) // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 4 серп. — С. 5 : фот. ; Літературна Україна. — 

2017. — 17 серп. — С. 11 : фот. — (Замість ювілейних побажань).  
 



35 

 

Вистава «Перерваний політ»  
за п’єсою Богдана Мельничука та Лілії Костишин 

 

285. Заставницька, У. «Перерваний політ» у Хмельницькому і Львові [Текст] / 

У. Заставницька // Вільне життя плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 8. — (Знай наших!).  
 Родзинкою гастрольної афіші Львівського академічного обласного музично-драматичного 

театру ім. Юрія Дрогобича стала цьогоріч гостроактуальна драма «Перерваний політ» за п’єсою 

тернопільських авторів — Богдана Мельничука та Лілії Костишин. 

 

286. Садовська, Г. Вічна тема очима наших колег [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 5 лип. — С. 6 : фот. кольор. — (Враження).  
 Львівський академічний обласний драматичний театр імені Юрія Дрогобича показав в 

Тернополі, на сцені шевченківців, виставу «Перерваний політ» за п’єсою тернопільських авторів 
Лілі Костишин і Богдана Мельничука. 
 

287. Семеняк, В. «Перерваний політ». А міг би бути окриленим... [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 21 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
 Львівський обласний драматичний театр імені Юрія Дрогобича показав в Тернополі, на сцені 

шевченківців, виставу «Перерваний політ» за п’єсою тернопільських авторів Лілі Костишин і 
Богдана Мельничука. 

До 69-річчя від дня народження поета Ярослава Павуляка 

288. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: [3 травня 

у залі арт-галереї «Бункермуз» звучала поезія світлої пам’яті Ярослава 
Павуляка]. — С. 154. 

 

289. Ткачик, Б. Блудний Лебідь [Текст] / Б. Ткачик // Літературний Тернопіль. — 

2017. — № 3. — С. 68—70 : портр. — (Незабутні).  
 Спогад народного художника України Богдана Ткачика про поета Ярослава Павуляка. 

 

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

І. Фарина  // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 89—92 : іл. — 

(Літературна критика).  
 Про посмертну книжку Ярослава Павуляка «Сон є сон», яка побачила світ у Києві за сприяння 

народного художника України Івана Марчука. 
 

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

2017. — № 2. — С. 87—88. — (Незабутні).  
 Про письменника, уродженця села Настасів Тернопільського району Я. Павуляка. 

До 50-річчя від дня народження художника Олега Шупляка 

292. Бич, В. Непересічний талант Олега Шупляка [Текст] / В.  Бич // Свобода. — 

2017. — 15 верес. — С. 4 : фот. — (До 50-річчя).  
 Про творчість Олега Шупляка. 

 

293. Вандзеляк, Г. Картини Олега Шупляка — у Лісабоні [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 30 серп. — С. 12 : іл. — (На завершення номера).  
 Виставку картин Олега Шупляка відкрили у Палаці Незалежності Історичного товариства 

незалежності Португалії. 
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294. Мельничук, Б. ...і в Португалії, і в Польщі [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 29 верес. — С. 8 : портр. — (Знай наших!).  
 Виставки художніх полотен Олега Шупляка відбулися в Португалії та Польщі. 

 

295. Шупляк, О. Олег Шупляк: «Не люблю, коли мене називають українським Далі. 
Але добре, що хоч не Ван Гогом, бо не маю бажання різати собі вухо...» [Текст] : 

[інтерв’ю] з художником Олегом Шупляком / [записала] О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 27 верес. — С. 12 : фот. кольор. 

Художник Іван Марчук 

296. Антоненко, А. «Музика на полотні» [Текст]: під такою назвою у Києві 18 серпня 

відкриється персональна виставка Івана Марчука / А. Антоненко // День.  — 

2017. — 15 серп. — С. 2. — (Фотоштрих).  
 

297. Марчук, І. Іван Марчук: Я постійно голодний на новизну [Текст] : [інтерв’ю] із 
художником І. Марчуком / [записала] А. Небельська // Україна молода. — 2017. — 

7 — 8 лип. — С. 14 : фот. — (Дійові особи). 

 

298. Мельничук, Б. А тепер — і в «Дуклі» [Текст] : [обкладинку третього числа журналу 
«Дукля» (м. Пряшів, Словаччина) прикрасили репродукції чотирьох картин 

І. Марчука. Також у цьому номері представлені поетичні твори М. Тройчак] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 18 серп. — С. 6. — (Знай наших!). 
 

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

Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 81—86. — (Літературна критика).  
Книжка поетичної лірики О. Астаф’єва «Трагічна помилка небес», проілюстрована творами 

Івана Марчука, вийшла з друку в київських видавництвах СІК ГРУП Україна та Наш Формат. 
 
Пам’яті архівіста, педагога, краєзнавця, 
 громадсько-культурного діяча Богдана Хаварівського 

 

300. Девіз його життя — дошукуватися істини [Текст]: 26 липня, у роковини з дня 

смерті Богдана-Романа Хаварівського, відомого архівіста, педагога, краєзнавця, 

громадсько-культурного діяча та літератора в обласному краєзнавчому музеї 
відкрили іменну виставку // Свобода. — 2017. — 28 лип. — С. 1 : фот. 
 

301. Ткачик, Б. Естет у житті й творчості [Текст] / Б. Ткачик // Вільне життя плюс. — 

2017. — 28 лип. — С. 3 : фот. — (Пам’ять). 
 Спогади народного художника України Богдана Ткачика про директора Державного архіву 

Тернопільської області Б.-Р. Хаварівського. 

 

302. Мельничук, Б. Він дав прихисток і мені, й Демківу, і «Русалці»... [Текст] / 

Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 122—125 : фот. — 

(Незабутні). 
 Про колишнього головного архівіста області, краєзнавця, громадського діяча Богдана 

Хаварівського. 
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ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

 

303. Брик, А. Філософія життя у прикрасах [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2017. — 2—

8 серп. — С. 3 : фот. кольор.  
Тернополянка Інна Лозовська створює оригінальні мистецькі роботи з найрізноманітніших 

компонентів. 
 

304. Демчук, С. Тернополянка виготовляє прикраси в японському стилі «конзаші» 

[Текст] / С. Демчук // Номер один. — 2017. — 6 верес. — С. 15 : фот. кольор.  
 Більше трьох років Христина Гела займається виготовленням прикрас у стилі «конзаші». 

 

305. Закорчемна, О. Віночки-обереги для кожної оселі [Текст] : [інтерв’ю] / 

О. Закорчемна // Вільне життя плюс. — 2017. — 4 серп. — С. 8 : фот. — 

(Захоплення).  
 Віночки-обереги з підручних матеріалів створює тернопільська майстриня Ольга Закорчемна. 

 

306. Золотнюк, А. Не «хрестиком» єдиним [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 15 верес. — С. 8 : фот. — (У світі захоплень).  
 Одяг, оздоблений вишивками Олександри Луканюк з Тернополя, поєднує вишуканість традиції 

та сучасні акценти. 

 

307. Неділенко, М. Ляльки тільки для дітей? [Текст] / М. Неділенко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 7 лип. — С. 8 : фот. — (Захоплення).  
 Тернополянка Ольга Гасай створює ляльки-мотанки. 

 

308. Неділенко, М. Ляльки не тільки для дітей [Текст] / М. Неділенко // Домашня 

газета. — 2017. — 6 лип. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля). 
 Ольга Гасай працює головним бухгалтером у Тернопільській спеціалізованій школі № 3, а в час 

дозвілля створює ляльки. 

*** 

309. В іконостасі сяють 1,5 мільйона бісеринок [Текст]: у невеличкому селі Тютьків 

Теребовлянського району створили реліквію, аналогів якій нема у світі // Наш 

день. — 2017. — 19—26 лип. — С. 20 : фот. кольор. — (Калейдоскоп).  
 У с. Тютьків Теребовлянського району створили реліквію, аналогів якій нема у світі.  

 

310. Мичко, С. Святі рукотворні [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2017. — 

9 серп. — С. 8 : фот. — (Боже ж мій!). 
 Унікальний іконостас, 18 ікон якого вишито бісером, встановили в церкві на Теребовлянщині. 

 

311. Перун, В. Увесь іконостас — із вишитих бісером ікон [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 26 лип. — (Активна парафія). 

 В іконостасі церкви с. Тютьків Теребовлянського району всі ікони вишито бісером. 

 

ІНШЕ 

 

312. Аверкієв, В. Про Теребовлю склали громадський вірш [Текст]: під час чергової 
акції вуличного громадського спілкування «Вірш про Теребовлю», організованої 
командою Теребовлянського туристично-інформаційного центру,  теребовлянці 
мали змогу написати свій рядок чи два до вже початого вірша / В. Аверкієв // 

Номер один. — 2017. — 9 серп. — С. 10 : фот.  
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313. Борщів зустрів 560-ліття [Текст] // Свобода. — 2017. — 1 верес. — С. 1 : фот.  
 Виповнилося 560 років з часу заснування міста Борщів. 

 

314. Вандзеляк, Г. Чорткову — 495 [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 

19 лип. — С. 5 : фот. — (Урочини).  
Свято Петра і Павла та День міста відзначили у Чорткові. 
 

315. Вербівська, К. Що буде замість літака? [Текст] / К. Вербівська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 1. — (Конкурс). 
 Тернопільська міська рада продовжила конкурс на найкращу ескіз-ідею композиції замість 

радянського літака, що височіє на постаменті біля парку Національного відродження.  
 

316. Голосуймо за Скорики! [Текст] // Свобода. — 2017. — 28 лип. — С. 2 : фот. — 

(Майбутнє України).  
 Стартував фінал Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017». Серед 20 кращих 

сіл, які обрали експерти — село Скорики Підволочиського району. 

 

317. Гривас, С. На набережній танцювали сальсу [Текст] / С. Гривас // RIA плюс. — 

2017. — 2 серп. — С. 6 : фот. — (Дозвілля).   
На набережній тернопільського ставу учасники студії Social dance Clube провели відкритий 

майстер-клас з латиноамериканських танців. 
 

318. Дохват, М. Кажуть, що на перголу витратили більше 300 тисяч, а не мільйон 

[Текст]:  на місці колон, які стояли при вході у парк ще в 1960 році, встановили 

сучасну перголу / М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 9 серп. — С. 2 : фот. — 

(Головне).  
 

319. Іванишин, В. 500-річчя відсвяткувало село Дзвиняч [Текст] / В. Іванишин // 

Свобода. — 2017. — 28 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
 У святковому концерті з нагоди 500-річчя від часу знаснування с. Дзвиняч Заліщицького району 

взяли участь колектив народної пісні «Вишиванка» (керівник — Сергій Костюк) і ансамбль 
«Оксамит» (с. Харитонівці, керівник — Г. Грамата). 
 

320. Карпик, М. Зі святом, рідна Кобзарівко! [Текст] / М. Карпик, Н. Басараб // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 20 верес. — С. 7. — (День села).  

 555-річний ювілей відсвяткувало село Кобзарівка Зборівського району.   
 

321. Наша Маша на «X-факторі найкраща!» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2017. — 6—12 верес. — С. 7 : фот.  
Тернополянка Марія Стопник пройшла перший кастинг восьмого сезону популярного 

вокального шоу. 

 

322. Фото Джуринського водоспаду стало переможцем номінації «Найкраще фото 
Тернопільської області 2017» [Текст]:  [за підсумками міжнародного проекту «Вікі 
любить пам’ятки» в номінації «Найкраще фото регіону»] // Свобода. — 2017. — 

16 серп. — С. 12 : фот. кольор.  

 

323. Яциковський, Б. «Молодь у Травневому матиме змогу розвивати свої таланти й 

уміння» [Текст] / Б. Яциковський // Вільне життя плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 2 : 

фот. кольор.  
У с. Травневому Збаразького району на кошти меценатів відкрито мистецьку резиденцію Назара 
Войтовича. 
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Святкування 920-річчя м. Теребовлі  

324. Аверкієв, В. Теребовля з розмахом відсвяткувала своє 920-річчя! [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2017. — 12 лип. — С. 15 : фот. кольор.  
Теребовля відзначила дату свого дня народження. 
 

325. Нагорна, Ю. Княжій Теребовлі — 920! [Текст] / Ю. Нагорна // Наш день. — 2017. — 

12—18 лип. — С. 8 : фот. кольор. — (Добрі вісті).  
Одне із найстаріших міст Тернопільщини відзначило свій поважний ювілей. 

 

326. Сагаль, О. У княжому граді — княжа забава! [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 12—18 лип. — С. 1 : фот. кольор.  
Теребовля відзначила своє 920-річчя. 

До 130-річчя Першої етнографічної виставки в м. Тернополі  

327. Заморська, Л. Американець у Тернополі малює... бензопилою [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 26 лип. — С. 21 : фот. кольор. — (Арт-Кафе).  
 У рамках відзначення 130-річчя з дня відкриття першої в Україні етнографічної виставки в 

галереї «Бункермуз» відкрито виставку дерев’яної скульптури та великоформатних малюнків 
американського скульптора-мандрівника Ліланда Беті. 
 

328. Золотнюк, А. Як Тернопіль вітав кронпринца Рудольфа Габсбурга [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 3 : фот. — (Говори, 

історіє!).   
 До 130-річчя Першої етнографічної виставки, організованої в м. Тернополі з нагоди візиту 

кронпринца Рудольфа Габсбурга в мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася зустріч з 
істориком, краєзнавцем Сергієм Ткачовим. 

 

329. Семеняк, В. Світло в Тернополі почалося не від «лампочки Ілліча», а від 
кронпринца [Текст]: [до 130-річчя відвідання Р. Габсбургом Тернополя] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 19 лип. — С. 12 : фот.  

Акція єднання «Україна моя вишивана» 

330. Вандзеляк, Г. Акція єднання «Україна моя вишивана» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 23 серп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
 Про акцію єднання «Україна моя вишивана», яку започаткували у Скалі-Подільській 

Борщівського району. 

 

331. Мадзій, І. На полотні — вся Україна [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2017. — 2 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Ідея). 
 У рамках всеукраїнської акції «Україна моя вишивана» мандрує Україною вишивана карта 

України, започаткована скала-подільськими майстринями Іриною Харатін і Тетяною Дяківнич.  

 

332. Шот, М. Віра, Надія, Любов народної майстрині [Текст]: ляльки-мотанки — нове 
захоплення відомої писанкарки Ірини Харатін із Тернополя вражають яскравістю і 
символізмом / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. — 11 серп. — С. 12 : фот. — 

(Умільці й задуми) ; Вільне життя  плюс. — 2017. — 11 серп. — С. 7 : фот. 
 Творчість народної майстрині Ірини Харатін, яка була однією з ініціаторів проекту «Вишивана 

карта України», що стартував на Тернопільщині. 
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Всеукраїнська акція «Єдина родина України» 

333. Гичка, А. Родини загиблих захисників України з’їдуться на Тернопільщину 
[Текст]: у рамках заходів — зустріч з представниками влади, громадських 
організацій, презентація книги Дзвінки Торохтушко «Світлячок» в обласній 

філармонії та вистава «Запорожець за Дунаєм» в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка / А. Гичка // 

Свобода. — 2017. — 18 серп. — С. 1.  
 

334. Лисевич, М. Пам’ятають про кожного [Текст]: [всеукр. акція «Єдина родина 
України» на Тернопільщині] / М. Лисевич // Голос України. — 2017. — 22 серп. — 

С. 5 : фот.  

Відкриття композиції з написом «I love Ternopil» в м. Тернополі 

335. Дохват, М. У Тернополі з’явилося нове місце для фотосесій [Текст]: композиція 

«I love Ternopil» має 16 м довжини, 1, 80 м висоти та важить близько тонни / 

М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 2 серп. — С. 9 : фот. кольор. — (Бренд). 
У м. Тернополі відбулося урочисте відкриття композиції  з написом «I love Ternopil», 

подарованої місту родинами Лупійчуків і Мариновських. 

 

336. Луцик, Х. У Тернополі з’явилося нове місце для фото [Текст] / Х. Луцик // Наш 

день. — 2017. — 2 — 8 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (Захоплення).  
Родини Лупійчуків і Мариновських подарували тернополянам фотозону з написом «I love 

Ternopil». 

 

337. Салко, М. З любов’ю до Тернополя [Текст]: у Тернополі встановили композицію I 

love Ternopil  / М. Салко. // Вільне життя плюс. — 2017. — 4 серп. — С. 4 : фот. — 

(Що? Де? Коли?). 

Алея зірок у м. Тернополі 

338. Сагаль, О. «Вони ішли життям, не розмикаючи рук, тому і зірка їх — спільна...» 

[Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 30 серп. — С. 7 : фот. — 

(Panorama).  
На тернопільській Алеї зірок засвітилося ще три нових зірки: добровольцям АТО, поету 

Василеві Ярмушу та подружжю Вірі та Дмитру Стецькам.   

 

339. Садовська, Г. На Алеї зірок засвітилося ще три зірки [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 30 серп. — С. 4 : фот. кольор. — (День міста).  
У День міста в Тернополі, на Алеї зірок засвітилося ще три нових зірки: добровольцям АТО, 

поету Василеві Ярмушу та подружжю Вірі та Дмитру Стецькам. 

 

ДРУК. ОГЛЯДИ. ПРЕЗЕНТАЦІЇ. РЕЦЕНЗІЇ 

 

340. Бреславська, С. Книга притч Євгенових [Текст] / С. Бреславська // Слово 
Просвіти. — 2017. — 3—9 серп. — С. 3. — (Очевидець і літописець). 
Про книги  щоденникових записів й афоризмів уродженця Чортківського району, письменника, 
літературознавця Євгена Барана. 
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341. Василишин, О. Роман у новелах промовляє до нас [Текст] / О. Василишин, І. 
Фарина // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 55—57. — (Літературна 
критика).  
Про романний дебют «Масік» Дзвінки Торохтушко, що вийшов друком у київському 

видавництві «Алатон». 

 

342. Гаврильцьо, І. Про академіка — словом прозовим і поетичним [Текст] / 
І. Гаврильцьо // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 65—67. — 

(Прочитане).  
Про книжку Н. Волотовської «Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та віршах». 

 

343. Гривас, С. Вийшла перша в історії Тернопілля книга про його архітектуру [Текст] / 
С. Гривас // RIA плюс. — 2017. — 12 лип. — С. 14 : фот. — (Life).  
«Архітектори Тернопілля» — перше видання в історії Тернопільщини про архітекторів та 
архітектуру краю. 

 

344. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2017 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 3. — С. 149—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Із змісту: 
[14 квітня у залі засідань Тернопільської міської ради видавництво «Джура» 

(очільник — Василь Ванчура) репрезентувало за участю міського голови Сергія 

Надала книжку історичних нарисів «Тернопіль»]. — С. 152 : іл. ; [у книгарні «Є» 

відбулася репрезентація детективу для дітей тернопільського літератора Романа 
Росіцького «Королівство рафінованого сміху»]. — С. 159. 

 

345. Заморська, Л. «Літератури про АТО повинно бути більше» [Текст]: військовий 

журналіст К. Машовець презентував у Прес-клубі Тернополя книгу «Діалоги з 
нулів» / Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 9 серп. — С. 18. — (Арт-кафе). 
 

346. Заморська, Л. «15 дієвідмін...» від феї радості [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2017. — 20 верес. — С. 18 : фот. — (Арт- кафе).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація книжки Надійки Гербіш «15 дієвідмін 

радості». 

 

347. Заморська, Л. «У книжці я, нарешті, виплакалася» [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 13 верес. — С. 12 : фот. кольор. — (Пам’ять).  
Книжка тернополянки Лесі Орляк «Ти зробив усе, що зміг» присвячена сину, який загинув у зоні 
АТО. 

 

348. «Знайде тут прихисток душа...» [Текст] // Літературний Тернопіль. — 2017. — 

№ 3. — С. 77 : іл. — (Поличка бібліофіла).  
У видавництві «Терно-граф» вийшла друком збірка вибраних поезій «Знайде тут прихисток 
душа» Ганни Костів-Гуски. 

 

349. Зуляк, Є. Трикнижжя Василя Магаса [Текст] / Є. Зуляк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 18 серп. — С. 6. — (Поетична читальня). 
Огляд поетичних збірок першого редактора районної газети «Галицький вісник» (м. Борщів) та 
літератора Василя Магаса. 
 

350. Корчевська, О. З висоти прожитих літ видніше [Текст] / О. Корчевська // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 14 лип. — С. 6. — (Щойно з друку).  
У видавництві «Навчальна книга — Богдан» вийшла друком книжка спогадів «З висоти 
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прожитих літ» Лідії Романчук, яка була медсестрою в УПА, зв'язковою, політв’язнем 

магаданських таборів. 
 

351. Мельничук, Б. Краплинкою тепла зігріває небайдужість [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 28 лип. — С. 6 : фот. — (Рецензуємо).  
Про поетичну збірку Ганни Назарків «Я поділюсь краплинкою тепла», що вийшла з друку у 

видавництві «Джура» за фінансової підтримки голови фермерського господарства «Вікторія—
92» Петра Пеляка. 
 

352. Мельничук, Б. «Лелеки в чужім краю» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 8 верес. — С. 6. — (Знай наших!).  
Рецензія на збірку поезій Надії Гуменюк «Мій світ тобі». 

 

353. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль, 2017, № 3» [Текст]: чергове число 
журналу відкриває добірка поезій Ігоря Фарини... / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 4 серп. — С. 1 : фот. — (Щойно з друку). 
 

354. Мельничук, Б. «Я малюю життя» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 21 лип. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про збірку поезій Валентини Гуменюк «Мій світ тобі». 

 

355. Мориквас, Н. «Щоденник болю і тривоги» Ольги Яворської (Львів, «Апріорі». 

2016) [Текст] : [про книгу нашої краянки, львів. письменниці] / Н. Мориквас // 

Слово Просвіти. — 2017. — 17—23 серп. — С. 8 : іл. — (Про-читання). 
«Щоденник болю і триваги» Ольги Яворської крізь призму «Денників» Петра Сороки. 

 

356. Мурашка, З. Націоналізм і правда двох народів [Текст] / З. Мурашка // Вільне 
життя плюс. — 2017. — 14 лип. — С. 6 : фот. — (Презентація).  
Журналіст, головний редактор проекту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані презентував у 

Тернополі дві книжки про українських націоналістів та українсько-польські відносини. 

 

357. Нам пощастило... на Андруховича! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

20—26 верес. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася  презентація нової книжки Юрія Андруховича «Нам 

усім пощастило». 

 

358. Семеняк, В. «Заробітчанське щастя» Неоніли Крем’янчанки [Текст] / В. Семеняк // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 2. — С. 49. — (Поличка бібліофіла).  
Про книжку тернопільської письменниці Неоніли Крем’янчанки «Заробітчанське щастя», що 

побачила світ у видавництві «Терно-граф».  

 

359. Семеняк, В. «Матусина веселка» Тамари Гнатович [Текст] / В. Семеняк // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — №  3. — С. 27. — (Щойно з друку).  
Про книжку «Матусина веселка» тернопільської поетеси Тамари Гнатович. 

 

360. Семеняк, В. «Наречена для бразильця» Ніни Фіалко — зі смаком екзотики [Текст] : 
[презентація нової книги Н. Фіалко в тернопільському «Домі книги»] / В. Семеняк 

// Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
 

361. Семеняк, В. Як з’явилася Великораковецька церква Казанської Божої Матері, знає 
Юрій Заяць [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 11 серп. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 
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У тернопільському видавництві «Терно-граф» вийшла друком книга Ю. Заяця 
«Великораковецька церква Казанської Божої Матері». 

 

362. Сорока, П. «Гріє душу любов…» [Текст] / П. Сорока // Літературний Тернопіль. — 

2017. — № 3. — С. 78—80. — (Літературна критика).  
Петро Сорока про збірку віршів бережанки Стефанії Білик «Перше побачення».  

 

363. Татчин, С. #епістолярніхроніки: віршований місток між Тернополем і Вінницею  

[Текст] / С. Татчин // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 16—22 серп. — С. 11 : 

фот. — (Kultura). 
Про спільну поетичну збірку вінницького художника і поета Сергія Татчина й тернопільської 
поетеси Уляни Галич. 

 

364. Фарина, І. Приторки до несподіваності [Текст]: про нову збірку «Полумисок 

долонь» О. Смоляка / І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2017. — 18 серп. — С. 6.  

 

365. Шкляр, В. Василь Шкляр: «Усі мої повстанські романи ведуть на Тернопільщину» 

[Текст] : [інтерв’ю] з письменником В. Шкляром / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2017. — 30 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

Василь Шкляр презентував на Тернопіллі новий роман «Троща». 

Презентація книжки Віталія Козака «Архикатедральний собор у 

Тернополі»  

366. Гарасимів, З. У Тернополі видали унікальну книгу про таємниці катедри [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 5 лип. — С. 12 : фот. — (Соціум).  
У Тернополі видали книжку Віталія Козака «Архикатедральний собор у Тернополі». 

 

367. Заморська, Л. Маловідоме про Архикатедру Тернополя [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2017. — 12 лип. — С. 18 : фот. — (Арт- кафе).  
Книжку Віталія Козака «Архикатедральний Собор у Тернополі» представили в Тернополі. 
 

368. Матюшин, Д. У Тернополі презентували книгу про архікатедральний собор [Текст] 
/ Д. Матюшин // Свобода. — 2017. — 7 лип. — С. 4 : фот. — (Презентація книги).  

 

 

 

 

Підготувала: Ольга Денчик 


