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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ,  

ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

Державні нагороди та почесні звання 

1. На славу Тернопільщини й велич України! [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 17 січ. — С. [1] : фот. 

Голова обласної державної адміністрації Ігор Сопель вручив державні нагороди 11 

жителям Тернопільської області. Серед них: Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв 

України» присвоєно Анатолію Ороновському, викладачу-методисту Тернопільського 

музичного коледжу імені Соломії Крушельницької; Почесне звання «Заслужений 

працівник освіти України» — Світлані Миханчук, директору комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва»; Почесне звання 

«Заслужений майстер народної творчості України» — Ірині Вербіцькій, майстрині 
художнього моделювання, м. Тернопіль; Почесне звання «Заслужений працівник 

культури України» — Василю Джинджиристому, директору будинку культури с. Настасів 

Тернопільського району. 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія 

 імені Братів Богдана та Левка Лепких 

2. Садовська, Г. Коли радість із тривогою обнялись [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 24 січ. — С. 2 : фот. — (Вручення премії імені Братів Лепких). 

Традиційно у День Соборності України в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
відбулося вшанування лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 
Братів Богдана та Левка Лепких. Премію отримали: В’ячеслав Хім’як, народний артист 
України, завідувач кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка, Степан Мамчур, художник Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею, Олександр Панченко, приват-доцент Українського 

вільного університету та Василина Вовчанська, поетеса. 
 

3. Семеняк, В. Вручено Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Братів 

Лепких [Текст] / В. Семеняк // Літературна Україна. — 2020. — 1 лют. — С. 22 : 

фот. — (Конкурси, фестивалі, премії). 
Традиційно у День Соборності України в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
відбулося вшанування лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 
Братів Богдана та Левка Лепких. Премію отримали: В’ячеслав Хім’як, народний артист 
України, завідувач кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка, Степан Мамчур, художник Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею, Олександр Панченко, приват-доцент Українського 

вільного університету та Василина Вовчанська, поетеса. 

 

  



3 

 

4. Семеняк, В. Вручено Всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Братів 

Лепких [Текст] / В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — 

С. 3 : фот. кольор. 
Традиційно у День Соборності України в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 
Братів Богдана та Левка Лепких. Премію отримали: В’ячеслав Хім’як, народний артист 
України, завідувач кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка; Степан Мамчур, художник Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею; Олександр Панченко, приват-доцент Українського 

вільного університету та Василина Вовчанська, поетеса. 
 

5. Семеняк, В. Ширшає коло лепківських друзів [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 5 лют. — С. 10 : фот. кольор. — (Не хлібом 

єдиним). 

Традиційно у День Соборності України в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
відбулося вшанування лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 
Братів Богдана та Левка Лепких. Премію отримали: В’ячеслав Хім’як, народний артист 
України, завідувач кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка, Степан Мамчур, художник Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею, Олександр Панченко, приват-доцент Українського 

вільного університету та Василина Вовчанська, поетеса. 

 

Конкурс «Людина року на Тернопільщині — 2019» 

6. Процик С. У Тернополі знову відзначили «Людей року» [Текст] / С. Процик // Наш 

день. — 2020. — 5—11 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Суспільство). 

У пресклубі редакції газети «Вільне життя» відбулося вшанування лауреатів конкурсу 

«Людина року на Тернопільщині — 2019». Серед лауреатів — поет-пісняр Іван Кушнір та 

журналістка, редакторка «Домашньої газети», призерка Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузі знань «Журналістика» Зоряна Мурашка. 
 

7. «Усі жертовні, а тому — успішні» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2020. — 5 лют. — 

С. [1]—2 : фот. — (Вшанування лауреатів конкурсу «Людина року— 2019»). 

У пресклубі редакції газети «Вільне життя» відбулося вшанування лауреатів конкурсу 

«Людина року на Тернопільщині — 2019». Серед лауреатів — поет-пісняр Іван Кушнір та 

журналістка, редакторка «Домашньої газети» Зоряна Мурашка. 

 

Міжнародна премія в галузі літератури й публіцистики  

імені Уласа Самчука 

8. Семеняк, В. Визначені лавреати літературної премії Уласа Самчука [Текст] / 

В. Семеняк // Вільне життя плюс. — 2020. — 28 лют. — С. 5. — (Фестиваль 

української книжності). 
На Шумщині відбувся регіональний літературний фестиваль української книжності «На 

білому коні», в рамках якого відбулося вручення Міжнародної премії в галузі літератури 

й публіцистики імені Уласа Самчука. Лауреатами стали письменники Олег Клименко та 

Сергій Синюк. 
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Міжнародна літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша 

9. Оголошено імена лауреатів престижних недержавних відзнак 2020 року [Текст] / 

Прес-служба Міжнародної літературно-мистецької академії України // Культура і 
життя . — 2020. — 14 лют. — С. 2—3 : фот. 

Лауреатами Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша 2020 

року стали: письменник, літературознавець, правозахисник, громадський діяч, 

Шевченківський лауреат Степан Сапеляк (м. Харків) (посмертно) — за видатний внесок в 

українську літературу; письменник і літературний критик Ігор Фарина (м. Шумськ 

Тернопільської обл.) — за пропаганду української літератури в останні роки статтями і 
рецензіями в журналах, альманахах, газетах, на сайтах. 

Премія імені Петра Сороки 

10. Семеняк, В. У Києві вручили «Сорочу премію» імені Петра Сороки [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 2 : фот. — (Події. 
Факти. Коментарі). 
У Національному музеї літератури України відбувся літературно-мистецький вечір 

«Книга — український пріоритет», на якому відбулося урочисте нагородження лауреатів 

«Сорочиної премії» імені Петра Сороки, літератора з Тернопільщини. 
 

11. Штангей, В. Літераторам — премія імені Петра Сороки [Текст] / В. Штангей // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 12 лют. — С. 7 : фот. 

У Національному музеї літератури України відбувся літературно-мистецький вечір 

«Книга — український пріоритет», на якому відбулося урочисте нагородження лауреатів 

«Сорочиної премії» імені Петра Сороки, літератора з Тернопільщини. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

12. Вандзеляк, Г Що чекає заклади культури у майбутньому? [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. 11 : фот. — (Ситуація). 

Про стан та перспективи цифрового моделювання мереж закладів культури області у 

контексті децентралізації. 
 

13. Діячам культури і мистецтва [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 

17 січ. — С. [1] : фот. 
Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля, 

персональні стипендії обласної державної адміністрації та обласної ради на 2020 рік 

надано 22 відомим діячам культури і мистецтва області. 
 

14. Островська, Л. «Маємо можливість будувати Україну, і це найбільша нагорода 

нашого життя» [Текст] / Л. Островська // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 5 лют. — С. [1] : фот. кольор. — («Людина року — 2019»). 

У пресклубі редакції газети «Вільне життя» відбулося вшанування лауреатів конкурсу 

«Людина року на Тернопільщині — 2019». Серед лауреатів — поет-пісняр Іван Кушнір та 

журналістка, редакторка «Домашньої газети», призерка Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузі знань «Журналістика» Зоряна Мурашка. 
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15. Шот, М. Від владики до «Кіборга» [Текст] : на Тернопільщині визначили лауреатів 

конкурсу «Людина року» / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2020. — 5 лют. — С. 12 : 

фот. — (Вісті звідусіль). 

У пресклубі редакції газети «Вільне життя» відбулося вшанування лауреатів конкурсу 

«Людина року на Тернопільщині — 2019». Серед лауреатів — поет-пісняр Іван Кушнір та 

журналістка, редакторка «Домашньої газети», призерка Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузі знань «Журналістика» Зоряна Мурашка. 

 

БІБЛІОТЕКИ 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

16. «Без мови немає нації» [Текст] : 21 лютого світове співтовариство відзначає 
Міжнародний день рідної мови // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 21 лют. — 

С. 4 : фот.  

В Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці підготовлено віртуальну 

книжкову виставку «Без мови немає нації», приурочену до Міжнародного дня рідної мови. 
 

17. Вовчанська, В. Не забудьте привітати [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — С. 8. — (Щойно з друку). 
Вийшов з друку бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2020 рік» (Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 144 с.), 

підготовлений фахівцями відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. Видання містить інформацію про пам’ятні 
події краю та його видатних людей. 
 

18. Гуменна, М. «Янголи нашої пам’яті» [Текст] / М. Гуменна // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 28 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, в рамках соціально-

суспільного проєкту «Гарт духу», відбулося засідання спікер-студії «Янголи нашої 
пам’яті», присвячене Героям Небесної сотні. 
 

19. Гунько, Р. До бібліотеки — по цифрову освіту [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 5 лют. — С. 7. — (Що у вас?). 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека долучилася до урядового проєкту 

«Дія. Цифрова освіта», започаткувавши навчання на Національній онлайн-платформі з 
цифрової грамотності у Регіональному навчальному центрі на базі відділу інформації. 
 

20. ЗНО — без стресу! [Текст] : тернополянка Ірина Ваврик безкоштовно готує усіх 

охочих до ЗНО // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 12—18 лют. — С. 11 : фот. — 

(Miks). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє соціальний проєкт «ЗНО 

без стресу» — безкоштовні заняття з української мови та літератури для користувачів 

бібліотеки. 
 

21. Зустріч із Лесею Романчук-Коковською [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2020. — 13 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, в рамках чергового 

засідання Клубу шанувальників книги, відбулася презентація серії романів «Благословен, 

хто йде» української літераторки, володарки звання «Золотий письменник України» Лесі 
Романчук-Коковської. 
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22. Ковалькова, Т. До Всесвітнього дня письменника [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 13 берез. — С. 3. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, в рамках чергового 

засідання Клубу шанувальників книги, відбулася презентація серії романів «Благословен, 

хто йде» української літераторки, володарки звання «Золотий письменник України» Лесі 
Романчук-Коковської. 
 

23. Ковалькова, Т. Фейсбук як метод популяризації книги [Текст] / Т. Ковалькова, 

О. Гавенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2020. — № 1. — 

С. 28—30. — (Інтернет-технології в бібліотеках).  

У статті представлено досвід створення для популяризації книги книжкової платформи 

«Прочитай. Книгозбірня» у соціальній мережі «Фейсбук» в Тернопільській обласній 

універсальній науковій бібліотеці. 
 

24. Луговська, Н. У бібліотеці презентували документальну книжку «Бандерівська 

скриня: Архів УПА в Кордишеві на Шумщині» [Текст] / Н. Луговська // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 21 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація другого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: Архів УПА в 

Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей та М. Ягодинська). 
 

25. Осуховська, С. «Син золотого Поділля» [Текст] / С. Осуховська // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 28 лют. — С. 3 : фот. — (Реалії). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся музичний вечір-

портрет «Син золотого Поділля», приурочений до 140-річчя від дня народження Василя 

Безкоровайного (1880—1966), композитора, піаніста, диригента, педагога, уродженця 

Тернополя. 
 

26. «Підвішений...» читацький квиток? [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 

22—28 січ. — С. 11. 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці з 19 грудня 2019 року у 

рамках всесвітнього соціального руху «Відкриті долоні» діє акція «Читацький квиток у 

дарунок». 
 

27. Попович, В. Архів УПА із криївки оформили у вигляді унікальної книги 

«Бандерівська скриня» [Текст] / В. Попович // Номер один. — 2020. — 19 лют. — 

С. 14 : фот. кольор. — (Історія). 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація другого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: Архів УПА в 

Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей та М. Ягодинська). 
 

28. Скасків, І. Глянути історії у вічі [Текст] : у Тернопільській обласній універсальній 

науковій бібліотеці «відмикали» «бандерівську скриню» / І. Скасків // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 19 лют. — С. 3 : фот. кольор. 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація другого, доповненого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: 

Архів УПА в Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей та 
М. Ягодинська). 
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29. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 7 лют. — С. 2. — (Важливо). 

У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє у Тернопільській 

обласній науковій універсальній бібліотеці, працює Консультативний пункт 
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(БВПД). 
 

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

Вільне життя плюс. — 2020. — 6 берез. — С. 2. — (Зверніть увагу). 

У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

31. Холодян, О. Побачення з книжкою [Текст] / О. Холодян // Вільне життя плюс. — 

2020. — 21 лют. — С. 8. — (Враження). 

14 лютого у відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки відбулося «Побачення з книжкою на бульварі Шевченка, 15», приурочене до 

Дня святого Валентина та Міжнародного дня дарування книг. 
 

32. Якель, Р. Що лежить у «Бандерівській скрині?» [Текст] / Р. Якель // Нова 

Тернопільська газета. — 2020. — 19—25 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

13 лютого в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація другого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: Архів УПА в 

Кордишеві на Шумщині» (упорядники — А. Лукащук, Г. Шергей та М. Ягодинська). 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

33. Скасків, І. Даруйте квіти у прикрасах [Текст] / І. Скасків // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 4 берез. — С. 12 : фот. кольор. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діяла виставка кутових ґерданів 

«Пробудження» майстрині народної творчості художнього бісероплетіння Нелі Чухрай. 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

34. Борак, С. «Відлуння душі» Галини Гаргури [Текст] : у бібліотеці для молоді відбулася 

виставка ікон і презентація віршів талановитої тернопільської вчительки / 

С. Борак // Наш день. — 11—17 берез. — С. 13 : фот. кольор. — (Люди). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася виставка ікон, творчих робіт та 
поезії зі збірки «Відлуння душі» Галини Гаргури, учительки образотворчого митстецтва 

тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів № 5. 
 

35. «Книжковий» ювілей [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 5—11 лют. — 

С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про відзначення 80-річчя Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 
 

36. Колопенюк, М. Обласна бібліотека для дітей на сторінках преси [Текст] / 

М. Колопенюк // Вільне життя плюс. — 2020. — 7 лют. — С. 8. — (Ювілей). 

Про висвітлення діяльності Тернопільської обласної бібліотеки для дітей на сторінках 

періодичних видань області та України. 
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37. Новіцька, Н. Хранителі скарбниці людських знань [Текст] : до 80-річчя з дня 

заснування Тернопільської обласної бібліотеки для дітей / Н. Новіцька // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 31 січ. — С. 8 : фот. — (Ювілей). 

Про історію і сьогодення Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 
 

38. Пилипчук, У До дня народження Тернопільської області [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — С. 8. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся день краєзнавства «Квітуй, мій 

краю, у вінку барвистім України», приурочений до 80-річчя Тернопільської області. 
 

39. Пилипчук, У. Ніч Гаррі Поттера [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2020. — 14 лют. — С. 8 : фот. — (Що у вас?). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулося театралізоване дійство «Школа 

чаклунства» у рамках міжнародної акції від видавництва Bloomsbury «Ніч Гаррі Поттера». 
 

40. Семеняк, В. У гості до бібліотеки завітали автори «Подільської Толоки» [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 6 берез. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 

Напередодні Міжнародного дня письменника в Тернопільській обласній бібліотеці для 

дітей відбулася зустріч з групою авторів літературно-мистецького альманаху «Подільська 

Толока». 
 

41. Синів, І. У дитячої бібліотеки — дорослий ювілей [Текст] / І. Синів // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (До 80-річчя). 

Про історію та сьогодення, а також про відзначення 80-річчя Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей. 
 

42. Чайківська, Н. Дорослий ювілей дитячої бібліотеки [Текст] / Н. Чайківська // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 24 січ. — С. 2 : фот. — (День народження книгозбірні). 
Про історію та сьогодення Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, а також програму 

святкових заходів з нагоди 80-річчя книгозбірні. 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

43. Брик, А. Міст через тишу [Текст] : як у Тернополі розповідали поезію жестовою 

мовою і чому це потрібно і тим, хто чує / А. Брик // Наш день. — 2020. — 29 січ. —

4 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Люди). 

25 січня у Центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя в рамках всеукраїнського 

інклюзивного мистецького проєкту «Почути мандрує Україною» сучасні поети з різних 

регіонів України читали вірші українською мовою та мовою жестів. 
 

44. Вірші...мовою жестів! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 22—28 січ. — 

С. 6.— (Kultura). 

25 січня у Центральній дитячій бібліотеці м. Тернополя, в рамках всеукраїнського 

інклюзивного мистецького проєкту «Почути мандрує Україною» сучасні поети з різних 

регіонів України читатимуть вірші українською мовою та мовою жестів. 
 

45. Козелко, С. Світлана Козелко: «Бібліотеки не можуть весь час перебувати на 
бюджетному фінансуванні, а повинні творити цікаві проєкти та розвиватися» 

[Текст] : [інтерв’ю з директоркою Тернопільської міської централізованої 
бібліотечної системи Світланою Козелко] / [розмовляв] О. Лівінський // Номер 

один. — 2020. — 15 січ. — С. 12—13 : фот. — (Ексклюзив). 
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46. Махтура, І. Співець повоєнного покоління [Текст] / І. Махтура // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 11 берез. — С. 4 : фот. кольор. — (Презентація). 

У Тернопільській міській центральній бібліотеці відбулася презентація поетичної збірки 

«Намисто» поета з Чортківщини Юрія Якубовського.  
 

47. Семеняк, В. «Почути» мандрує Україною [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 12 лют. — С. 7 : фот. 

Тернопільська центральна міська дитяча бібліотека долучилася до всеукраїнського 

інклюзивного мистецького проєкту «Почути». 
 

48. Шот, М. Вийшов друком «Вузлик казок» шрифтом Брайля [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 19 лют. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

У Тернопільській центральній міській бібліотеці тернопільська письменниця Ірина Мацко 

презентувала для дітей з вадами зору дошкільного та молодшого шкільного віку два 

видання шрифтом Брайля — казку «Соломійка в країні Байдужості» та збірку «Вузлик 

казок». 
 

49. Шот, М. Вузлик казок шрифтом Брайля [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2020. — 19 лют. — С. 6. — (Ініціатива). 

У Тернопільській центральній міській бібліотеці тернопільська письменниця Ірина Мацко 

презентувала для дітей з вадами зору дошкільного та молодшого шкільного віку два 

видання шрифтом Брайля — казку «Соломійка в країні Байдужості» та збірку «Вузлик 

казок». 
 

50. Шот, М. Голкою творить полотна [Текст] : хмельничанка Ніна Гончарук 

представила в Тернополі Шевченкіану у власних вишитих картинах / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 7 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Вісті звідусіль). 

У «Етноцентрі» Тернопільської міської бібліотеки № 4 відкрито виставку творів 

подільської вишивальниці, заслуженої майстрині народної творчості України Ніни 

Гончарук, присвячену 206-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка. 
 

51. Шот, М. Шевченкіана у вишитих полотнах Ніни Гончарук [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 11 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (Захоплення). 

У «Етноцентрі» Тернопільської міської бібліотеки № 4 відкрито виставку творів 

подільської вишивальниці, заслуженої майстрині народної творчості України Ніни 

Гончарук, присвячену 206-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка. 
 

52. «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи!» [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 28 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській бібліотеці-філії № 7 «Урбанібібліотека» відбулася мовознавча 

мандрівка «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи!» за участі письменниці з 
Тернополя Василини Вовчанської. 
 

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 

53. Вандзеляк, Г. «Йшла не тільки з духом часу, а й перед ним» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 берез. — С. 3 : фот. — (Реалії). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» з ініціативи Союзу українок відбувся 

літературний вечір пам’яті Наталії Кобринської (1865—1920), засновниці жіночого руху 

в Галичині. 
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МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

54. Дробик, Т. Той, хто малює спокій [Текст] / Т. Дробик // Вільне життя плюс. — 2020. — 

26 лют. — С. 7 : фот. кольор. — (Виставка). 

У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка картин художника зі 
Збаража Сергія Декалюка «Олімпійський спокій». 
 

55. Заморська, Л. Витинанково-мотанкова «Різдвяна казка» [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2020. — 8 cіч. — С. 18 : фот. — (Виставки). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє персональна виставка 

тернопільських майстринь Галини Дудар, Алли Шушкевич та Оксани Чорномаз «Різдвяна 

казка», на якій представлено витинанки, ляльки-мотанки і новорічний декор. 
 

56. Золотнюк, А. Історія Тернополя ХХ століття у листівках [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 21 лют. — С. 8 : фот. — (Це цікаво). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, на базі відділу нової та новітньої 
історії діє виставка поштових листівок, котрі розповідають про історію Тернополя ХХ 

століття. 
 

57. Костюк, С. Лункеє слово бадьорить [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 28 лют. — С. [1]. — (Вісті з музею). 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей започаткував новий проєкт — літературно-

мистецьку зустріч «Барвиста слова поетичність». 
 

58. Костюк, С. Подільські стежини Якова Гніздовського [Текст] / С. Костюк // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 29 січ. — С. 12 : фот. — (Музейні новини). 

З нагоди 105-річчя від дня народження видатного українського художника, кераміста, 

вихідця із. с. Пилипчого Борщівського району Якова Гніздовського в Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї діє виставка фондових матеріалів «Дереворізи Якова 

Гніздовського». Також музей випустив тематичний конверт «Яків Гніздовський. 

105 років». 
 

59. Костюк, С. Триквіття пам’яті Шевченка [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 11 берез. — С. 12. — (Вісті з музею). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся ряд заходів на вшанування 

206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка: літературно-мистецька зустріч «Гомін 

крицевого слова...» за участі дуету бандуристок «Сон-трава» ( Марія Євгеньєва та Олена 

Гаврилюк), презентація виставки сюжетних композицій народного майстра Дмитра 

Мимрика «Шевченкіана у витинанці», а також експонується персональна виставка 

малярства та декоративно-ужиткового мистецтва «Шана Кобзареві» Євгена, Мирослави, 

Тараса Гірняків. 

 

60. Кулик, В. «Гомін крицевого слова... Тараса Шевченка [Текст] / В. Кулик // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся ряд заходів на вшанування 

206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка: літературно-мистецька зустріч «Гомін 

крицевого слова...» за участі дуету бандуристок «Сон-трава» (Марія Євгеньєва та Олена 

Гаврилюк), презентація виставки сюжетних композицій народного майстра Дмитра 

Мимрика «Шевченкіана у витинанці», персональна виставка малярства та декортивно-

ужиткового мистецтва «Шана Кобзареві» Євгена, Мирослави та Тараса Гірняків. 
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61. Олійник, Д. У колекції тернополянки понад 200 ляльок [Текст] / Д. Олійник // 

RIA плюс. — 2020. — 19 лют. — С. 13 : фот. кольор. — (Хобі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка ляльок із колекції 
тернопільської перукарки та стилістки Ольги Гондз. 
 

62. Савчук, Г. Вишиттям звеличена єдність... [Текст] : у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї вперше експонується виставка «локальних» рушників «Україна 
єдина. День Соборності України» (проєкт «Полотняний фольклор») / Г. Савчук // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 7 лют. — С. 3 : фот. — (Фотоінформація). 
 

63. Савчук, Г. Зимова мандрівка у музеї [Текст] / Г. Савчук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулась низка заходів, приурочених 

до новорічно-різдвяних свят: інтерактивні екскурсійні подорожі, творчі майстерні, 
різдвяні виступи творчих колективів, конкурси, ігри, тематичні виставки та ін. 

Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини 

64. Вандзеляк, Г Особистості, на яких маємо рівнятися... [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. 4 : фот. — (До Дня Соборності). 
З ініціативи керівника Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євгена 
Філя, у Тернопільській Українській гімназії № 1 ім. Івана Франка відкрито виставку 24 

стендів із життєписами 24 визначних постатей України. 

Бережанський краєзнавчий музей 

65. Національна лялька — це модно! [Текст] // Номер один. — 2020. — 22 січ. — С. 13 : 

фот. — (Оселя). 

У Бережанському краєзнавчому музеї відкрито виставку ляльок-мотанок заслуженого 

майстра народної творчості України Людмили Павлової. 
 

67. Рух велелюдним мітингом крокував на Лисоні... [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 31 січ. — С. [1] : фот. — (До 30-річчя). 

У Бережанському краєзнавчому музеї відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення 

Народного Руху України. 

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 

 в с. Велеснів Монастириського району 

68. Черемшинска, Р. Дружба Володимира Гнатюка й Івана Пулюя [Текст] / 

Р. Черемшинска // Вільне життя плюс. — 2020. — 13 берез. — С. 8 : фот. — (Славні 
земляки). 

Про матеріали з фондів Етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка які 
висвітлюють зв’язки Володимира Гнатюка з Іваном Пулюєм та увійшли до виставки «Іван 

Пулюй» (з нагоди 175-річчя видатного вченого та громадсько-культурного діяча). 
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69. Черемшинська, Р. Улас Самчук і наш край [Текст] : до 115-річчя від дня народження 

українського письменника / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2020. — 

21 лют. — С. 6 : фот. — (Неперебутні). 
В Етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка у с. Велесневі 
Монастириського району розгорнуто ювілейну виставку «Улас Самчук», приурочену до 

115-річчя видатного українського письменника. 
 

70. Черемшинска, Р. Фольклорист, музикознавець, юрист [Текст] : до 140-річчя від дня 

народження К. Квітки / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2020. — 19 лют. — 

С. 15. — (Неперебутні). ; // Культура і життя . — 2020. — 14 лют. — С. 6 : фот. — 

(Сторінки історії). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка влаштовано світлинно-

ілюстративну виставку «Климент Квітка», приурочену до 140-річчя відомого етнографа, 

фольклориста, музикознавця, вченого світового рівня. 
 

71. Черемшинска, Р. Шевченкіана Володимира Гнатюка [Текст] / Р. Черемшинска // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 6 берез. — С. 6. — (Наші славні земляки). 

Про матеріали, пов'язані з життям й творчістю Т. Шевченка, з фондів Велеснівського 

етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка. 

 

Інші музеї 

72. Квач, Р. Кременецькому «Гладущику» — 25 [Текст] / Р. Квач // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 19 лют. — С. 10 : фот. кольор. 

У Почаївському історико-художньому музеї розгорнуто виставку художніх полотен і 
різьблені вироби мистецького гурту «Гладущик» (м. Кременець) з нагоди 250-річчя з часу 

його заснування. 
 

74. Колосок, Д. У музеї Лепкого [Текст] / Д. Колосок // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 4 берез. — С. 7. 
У Бережанському обласному комунальному  музеї імені Богдана Лепкого відбулася творча 

зустріч з авторкою дитячих книг, журналісткою та фотографом, лауреаткою 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Богдана та Левка Лепких Валентиною 

Семеняк-Штангей. 
 

73. Мадзій, І. «Літопису Борщівщини» аналогів немає [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 19 лют. — С. 11 : фот. кольор. — (Вивчаймо своє!). 
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація тринадцятого 

випуску науково-краєзнавчого збірника «Літопис Борщівщини». 
 

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 

75. Мазуранчик, З. «Замки Тернопілля: популяризація трипільської культури [Текст] / 

З. Мазуранчик // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 6 берез. — С. 3 : фот. — 

(Реалії). 
Національний заповідник «Замки Тернопілля» спільно з Тернопільським обласним 

центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини на базі 
Вишнівецького палацово-паркового комплексу організував круглий стіл на тему 

«Трипільська культура на Тернопільщині». 
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ТЕАТРИ 

Тернопільський академічний обласний український 

драматичний театр імені Т. Г. Шевченка 

76. Корпан, Н. «Все одно добро закохає зло»: ТНМК у Тернополі [Текст] / Н. Корпан // 

RIA плюс. — 2020. — 15 січ. — С. 21 : фот. кольор. — (Розваги). 

13 січня у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
імені Т. Г. Шевченка із концертом та театрально-вертепним дійством виступив музичний 

гурт «Танок на майдані Конго». 
 

77. Миколаєнко, Г. Стрітенські мотиви в подарунок [Текст] / Г. Миколаєнко // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 12 лют. — С. 10 : фот. кольор. 

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

відбувся благодійний різдвяний концерт «Возвеселімся всі разом нині» за участю 

Струсівської заслуженої капели бандуристів України «Кобзар» та дитячої хорової капели 

«Зоринка». 
 

78. Учні Тернопільського ліцею № 21 заспівали разом із ТНМК [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2020. — 15—21 січ. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

13 січня у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
імені Т. Г. Шевченка із концертом та театрально-вертепним дійством виступив музичний 

гурт «Танок на майдані Конго». 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ  

ЦЕНТР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

79. Клим’юк, М. Внесок в історію фольклористики [Текст] / М. Клим’юк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 24 січ. — С. [1]. — (Щойно прочитане). 
Вийшло друком науково-популярне видання із фольклористики «Збирачі перлин» — 

друга книжка провідного методиста музичного жанру Тернопільського обласного 

методичного центру народної творчості Олексія Лещишина. 
 

80. Романська, Г. Для тих, котрі плекають піаністів [Текст] / Г. Романська // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 31 січ. — С. 8. — (Конференція). 

У приміщенні Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського відбулася 

методична конференція для викладачів фортепіанних відділів мистецьких шкіл області, 
організована навчально-методичним кабінетом Тернопільського обласного методичного 

центру народної творчості. 
 

81. Романська, Г. Творчість юних [Текст] / Г. Романська // Вільне життя плюс. — 2020. — 

31 січ. — С. 8. — (Конкурс). 
У навчально-методичному кабінеті Тернопільського обласного методичного центру 

народної творчості відбувся обласний тур Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
присвячений шевченківським дням. 
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82. Феськів, Н. Конференція для скрипалів [Текст] / Н. Феськів // Вільне життя плюс. — 

2020. — 6 берез. — С. 2. — (Що? Де? Коли?). 

У приміщені Тернопільської музичної школи № 1 ім. В. Барвінського відбулася 

конференція для викладачів струнно-смичкових відділі мистецьких шкіл області, 
організована навчально-методичним кабінетом Тернопільського обласного методичного 

центру народної творчості. 
 

83. Чагарин, М. Навчання для викладачів-музикантів [Текст] / М. Чагарин // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 6 берез. — С. 8. — (Конференція). 

У Тернопільській музичній школі № 2 ім. М. Вербицького відбулася методична 
конференція викладачів народних відділів по класу баяна, яку організував навчально-

методичний кабінет Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. 
 

ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 

Тернопільська обласна філармонія 

84. Садовська, Г. Мистецька візитівка Буковини [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 28 лют. — С. 5 : фот. — (Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Заслуженого академічного 

буковинського ансамблю пісні і танцю України імені Андрія Кушніренка (художній 

керівник — народний артист України, заслужений працівник культури України, 

уродженець Тернопільщини Ярослав Солтис). 
 

85. Шот, М. У запалі буковинських танцю та пісні [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2020. — 3 берез. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Заслуженого академічного 

буковинського ансамблю пісні і танцю України імені Андрія Кушніренка (художній 

керівник — народний артист України, заслужений працівник культури України, 

уродженець Тернопільщини Ярослав Солтис). 

_______________ 

Див. також 104 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

Український дім «Перемога» 

86. Чубата, Д. Коляда йде [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — 

С. 5. — (Традиції). 
В Українському домі «Перемога» відбувся святковий вечір «Колядуймо разом з нами» за 

участю народного аматорського хору «Просвіта» імені І. Кобилянського. 
 

87. Чубата, Д. Премія родини Лепких — гумористу [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 10 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Мистецькі зустрічі). 
В Українському домі «Перемога» відбувся творчий вечір народного артиста України, 

лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Анатолія Паламаренка, на якому 

його було нагороджено Премією імені Родини Лепких. 
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88. Шот, М. І дідухи, і павуки, і кутя на столі [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2019. — 10 січ. — С. 4 : фот. кольор. — (Українські традиції). 
В українському домі «Перемога» вихованці і педагоги Тернопільського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді організували традиційну виставку 

атрибутів та оберегів новорічно-різдвяного циклу народних святкувань «Українське 

Різдво». 123 композиції склали три тематичні розділи виставки. 
 

89. Шот, М. Обпалений війною Новий рік [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2020. — 4 січ. — С. 3 : фот. — (Виставка). 

В українському домі «Перемога» вихованці і педагоги Тернопільського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді організували традиційну виставку 

атрибутів та оберегів новорічно-різдвяного циклу народних святкувань «Українське 

різдво».  

Інші клубні заклади 

90. Верес, О. У Соборному — «Лемківські запусти» [Текст] / О. Верес // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 11 берез. — С. 5 : фот. 

У будинку культури с. Соборне Байковецької ОТГ відбувся театралізований обряд 

лемківського весілля у рамках «Лемківських запустів». 
 

91. Юречко, М. Духовному наставнику — квіти вічної любові [Текст] / М. Юречко // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 26 лютого. — С. 10 : 

фот. кольор. 

У будинку культури с. Буцнів Тернопільського району відбувся вечір пам’яті, 
приурочений до 160-річччя від дня народження багаторічного пароха цього села і 
громадського діяча Галичини отця Ізидора Глинського. 

 

КІНО 

92.  «Вийшла дуже вишукана міська історія» [Текст] : на Тернопіллі завершили зйомки 

фільму «Червоний. Без лінії фронту» // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 11—

17 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

6 березня у Тернопільському пресклубі творці фільму «Червоний. Без лінії фронту» 

розповіли про перебіг першої повномасштабної екранізації стрічки на теренах 

Тернопільщини. 
 

93. Євсєєва, А. Мерія Тернополя відновлює роботу «Палацу кіно» [Текст] / А. Євсєєва // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 6 берез. — С. 3. — (Коротко про головне). 
Про плани модернізації кінотеатру «Палац кіно» у Тернополі. 
 

94. Єпур, В. Тернопіль долучився до зйомок пригодницького фільму: коли та де його 

можна подивитися [Текст] / В. Єпур // RIA плюс. — 2020. — 4 берез. — С. 3 : фот. — 

(Люди). 

14 жовтня у Тернополі покажуть пригодницький фільм «Остання фортеця Хаджибей», 

який зняла Одеська кіностудія за підтримки Тернопільської кінокомісії. 
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95. Мичко, С. Місцевий Голлівуд [Текст] : на Тернопільщині завершено зйомки 

«Червоного» – 2 / С. Мичко // Україна молода. — 2020. — 11 берез. — С. 8 : фот. — 

(Таке кіно). 

6 березня у Тернопільському пресклубі творці фільму «Червоний. Без лінії фронту» (за 

однойменним романом Андрія Кококтюхи) розповіли про перебіг першої 
повномасштабної екранізації стрічки на теренах Тернопільщини. 
 

96. Фільм «Віддана»: головна героїня говорить голосом...тернополянки [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2020. — 22—28 січ. — С. 6. — (Kultura). 

Молода акторка з Тернополя, учасниця шоу «Х-Фактор» Марія Стопник озвучила головну 

героїню художнього фільму «Віддана» за романом «Фелікс Австрія» письменниці Софії 
Андрухович. 

Всеукраїнський фестиваль-форум «КіноХвиля» 

97. Садовська, Г. «Український слід» у Голлівуді [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 3 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Знайомство зблизька). 
IV Міжнародний форум «КіноХвиля», що тривав у Тернополі 13—15 листопада 2019 року 

під гаслом «З України до Голлівуду», відвідали знані особистості: гості з Голлівуду — 

колишні харків’яни Євген Мамут (спеціаліст з кінематографічних спецефектів, лауреат 

премії «Оскар») та його дружина, аніматорка, художниця Ірина Борисова. 

Кінотеатр «Сінема-Сіті Тернопіль» 

98. Бурлаку, Н. «Наші котики»: чому «росіяни вибухнуть. коли побачать фільм» 

[Текст] / Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2020. — 29 січ. — С. 11 : фот. — (Прем’єра). 

30 січня у Тернополі в кінотеатрі «Сінема Сіті» відбувся допрем’єрний показ 
неполіткоректної патріотичної комедії «Наші котики, або як ми полюбили лопати в 

умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану» 

про події в зоні АТО/ООС, яку презентували продюсери Ігор Савиченко та Степан 

Бандера. 
 

99. «Сіті» без ...«Сінема»? [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 12—18 лют. — 

С. 6 : фот. — (Kultura). 
Про судове вирішення спору між ТРЦ «Подоляни» та «Кінотеатром «Сінема-Сіті 
Тернопіль» з приводу переважного права на продовження оренди приміщення торгового 

центру. 
 

100. Степан Бандера у Тернополі презентував «Наших котиків» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2020. — 29 січ.—4 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

30 січня у Тернополі в кінотеатрі «Сінема Сіті» відбувся допрем’єрний показ 
неполіткоректної патріотичної комедії «Наші котики, або як ми полюбили лопати в 

умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного 

стану», яку презентували продюсери Ігор Савиченко та Степан Бандера. 
 

101. Тернополянам покажуть, як ...палає Кремль! [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2020. — 22—28 січ. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

25 січня у Тернополі в кінотеатрі «Сінема Сіті» відбудеться допрем’єрний показ 
неполіткоректної патріотичної комедії «Наші котики», яку презентуватимуть продюсери 

Ігор Савиченко та Степан Бандера. 
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102. Шот, М. «Наші котики»: і героїчне, і кумедне [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 31 січ. — С. 5 : фот. — (Українське кіно). 

30 січня у Тернополі в кінотеатрі «Сінема Сіті» відбувся допрем’єрний показ 
неполіткоректної патріотичної комедії «Наші котики, або як ми полюбили лопати в 

умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного 

стану», яку презентували продюсери Ігор Савиченко та Степан Бандера. 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Тернопільський музичний коледж імені С. Крушельницької 

103. Баца, В. Павло Гунька: «Українська мистецька пісня має звучати з найкращих сцен 

світу» [Текст] / В. Баца // Вільне життя плюс. — 2020. — 15 січ. — С. 5 : фот. кольор. — 

(Світ нашої духовності). 
У Тернопільському музичному коледжі ім. С. Крушельницької відбувся «Світський 

музичний салон «Мистецька пісня», в якому взяли участь солісти Тернопільської обласної 
філармонії Вадим Дарчук, Володимир Шагай, піаніст Віталій Бобровський та відомий 

британський співак українського походження Павло Гунька. 
 

104. Семеняк, В. У «Привиді Опери» — настасівчанин Ігор Гуцайлюк [Текст] / 

В. Семеняк // Сільський господар. — 2020. — 15 січ. — С. 10 : фот. кольор. 

Всесвітньовідомий мюзикл «Привид Опери» Ендрю Ллойда Веббера дебютував на сцені 
Тернопільської обласної філармонії у виконанні акторів студентського театру Музичного 

коледжу імені Соломії Крушельницької (режисерка-постановниця — Олена Сич). 

Початкові мистецькі навчальні заклади 

105. Бобрівець, М. У талановитих педагогів — талановиті вихованці [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2020. — 14 лют. — С. 8 : фот. — (Позашкілля). 

Про історію та сьогодення комунального закладу Тернопільської міської ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва», який відзначив 80-річчя з часу заснування. 
 

106. Киричук, Г. Мистецтво єднає покоління [Текст] / Г. Киричук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 11 берез. — С. 11 : фот. — (Реалії). 
З нагоди міжнародного дня рідної мови у Козівській школі мистецтв відбувся святковий 

звітний концерт дитячого духового оркестру під керівництвом диригента Олега Скрабута. 
 

107. Краснікова, Г. Линули мелодії пам'яті [Текст] / Г. Краснікова // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 26 лют. — С. 10 : фот. кольор. 

У Заліщицькій державній музичній школі відбувся третій районний конкурс юних 

піаністів ім. В. Барвінського на вшанування пам’яті композитора, педагога, уродженця 

Тернополя Василя Барвінського (1888—1963). 
 

108. Чорній, О. Шістдесят років творчого тепла [Текст] / О. Чорній // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 11 берез. — С. 11 : фот. — (Реалії). 
Про історію та сучасність Бучацької художньої школи імені Омеляна Ментуса. 
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Тернопільська музична школа № 1 імені В. Барвінського 

109. Чубата, Д. Музика, що збагачує душу [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2020. — 19 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Вшанували земляка). 

У Тернопільській музичній школі № 1 імені В. Барвінського відбувся ювілейний музичний 

вечір за творами композитора, педагога, громадського діяча, уродженця Тернополя 

Василя Безкоровайного (1880—1966) з нагоди 140-річчя від дня народження. 

 

ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

110. Будьмо вдячними своїм учителям [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2020. — 10 січ. — С. 6 : фот. — (Пам’ять і вдячність). 

18 грудня 2019 року в Тернополі поблизу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 

іноземних мов № 3 на вул. Грушевського, в рамках Громадського бюджету 2018 урочисто 

відкрили скульптурну композицію «Пам’ятник вчителю» (архітектор — Сергій Гора, 

скульптор — Тарас Цюпа). 
 

111. Мадзій, І. Ім’я, повернене із забуття [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2020. — 17 січ. — С. 3 : фот. — (У шану землякові). 
В Скалі-Подільській урочисто відкрили погруддя відомому українському оперному й 

камерному співакові, педагогу, музично-громадському діячеві Мирославові 
Скала-Старицькому (1909—1969). 

 

112. Майданюк, М. В українців — Шевченко, у поляків — Міцкевич [Текст] / 

М. Майданюк // Вільне життя плюс. — 2020. — 13 берез. — С. 3 : фот. — (Говори, 

історіє!). 
Про історію пам’ятників Тарасові Шевченку в Гусятині та Адаму Міцкевичу в 

Гримайлові. 
 

113. Попович, В. Тернопіль шукає гроші для повномасштабної реконструкції замку 
[Текст] / В. Попович // Номер один. — 2020. — 22 січ. — С. 14 : фот. кольор. — 

(Історія). 

Про перспективи масштабної реконструкції Тернопільського замку у рамках проєкту 

транскордонної співпраці «Польща — Україна — Білорусь». 
 

114. Попович, В. У Тернополі з бронзи збудують пам’ятник Святій Покрові [Текст] / 

В. Попович // Номер один. — 2020. — 5 лют. — С. 13 : фот. — (Оселя). 

На території музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини (колишня школа 
мистецтв) спорудять бронзовий пам'ятник «Свята Покрова — опікунка українського 

війська», фундатором якого є уродженець Тернопільщини, колишній громадський діяч і 
член видавничого комітету «Літопис УПА» в Канаді Степан Шпак. 
 

115. Шкарабан, С. Смертоносне відлуння трагедії [Текст] / С. Шкарабан / Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 10 січ. — С. 6 : фот. — (Пам’ять і вдячність). 

У смт. Козовій, напередодні Дня вшанування учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС, відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття пам’ятника жертвам 

Чорнобиля (скульптор — Іван Сонсядло). 
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116. Шкарабан, С. У пам’ять про розстріляних євреїв [Текст] / С. Шкарабан С. // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 10 січ. — С. 6 : фот. 

У смт. Козова на вулиці Народичевській відкрито меморіал жертвам єврейского населення 

Козови, розстріляних нацистами в 1941—1943 роках, споруджений на кошти Рабинського 

центру Європи та за організаційної підтримки Козівського районного краєзнавчого музею, 

Козівської селищної ради, Ісраеля Меіра Габая та Асоціації «Огалей Цадікім-гедер Авос». 
 

117. Шот, М. У Тернополі подякували вчителеві...пам’ятником [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 14 січ. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 

18 грудня 2019 року в Тернополі поблизу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 

іноземних мов № 3 на вул. Грушевського, в рамках Громадського бюджету 2018 урочисто 

відкрили скульптурну композицію «Пам’ятник вчителю» (архітектор — Сергій Гора, 

скульптор — Тарас Цюпа). 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

118. Брега, В. Вишнівецький палац запрошує на виставку [Текст] : у старовинних залах 

представили картини учасниці мистецького гурту «Палітра» з Кременця Марії 
Швед. / В. Брега // Наш день. — 2020. — С. 13 : фот. кольор. — (Духовність). 

У Вишнівецькому палаці розгорнуто виставку картин художниці з Кременця, учасниці 
мистецького гурту «Палітра» Марії Швед. 
 

119. Восінський, Ф. Відверті картини Тараса Гірняка: чи є музи в художника [Текст] / 

Ф. Восінський // RIA плюс. — 2020. — 4 берез. — С. 21 : фот. кольор. — (Виставки). 

У гастропабі «Natura» відбулася художня виставка тернопільського художника Тарас 

Гірняка. 
 

120. Логінова, О. Весь світ в надії знову заясніє [Текст] / О. Логінова // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 24 січ. — С. 8 : фот. — (Вернісаж). 

14 січня 2020 року у Чернівецькому обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка 

відкрито персональну виставку авторської ляльки «Образ і слово» відомої львівської 
майстрині Оксани Смереки-Малик, уродженки м. Бережани Тернопільської області, яка 
нині очолює Художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв. 

 

121. Савчук, Г.«Забарвлене сонячне світло» [Текст] / Г. Савчук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 21 лют. — С. 4 : фот. — (Виставка). 

У Тернополі за сприяння Почесного консульства Угоршини, що діє в обласному центрі, 
відкрито виставку вітражів всесвітньовідомого угорського майстра Рота Мікша 

«Забарвлене сонячне світло». 
 

122. Шот, М. Утаємниченість, що возвеличує та кидає в безодню [Текст] : тернопільська 
художниця Наталія Басараб досліджує таємниці жіночої натури / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2020. — 13 лют. — С. 7 : фот. — (Культура). 

У гастропабі «Natura», що на вулиці Шептицького в Тернополі, відбулася виставка картин 

тернопільської художниці Наталії Басараб «Таємниці жіночої натури». 
 

123. Янчук, Ю. В його картинах живе душа старого міста [Текст] / Ю. Янчук // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2020. — 15 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 

У с. Чистопади Зборівського району відбувся художній пленер, присвячений пам’яті 
художника, поета, педагога, кременчанина Богдана Романюка. 
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Тернопільська галерея сучасного мистецтва «Бункермуз» 

124. Дробик, Т. Три візії символічності [Текст] / Т. Дробик // Вільне життя плюс. — 

2020. — 28 лют. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито виставку «Три візії» 

тернопільських митців Соломії Бутковської, Миколи Дмітруха та Сергія Музики. 
 

125. Заморська, Л. Дерева» із «саду» Ярослава Станчака [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2020. — 29 січ. — С. 18 : фот. — (Виставки). 

У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито виставку картин із 
циклу «Дерева» львівського художника Ярослава Станчака. 
 

126. Золотнюк, А. Чи міг Стус стати нобеліантом? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 10 січ. — С. 4 : фот. кольор. — (Презентація). 

У тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відбулася презентація книжки 

публіциста, історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву 

колишнього КДБ УРСР» (Харків : «Vivat», 2019 — 688 с.) — про кримінальну справу, 

життя і смерть українського поета-дисидента Василя Стуса. 
 

127. Томчишин, Ю. Дерева, які тримають небо [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2020. — 23—30 січ. — С. [18] : фот. кольор. — (Тернопільські новини). 

У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито виставку картин із 
циклу «Дерева» львівського художника Ярослава Станчака. 
 

128. Штангей, В. Малює дерева...без пензля [Текст] / В. Штангей // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 5 лют. — С. 10 : фот. кольор. — (Не хлібом єдиним). 

У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито виставку картин із 
циклу «Дерева» львівського художника Ярослава Станчака. 

Персональна виставка Миколи Солонера «Свято життя» 

129. Золотнюк, А. Колажі, зроблені зі щастя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 24 січ. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

В артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 

України діє виставка колажів «Свято життя» із циклу «Метаморофози сучасного світу». 

Автор експозиції — художник, скульптор із Лондона Микола Солонер, уродженець 

Тернополя. 
 

130. Федун, Г. Свято життя Миколи Солонера [Текст] : і знову мистецтво зібрало своїх 

любителів! / Г. Федун // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 14 лют. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 

В артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 

України діє виставка колажів «Свято життя» із циклу «Метаморофози сучасного світу». 

Автор експозиції — художник, скульптор із Лондона Микола Солонер, уродженець 

Тернополя. 
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131. Шот, М. Колаж як свято радощів [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2020. — 

17 січ. — С. 5 : фот. — (Нашого цвіту — по всьому світу). 

В артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 

України діє виставка колажів «Свято життя» із циклу «Метаморофози сучасного світу». 

Автор експозиції — художник, скульптор із Лондона Микола Солонер, уродженець 

Тернополя. 
 

132. Шот, М. «Свято життя» від українського митця з Лондона [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 17 січ. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль). 

В артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 

України діє виставка колажів «Свято життя» із циклу «Метаморофози сучасного світу». 

Автор експозиції — художник, скульптор із Лондона Микола Солонер, уродженець 

Тернополя. 

Персональна виставка Наталії Басараб «Таємниці жіночої натури» 

133. Заморська, Л. Еротика і мистецтво — вражаючі твори Наталії Басараб [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2020. — 22 січ. — С. 18 : фот. — (Виставки). 
У гастропабі «Natura», що на вулиці Шептицького в Тернополі, діє виставка картин 

тернопільської художниці, лялькарки Наталії Басараб «Таємниці жіночої натури». 
 

134. Кінжибало, Х. Таємниці жіночої натури: у Тернополі вперше відкрили виставку в 

жанрі ню [Текст] / Х. Кінжибало // Наш день. — 2020. — 22—28 січ. — С. 13 : 

фот. кольор. — (Культура). 

У гастропабі «Natura», що на вулиці Шептицького в Тернополі, відкрито виставку картин 

тернопільської художниці, лялькарки Наталії Басараб «Таємниці жіночої натури». 
 

135. «Ню»анси однієї виставки [Текст] : «Таємниці жіночої натури від Наталі Басараб» // 

Нова Тернопільська газета. — 2020. — 28 січ. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

У гастропабі «Natura», що на вулиці Шептицького в Тернополі, відкрито виставку картин 

тернопільської художниці, лялькарки Наталії Басараб «Таємниці жіночої натури». 
 

136. Садовська, Г. Наталя Басараб і її «Таємниці жіночої натури» [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 24 січ. — С. [1] : фот. — (Несподіваний вернісаж). 
У гастропабі «Natura», що на вулиці Шептицького в Тернополі, відкрито виставку картин 

тернопільської художниці, лялькарки Наталії Басараб «Таємниці жіночої натури». 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

137. Синів, І. День Злуки і Крути [Текст] / І. Синів // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2020. — 24 січ. — С. 3 : фот. — (Виставка). 

21 січня в Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття виставки 

«Незалежність. Крути. Злука», приуроченої до 101-ї річниці проголошення Злуки УНР та 
ЗУНР. 
 

138. Сулима, О. Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене — совість і закон 

[Текст] / О. Сулима // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 берез. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 

6 березня 2020 року в державному архіві Тернопільської області відбулось відкриття 

книжкової виставки «Кобзарю! Знов до тебе приходжу, бо ти для мене і совість і закон!», 

присвяченої 206-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка. 
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

 

139. Будуть всі свої! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 12—18 лют. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 
Анонс восьмого мистецького фестивалю «Ї», який відбудеться 6—10 травня у 

м. Тернополі. 
 

140. Мельничук , Б. «Іду до тебе...» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 

2020. — 13 берез. — С. 6. — (Знай наших!) 

Серед лауреатів Міжнародного конкурсу авторської пісні імені Василя Симоненка за 2019 

рік — уродженка Тернопільщини, поетка, авторка низки пісенних текстів Надія Бойко за 

пісню «Я поверну» (слова) та за популяризацію української пісенної творчості. 
 

141. Сиско, І. Нагороди, зіткані з любові [Текст] / І. Сиско // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — С. 10 : фот. кольор. 
Катерина Вербова з с. Мусорівці Збаразького району стала лауреаткою першої премії у 

номінації «естрадний вокал» XXIX міжнародного конкурсу-фестивалю «Джерело надії» у 

м. Києві. 
 

142. Шот, М. Весну-красну закликали [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2020. — 

6 берез. — С. 5 : фот. — (Традиції). 
На Театральному майдані та Українському домі «Перемога» в Тернополі відбулася низка 
культурно-мистецьких та спортивно-розважальних заходів з нагоди настання весни. 
 

143. Шот, М. Красну пору закликали-зустрічали всім гуртом [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2020. — 6 берез. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

На Театральному майдані та Українському домі «Перемога» в Тернополі відбулася низка 
культурно-мистецьких та спортивно-розважальних заходів з нагоди настання весни. 

Свята зимового календарно-обрядового фольклору 

144. Деркач, З. У Великогаївській громаді обирали кращий вертеп [Текст] / З. Деркач // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 15 січ. — С. [1], 3 : фот. кольор. 

У с. Прошова відбувся парад вертепів Великогаївської об'єднаної територіальної громади 

«Різдвяна зірка над Вертепом засіяла». 
 

145. Деркач, З. «Хай уся земля почує, Україна колядує!» [Текст] / З. Деркач // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2020. — 15 січ. — С. 3 : фот. кольор. 

12 січня у с. Звиняч, що на Чортківщині, відбулося свято української коляди. 
 

146. Киричук, Г. «Дивосвіт» маланкував у старовинному замку [Текст] / Г. Киричук // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

Дитячий зразковий театр «Дивосвіт» Козівського районного будинку культури 

(керівник — Людмила Ткаченко) взяв участь у фольклорному дійстві «Маланка», що 

відбулося у старовинному замку Потоцьких в смт. Козова. 
 

147. Лівінський, О. «Хай уся земля почує, Україна колядує!» [Текст] / О. Лівінський // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. 10 : фот. кольор. 

12 січня у с. Звиняч, що на Чортківщині, відбулося свято української коляди під гаслом 

«Хай уся земля почує — Україна колядує!». 
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148. Мадзій, І. Як у Чорткові Василя вшановували [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 17 січ. — С. [1] : фот. — (Фестивалі). 
У Чорткові вперше відбувся зимовий етнофестиваль «Василів день» за підтримки 

управління культури, релігії і туризму Чортківської міської ради. 
 

149. Свято Коляди у Звинячі [Текст] : на Чортківщині дорослі та діти відроджують 

українські традиції // Наш день. — 2020. — 15—21 січ. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Україна колядує). 
12 січня у с. Звиняч, що на Чортківщині, відбулося свято української коляди під гаслом 

«Хай уся земля почує — Україна колядує!». 
 

150. Семеняк, В. Під яскравою зіркою Різдва [Текст] : учетверте фестиваль вертепів та 

колядок відбувся у Великогаївській громаді / В. Семеняк // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. 10 : фот. кольор. 

У Великогаївській ОТГ відбувся традиційний дитячий фестиваль вертепів та колядок 

«Різдвяна зірка над вертепом засіяла». 
 

151. Синенька, Б. Запалала в небі зірка... [Текст] / Б. Синенька // Вільне життя плюс. — 

2020. — 15 січ. — С. [1[ : фот. кольор. 

На майдані героїв Небесної сотні та Театральному майдані Тернополя відбулося обласне 

свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала». 
 

152. Сторощук, Н. Мала нічка-петрівочка, не виспалася Маланочка... [Текст] / 

Н. Сторощук // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 3 : 

фот. кольор. 

У с. Синьків Заліщицького району відбулося театралізоване дійство з нагоди свята 

Маланки. 

 

153. Тимчук, Л. Колядуймо дзвінко, щоб світ звеселився! [Текст] / Л. Тимчук // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. [1] : фот. кольор. 

На свято Богоявлення та Водохреща Господнього у селі Настасові Тернопільського 

району відбувся третій фестиваль різдвяних мистецтв «Коляда єднає Україну». 
 

154. Яремчук, С. Видовищний фестиваль [Текст] / С. Яремчук // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. 10 : фот. 

У с. Лозовій Тернопільського району відбулося святкове дійство — фестиваль вертепів 

«Різдвяна зірка». 

Різдвяний фестиваль пісень  
і традиційних дійств новорічно-різдвяного циклу «З колядою у Яблунів» 

155. Бандурка, І. Об’єднані великою новиною... [Текст] / І. Бандурка // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 15 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Культура). 

12 січня у с. Яблунів Гусятинського району відбувся перший районний Різдвяний 

фестиваль «З колядою у Яблунів», який організували працівники культури Іван Матіяш і 
Андрій Гарасюк. 
 

156. Декалюк, Я. З колядою в Яблунів [Текст] / Я. Декалюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 22 січ. — С. 7 : фот. кольор. — (Фестивалі). 
12 січня у с. Яблунів Гусятинського району відбувся перший районний різдвяний 

фестиваль «З колядою у Яблунів», який організували працівники культури Іван Матіяш і 
Андрій Гарасюк. 
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157. Мудра, О. Як колядували у найбільш фестивальному селі на Тернопільщині [Текст] / 

О. Мудра // Наш день. — 2020. — 15—21 січ. — С. 8 : фот. кольор. — (Різдво в Україні). 
12 січня у с. Яблунів Гусятинського району відбувся перший районний Різдвяний 

фестиваль «З колядою у Яблунів», який організували працівники культури Іван Матіяш і 
Андрій Гарасюк. 
 

158. Островська, Л. Дзвінкоголоса коляда [Текст] / Л. Островська // Сільський 

господар. — 2020. — 15 січ. — С. 10 : фот. кольор. 

12 січня у Яблунові Копичинецької ОТГ, що в Гусятинському районі, відбувся перший 

районний Різдвяний фестиваль пісень і традиційних дійств новорічно-різдвяного циклу «З 

колядою у Яблунів», який організували працівники культури Іван Матіяш і Андрій 

Гарасюк. 

Регіональний літературний фестиваль української книжності «На білому коні» 

159. «На білому коні» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 28 лют. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 

На Шумщині відбувся регіональний літературний фестиваль української книжності «На 

білому коні», в рамках якого відбулося проведення «Самчуківської академії», вручення 

Міжнародної премії в галузі літератури й публіцистики імені Уласа Самчука та відзнак 

конкурсу творчої молоді «Самчукова криниця», а також з музичними номерами виступили 

колективи культури та школи мистецтв. 
 

160. Семеняк, В. «На білому коні» Уласа Самчука [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 4 берез. — С. 10 : фот. кольор. 

На Шумщині відбувся регіональний літературний фестиваль української книжності «На 

білому коні», в рамках якого відбулося проведення «Самчуківської академії», вручення 

Міжнародної премії в галузі літератури й публіцистики імені Уласа Самчука та відзнак 

конкурсу творчої молоді «Самчукова криниця», а також з музичними номерами виступили 

колективи культури та школи мистецтв. 

 

Урочистості з нагоди з нагоди Дня Соборності України 

 та подвигу Героїв Крут 

161. Юрса, Г. У Буцневі вшанували Героїв [Текст] / Г. Юрса // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 3 : фот. кольор. 

У будинку культури с. Буцнів Тернопільського району відбулися районні урочини з 
нагоди Дня Соборності України та подвигу Героїв Крут «Нам берегти тебе, соборну і 
єдину, і нам твою історію творить!». 

_______________ 

Див. також 137 
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Фестиваль-конкурс української естрадної пісні 
 імені Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас» 

162. Карпович, В. Як у Чорткові шукали «Червону руту» [Текст] / В. Карпович // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2020. — 4 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 
27 лютого у Чорткові перед будівлею районного будинку культури ім. Катерини 

Рубчакової було встановлено новий рекорд України — понад 600 чоловік разом з 
тернопільським гуртом «Тріода» виконали пісню «Червона Рута» видатного композитора 
Володимира Івасюка. Рекорд відбувся в рамках фестивалю «Пісня буде поміж нас» з 
нагоди 50-річчя пісні. 
 

163. Сирота-Яблонь, В. «Червону руту» заспівали 614 жителів Чортківщини [Текст] / 

В. Сирота-Яблонь // Наш день. — 2020. — 4—10 берез. — С. 3 : фот. кольор. — (Люди). 

7 лютого у Чорткові, перед будівлею районного будинку культури ім. Катерини 

Рубчакової було встановлено новий рекорд України — понад 600 чоловік разом з 
тернопільським гуртом «Тріода» виконали пісню «Червона Рута» видатного композитора 
Володимира Івасюка. Рекорд відбувся з нагоди 50-річчя пісні, в рамках фестивалю-

конкурсу української естрадної пісні ім. Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас». 
 

164. Шот, М. «Червона рута» зазвучала рекордно у кількасот голосів [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 4 берез. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

27 лютого у Чорткові, перед будівлею районного будинку культури ім. Катерини 

Рубчакової було встановлено новий рекорд України — понад 600 чоловік разом з 
тернопільським гуртом «Тріода» виконали пісню «Червона Рута» видатного композитора 
Володимира Івасюка. Рекорд відбувся з нагоди 50-річчя пісні, в рамках фестивалю-

конкурсу української естрадної пісні ім. Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас». 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА  

ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

165. Габрук, З. Про митців Надзбручанського краю [Текст] / З. Габрук // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 28 лют. — С. 6 : фот. — (Події). 
У Теребовлянському коледжі культури і мистецтв відбулася презентація книжки 

«Мистецький Олімп Надзбруччя» (автори — Василь Губ’як та Михайло Франків). У праці 
подано систематизовані відомості про діяльність майстрів мистецтв та аматорських 

колективів районів Тернопільщини за період 1986—2015 років. 
 

166. Добровольська, Г. Мистецькі події Тернопілля — в одній книжці [Текст] / 

Г. Добровольська // Наш день. — 2020. — 4—10 берез. — С. 8 : фот. кольор. — 

(Культура). 

У Теребовлянському коледжі культури і мистецтв відбулася презентація книжки 

«Мистецький Олімп Надзбруччя» (автори — Василь Губ’як та Михайло Франків). У праці 
подано систематизовані відомості про діяльність майстрів мистецтв та аматорських 

колективів районів Тернопільщини за період 1986—2015 років. 
 

  



26 

 

167. Костишин, Л. Співають «Золоті журавки». І нехай старість зачекає... [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2020. — 26 лют. — С. 7 : фот. кольор. — (Світ 
захоплень). 

Про аматорський жіночий хор «Золоті журавки» (керівничка — заслужена артистка 

естрадного мистецтва України Людмила Червінська) підопічних відділу денного 

перебування Тернопільського територіального центру соціального обслуговування 

населення. 
 

168. Костишин Л. Щедриця надії і пам’яті [Текст] / Костишин Л. // Вільне життя плюс. — 

2020. — 14 лют. — С. 4 : фот. — (Враження). 

З концертною програмою «Зоряна щедриця» виступила Тернопільська дитяча хорова 
школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча на вшанування його пам’яті. 
 

169. Семеняк, В. Коханівські вечорниці для збаражців [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар. — 2020. — 15 січ. — С. 10 : фот. кольор. 

У с. Коханівці, що на Збаражчині, відбулося літературно-мистецьке дійство — святкові 
вечорниці у виконанні аматорського театру Коханівської ЗОШ I—II ступеня 

(режисерка — директорка школи Тетяна Білоус). 

 

170. Шот, Г. Переплелися молитва, пісня й поетичне слово [Текст] / Г. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 6 берез. — С. 2 : фот. — (Зустрічі). 
Учасники тернопільського музичного гурту «Пшеничне перевесло» у складі Людмили 

Червінської, Надії Старенької, Степана Грабця та Галини Шот виступили з концертом у 

Збаразькій виправній колонії № 63. 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 

171. Чубата, Д. Між царством фантазії та реальним життям [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 28 лют. — С. 5 : фот. — (Світ музики). 

В Українському домі «Перемога» відбувся концерт Муніципального Галицького 

камерного оркестру (керівник — народний артист України Василь Феленчак), 

присвячений музиці світового кіно. 
 

172. Шот, М. На різдвяній ноті [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2020. — 11 січ. — 

С. 6 : фот. — (Культура). 
Муніципальний Галицький камерний оркестр відкрив новий концертний сезон 

«Новорічно-різдвяною імпрезою» в рамках музичного проєкту «Для тих, хто в дорозі», 

який уже вдесяте пройшов у залі очікування залізничного вокзалу станції Тернопіль. 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 

Тернопільський міський та обласний осередки 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

173. Середницький, Я. Діяльність товариства «Просвіта» у Великих Загайцях і Кременці 
в 1921—1932 роках [Текст] / Я. Середницький // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2020. — 7 лют. — С. 3 : фот. — (Реалії). 
Про історію створення та діяльність осередку Товариства «Просвіта» на теренах 

Шумщини та Кременеччини. 
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174. Шот, М. WhatsApp для бабусі [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2020. — 

31 січ.— С. 4 : фот. — (Події та коментарі). 
Тернопільське міське об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса 

Шевченка спільно з студентами Тернопільського національного технічного університету 

ім. І. Пулюя започаткували курси з гаджетознавства для людей поважного віку. 
 

175. Шот, М. На просвітницькому шляху [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2020. — 7 лют. — С. 5 : фот. — (У ногу із часом). 
Про освітні ініціативи та проєкти Тернопільського міського об'єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта». 
 

 

Товариство «Вертеп» 

176. Махтура, І. «Літопис товариства «Вертеп» [Текст] / І. Махтура // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 29 січ. — С. [1] : фот. кольор. — (Презентації). 
У світлиці Тернопільської міської організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

відбулася презентація другого, доповненого видання «Літопис товариства «Вертеп. 

30-річчя» (укладачі — члени товариства Петро та Надія Шимківи). 

 

177. Семеняк, В. Презентація вертепівського «Літопису» [Текст] / В. Семеняк // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2020. — 7 лют. — С. [1] : фот. ; // Слово Просвіти. — 2020. — 

13—19 лют. — С. 3 : фот. — (Письменники і час). 
У світлиці Тернопільської міської організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

відбулася презентація другого, доповненого видання «Літопис товариства «Вертеп. 

30-річчя» (укладачі — члени товариства Петро та Надія Шимківи). 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

 НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА  

ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

178. Астаф’єв, О. За кілька кроків від раю [Текст] : спогад про Петра Сороку / 

О. Астаф’єв // Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — С. 6 : фот. — (Світле 
слово) ; // Вільне життя плюс. — 2020. — 24 січ. — С. 6. — (Світле слово) ; // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 31 січ. — С. 6 : фот. — (Світле слово) ; // Вільне життя 

плюс.  — 2020. — 7 лют. — С. 6. — (Світле слово). 

Спогади про письменника, літературознавця. публіциста Петра Сороку. 
 

179. Барна, В. Бандура як голос душі [Текст] / В. Барна // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 26 лют. — С. 5 : фот. — (Наші незабутні). 
Пам’яті відомого українського бандуриста, композитора, публіциста, громадсько-

культурного діяча, лауреата літературних премій ім. І. Нечуя-Левицького та О. Пчілки 

Миколи Литвина (1943—2020 рр.), життєвий та творчий шлях якого був тісно пов'язаний 

з Тернопільщиною. 
 

180. Боднарук, Х. Показати душу через портрет [Текст] : [інтерв’ю з молодою 

тернопільською художницею Христиною Боднарук] / [розмовляла] А. Золотнюк / 

Х. Боднарук // Вільне життя плюс. — 2020. — 31 січ. — С. 8 : фот. — (Вернісаж). 
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181. Вовчанська, В. Магія музики і слова [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 17 січ. — С. 4. — (Неопалима купина). 

Про творчий портрет Лесі Любарської — поетеси-піснярки, просвітянки, сценаристки, 

громадської діячки, уродженки м. Борщова на Тернопільщині. 
 

182. В’ячеслав Хім’як: «Театр — це думка, загорнута в чуттєвість» [Текст] : [інтерв’ю з 
народним артистом України, актором Тернопільського академічного обласного 

драматичного театру ім. Т. Шевченка, завідувача кафедри театрального мистецтва 
ТНПУ, професором В'ячеславом Хім’яком] / записала З. Кушнірук // Наш день. — 

2020. — 11—17 берез. — С. 3 : фот. кольор. — (Особистості). 
 

183. Гаврильцьо, І. Озорені творчістю [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне життя плюс. — 

2020. — 17 січ. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 

Творчі портрети тернополянок: поетеси, громадської діячки Лесі Любарської та 
заслуженої артистки естрадного мистецтва України Людмили Червінської, які взяли 

участь у 1-ому Всеукраїнському телевізійному конкурсі-фестивалі «Сузір’я талантів», що 

відбувся в м. Калуші. 
 

184. Дяків, О. «Бачити красу, творити і не зупинятися!» [Текст] / О. Дяків // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 10 : фот. кольор. 

Про творчість художниці з Бощівщини Олени Держак. 
 

185. Знакові твори повернулись в Україну [Текст] : 5 квітня ARTAREA завершить проєкт 
«IVAN MARCHUK. Секрети геніальності» // День. — 2002. — С. 6 : фот. кольор. — 

(Культура). 

Про виставку «IVAN MARCHUK. Секрети геніальності : 100 невідомих творів Івана 

Марчука», яка експонувалася у Культурному центрі «ARTAREA» м. Києва. 
 

186. Золотнюк, А. Настрій старого Тернополя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 5 лют. — С. 15 : фот. кольор. — (Розмова з мисткинею). 

Про творчість тернопільської художниці Любові Поворозник. 
 

187. Іван Марчук: «Люблю, коли жінки плачуть біля моїх робіт [Текст] : [інтерв’ю з 
видатним українським художником, уродженцем Тернопільщини Іваном Марчуком] 

/ [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 12 — 18 лют. — 

С. 6 : фот. — (Kultura). 
 

188. Йому аплодував світ [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — С. 4 : фот. — 

(Наш край). 

11 січня 2020 року у селищі Скала-Подільська урочисто відкрито пам’ятник відомому 

оперному і камерному співакові, музичному й громадському діячеві, педагогу 

Мирославові Скала-Старицькому (сценічний псевдонім — Міро Скаля). 
 

189. Квач, Р. Почаїв у житті і творчій долі Андроника Лазарчука [Текст] / Р. Квач // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 7 лют. — С. 8 : фот. — (Неперебутні). 
15 січня виповнилося 150 років від дня народження визначного живописця Андроника 
Лазарчука (1870—1934), уродженця Волині, чия доля тісно пов'язана з Почаєвом і 
Волинню. 
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190. Мадзій, І. «Де проходить Соломія, там квітнуть троянди і співають солов’ї» [Текст] / 

І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2020. — 24 січ. — С. 5 : фот. — (Постаті). 
Про родинні та творчі зв’язки Соломії Крушельницької із Заліщанщиною та вшанування 

її пам’яті в Заліщиках. 
 

191. Мельничук, Б. Галичанка, яка українізовує Південь [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 24 січ. — С. 6. — (Знай наших!). 

До Національної спілки письменників України прийнято Галину Запорожченко з 
м. Миколаєва, лауреатку літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша і 
літературної премії ім. Миколи Гоголя, уродженку с. Лисої, нині Підгаєцького району 

Тернопільської області. 
 

192. Мирослава Стульківська: «Щастя — для когось жити!» [Текст] : [інтерв’ю з 
поетесою із Тернополя Мирославою Стульківською] / [спілкувалася] Г. Вандзеляк // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 
 

193.  «Міг би жити він й в Парижі, бо у нього вуса рижі...» [Текст] : [інтерв’ю з 
тернопільським поетом, перекладачем, літературознавцем, публіцистом, членом 

Національних спілок письменників, журналістів, краєзнавців України, НТШ 

Володимиром Барною] / [розмовляли] В. Тракало, О. Чорній // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 4 берез. — С. 5 : фот. — (Із перших уст). 
 

194. Павличко, Д. Василь Дутка — живописець і мислитель [Текст] / Д. Павличко // Слово 
Просвіти. — 2020. — 23—29 січ. — С. 9 : фот. — (Палітра). 
Про видатного художника, педагога Василя Дутку, уродженця Тернопільщини. 
 

195. Перхалюк, У. Галина Александрович: життя у ритмі танцю [Текст] : талановита 

хореограф з Тернопільщини відсвяткувала ювілей / У. Перхалюк // Наш день. — 

2020. — 5—11 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура). 

Про хореографа, керівницю і засновницю ансамблю фольклорного танцю «Джерело» 

Галину Александрович. 
 

196. Роговий, Ю. «Хочеться вірити… [Текст] : пам’яті Петра Сороки / Ю. Роговий // 

Українська літературна газета. — 2020. — 17 січ. — С. 19 : фот. — (Письменник і 
час). 
Спогади про письменника, літературознавця, телеведучого Петра Сороку та історія 

листування з ним. 
 

197. Роман Вільгушинський — народний художник України [Текст] // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 10 : фот. кольор. — (Вітаємо!). 
Відомому тернопільському скульптору Романові Вільгушинському присвоєно звання 

«Народний художник України». 
 

198. Рябий, В. Мить зорі [Текст] / В. Рябий // Українська літературна газета. — 2020. — 

17 січ. — С. 17 : фот. — (У дзеркалі сучасності). 
Про життєвий і творчий шлях письменника, лауреата Шевченківської премії, уродженця 

Тернопільщини Степана Сапеляка. 
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199. Руда, Л. Йому аплодували столиці Європи [Текст] / Л. Руда // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 10. 

11 січня 2020 року у селищі Скала-Подільська урочисто відкрито пам’ятник відомому 

оперному і камерному співакові, музичному й громадському діячеві, педагогу 

Мирославові Скала-Старицькому (сценічний псевдонім — Міро Скаля). 
 

200. Савак, Б. Слово про маловідомого художника [Текст] / Б. Савак // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 13 берез. — С. [1] : фот. — (Наші славні земляки). 

Про життя і творчість художника та громадського діяча з Козової Мирона Пукала. 
 

201. Савчук, Г. Лютневі спогади про талановитих людей... [Текст] / Г. Савчук // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2020. — 14 лют. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

До 90-річчя від дня народження літературознавця. краєзнавця, фольклориста, публіциста, 

уродженця с. Денисова Козівського району Володимира Хоми (1930—2005) і 115-річчя 

від дня народження письменника, публіциста Уласа Самчука (1905—1987), життєвий 

шлях якого пов'язаний з Тернопільщиною. 
 

202. Сагаль, О. 13-річна Єва Скоренька: «Балет — це моє життя» [Текст] : великі 
перемоги маленької балерини / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 

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

Про Єву Скореньку — студентку Київського державного хореографічного училища, 

багаторазову призерку з класичної та сучасної хореографії, племінницю артиста балету, 

уродженця Кременця, прем’єра Національної опери України Станіслава Ольшанського. 
 

203. Сагаль, О. Тернопільський лондонець Микола Солонер: митець, який підкорив 

найвідоміші галереї світу! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2020. — 29 січ.—4 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про творчість художника і скульптора з Лондона, уродженця Тернополя Миколи 

Солонера. 
 

204. Семеняк, В. Про що написав Ніні Фіалко колишній фронтовик? [Текст] / 

В. Семеняк // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 4 берез. — С. 7 : 

фот. 

У тернопільській книгарні «Є» свої нові книжки «Шукачі земного раю», «Нерівний 

шлюб», «Літні забави», що побачили світ у видавництві «Навчальна книга — Богдан», 

репрезентувала українська письменниця Ніна Фіалко. 
 

205. Семеняк, В. Юліану Кройтору — 90! [Текст] / В. Семеняк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 15 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Культура). 

Про Юліана Кройтора — громадського і культурного діяча, публіциста, заслуженого 

працівника культури України. 
 

206. Сеніна, Т. Дмитро Павличко і Кременець [Текст] / Т. Сеніна // Вільне життя плюс. — 

2020. — 17 січ. — С. 5 : фот. — (Ім’я на карті краю). 

Про мистецькі, культурно-громадські зв’язки видатного українського поета, перекладача, 

дипломата Дмитра Павличка з Кременеччиною. 
 

207. Скринченко, В. Оперна одіссея Соломії Крушельницької [Текст] / В. Скринченко // 

Слово Просвіти. — 2020. — 16—22 січ. — С. 10 : фот. — (Український родовід). 

Про творчий шлях славетної оперної співачки, уродженки Тернопільщини Соломії 
Крушельницької. 
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208. Штангей, В. Урок пам’яті [Текст] / В. Штангей // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 29 січ. — С. 7 : фот. 

У Великогаївецькій школі відбувся вечір пам’яті поета Бориса Бобинського, який три роки 

жив і працював у цьому селі, за участю старшого наукового співробітника 
Тернопільського історико-меморіального музею політв’язнів Ігоря Олещука, а також 

перегляд відеофільму «Сандормох» про розстріляних представників української 
інтелігенції. 
 

209. Юрса, Г. Щоби світ був добрішим [Текст] / Г. Юрса // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 5 лют. — С. 10 : фот. кольор. — (Не хлібом єдиним). 

Про Василя Джинджиристого — заслуженого працівника культури України, директора 
будинку культури с. Настасова Настасівської ОТГ. 

 

210. Ярема, К. Служив Україні словом [Текст] : (до 90-річчя з дня народження 

Володимира Хоми) / К. Ярема // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 31 січ. — 

С. 3 : фот. — (Реалії). 
2 лютого 2020 року виповнилося б 90 років Володимиру Хомі — відомому краєзнавцю, 

публіцисту, літературознавцю, бібліографу, педагогу, громадському діячу, уродженцю 

с. Денисів Козівського району. 
 

211. Ярема, К. Трудівник духовної ниви [Текст] / К. Ярема // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 5 лют. — С. 7 : фот. 

До 90-річчя етнографа, краєзнавця, публіциста, літературознавця, бібліографа, педагога, 

громадського діяча, автора і упорядника понад шістдесяти книжок, уродженця с. Денисів 

Козівського району Володимира Хоми (1930—2005). 
 

212. Яремчук, С. Видатному художнику — державну стипендію [Текст] / С. Яремчук // 

Сільський господар. — 2020. — 15 січ. — С. 10 : фот. кольор. 

Згідно з указом Президента України № 946/2019, довічну державну стипендію призначено 

видатному уродженцю Тернопільщини, художнику Івану Марчуку. 

 

До 206-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 

213. Бурма, В. Будьмо вірні його заповіту [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2020. — 11 берез. — С. [1] : фот. кольор. — (Шевченко з нами). 

У Тернополі, біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося меморіально-мистецьке дійство 

«Уклін тобі, Тарасе!» з нагоди 206-ї річниці від дня народження Кобзаря. 
 

214. Жук, Г. «Жива душа поетова святая...» [Текст] / Г. Жук // Вільне життя плюс. — 

2020. — 11 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Шевченкіана —2020). 

В церкві Зарваницької Матері Божої відбувся конкурс читців поезій Тараса Шевченка за 
участю дуету бандуристок у складі викладачки факультету мистецтв ТНПУ імені 
Володимира Гнатюка, кандидатки мистецтвознавства Марії Євгеньєвої та викладачки 

Тернопільського ліцею № 21 — спеціалізованої школи мистецтв імені Ігоря Ґерети Олени 

Гаврилюк. 

_________________________________ 

Див. також 50, 51, 59, 60, 71, 112, 138 
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До 175-річчя від дня народження Івана Пулюя 

215. Кралюк, П. Великий українець Іван Пулюй [Текст] / чи буде гідно відзначено його 
175-літній ювілей? / П. Кралюк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 31 січ. — 

С. 3 : фот. — (Реалії). 
2 лютого виповнюється 175 років від дня народження Івана Пулюя (1845—1918) — 

видатного вченого світового рівня, культурного і громадського діяча, уродженця 

с. Гримайлова на Тернопільщині. 
 

216. Михлик, З. До свого народу прихильний [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 

2020. — 4 лют. — С. 3 : фот. — (Слава України). 

2 лютого виповнюється 175 років від дня народження Івана Пулюя (1845—1918) — 

видатного вченого світового рівня, культурного і громадського діяча, уродженця 

с. Гримайлова на Тернопільщині. 
 

217. Михлик, З. Учений і державотворець із Гримайлова [Текст] / З. Михлик // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 5 лют. — С. 7 : фот. — (Світочі української 
нації). 
До 175-річчя видатного вченого, винахідника. публіциста державного і культурно-

громадського діяча, уродженця Тернопільщини Івана Пулюя (1845—1918). 

_____________ 

Див. також 68 

До 140-річчя Василя Безкоровайного 

218. Безкоровайний, Б. Василь Безкоровайний: особистість, митець, педагог 
[Текст] / Б. Безкоровайний // Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — С. 3 : фот. — 

(До 140-річчя від дня народження композитора). 

Про життя й діяльність Василя Безкоровайного (1880—1966) — уродженця Тернополя, 

видатного українського композитора, диригента, піаніста-акомпаніатора, громадського 

діяча. 
 

219. Жук, Г. Творив українську музику [Текст] : до 140-річчя від дня народження Василя 

Безкоровайного / Г. Жук // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 

22 січ. — С. 7 : фот. — (Нашого цвіту — по всьому світу). 

Про життя і творчість Василя Безкоровайного (1880—1966) — видатного композитора, 

диригента, педагога, громадського діяча, уродженця Тернополя. 
 

220. Жук, Г. Ювілейний концерт Василя Безкоровайного [Текст] / Г. Жук // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 14 лют. — С. 8 : фот. — (До 140-річчя з дня народження 

композитора). 

У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського відбувся ювілейний концерт з 
нагоди 140-річчя від дня народження українського композитора, диригента, педагога, 

громадського діяча, засновника музичних шкіл, хорів, оркестрів, уродженця Тернополя 

Василя Безкоровайного (1880—1966). 

_________________ 

Див. також 26, 106 
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До 115-річчя від дня народження Уласа Самчука 

221. Гайда, М. Гомер українського життя ХХ століття [Текст] / М. Гайда // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 28 лют. — С. 6 : фот. — (До 115-ї річниці з дня народження Уласа 

Самчука). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито біобібліографічну виставку 

«Волинський Гомер», присвячену 115-ій річниці від дня народження видатного 

українського письменника, публіциста Уласа Самчука (1905—1987). 
 

222. Євсєєва, А. Нетривіальні лекції про Уласа Самчука [Текст] / А. Євсєєва // Вільне 
життя плюс. — 2020. — 6 берез. — С. 6. — (Новинка). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація біографічно-літературознавчої 
розвідки «Ескізи до творчого портрета Уласа Самчука» літературознавця із Шумська 

Сергія Синюка, яка вийшла друком у видавництві «Навчальна книга — Богдан». 
 

223. Жук, Г. Хто ми: народ чи чернь? [Текст] / Г. Жук // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2020. — 21 лют. — С. 2 : фот. — (20 лютого — 115 років від дня народження Уласа 

Самчука). 

Про життєвий і творчий шлях українського письменника, журналіста, публіциста Уласа 

Самчука (1905—1987), який тривалий час жив і навчався на Кременеччині. 
 

224. Чубата, Д. То хто ж ми — народ чи чернь? [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2020. — 14 лют. — С. 5 : фот. — (Славетні українці). 
Про життя та творчість, зв’язки з Тернопільщиною видатного українського прозаїка, 

драматурга, публіциста Уласа Самчука (1905—1987). 

_________________ 

Див також 69, 201 

До 105-річчя від дня народження Якова Гніздовського 

225. Крупніцька, О. «Мистецтво говорить більше, аніж слово...» [Текст] : графіка Якова 

Гніздовського у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / О. Крупніцька // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 7 лют. — С. 5 : фот. — (Виставки). 

З нагоди 105-річчя від дня народження видатного українсько-американського художника, 

кераміста, вихідця із. с. Пилипчого Борщівського району Якова Гніздовського в 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка фондових матеріалів 

«Дереворізи Якова Гніздовського». Також музей випустив тематичний конверт «Яків 

Гніздовський. 105 років». 
 

226. Савчук, Г. «Дереворізи Якова Гніздовського» [Текст] / Г. Савчук // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 31 січ. — С. 3 : фот. — (До 105-річчя). 

З нагоди 105-річчя від дня народження видатного українсько-американського художника, 

кераміста, вихідця із. с. Пилипчого Борщівського району Якова Гніздовського в 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка фондових матеріалів 

«Дереворізи Якова Гніздовського». Також музей випустив тематичний конверт «Яків 

Гніздовський. 105 років». 

______________ 

Див. також  58 
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До 100-річчя від дня народження Зіновія Штокалка 

227. Проців, М. Вшануймо Зіновія Штокалка і бандуру! [Текст] / М. Проців // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 14 лют. — С. 3 : фот. — (Реалії). 
Про програму святкових заходів області з нагоди 100-річчя від дня народження уродженця 

Бережан, видатного бандуриста, музичного теоретика, реставратора кобзарського епосу, 

поета Зіновія Штокалка (1920—1968), а також з нагоди проголошення 2020 року у 

Тернопільській області Роком бандури. 
 

228. Проців, М. Про Зіновія Штокалка із Бережанщини і про його наукову працю в 

ділянці біохімії писала сама «Нью-Йорк Таймс» [Текст] / М. Проців // Номер один. — 

2020. — 4 берез. — С. 11 : фот. кольор. — (Персона). 

Про життя й діяльність бандуриста, лікаря, письменника, художника-графіка, уродженця 

Тернопільщини Зіновія Штокалка (1920—1968).  
 

229. Шот, М. Нинішній рік на Тернопіллі присвятили бандурі. [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 8 лют. — С. 24 : фот. — (Струни української душі). 
У Тернопільській області 2020 рік, який вирішили присвятити бандурі, пройде під знаком 

відзначення100 років від дня народження уродженця Бережан, видатного бандуриста, 

музичного теоретика та реставратора кобзарського епосу Зіновія Штокалка (1920—1968). 

До 80-річчя Ігоря Дуди 

230. Директор художнього музею Ігор Дуда: «Низький культурний рівень людей — 

трагедія держави!» [Текст] : [інтерв’ю з художником, митецтвознавцем, 

краєзнавцем, педагогом, заслуженим працівником культури України, директором 

Тернопільського обласного художнього музею Ігорем Дудою з нагоди його 80-річчя] / 

[розмовляла] С. Вершигора // Номер один. — 2020. — 11 берез. — С. 11 : 

фот. кольор. — (Персона). 
 

231. Дуда, І. Весна патріарха [Текст] / І. Дуда // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 

С. 6 : фот. — (Kultura). 

З нагоди 80-річчя художника, митецтвознавця, краєзнавця, педагога, заслуженого 

працівника культури України, директора Тернопільського обласного художнього музею 

Ігоря Дуди. 
 

232. Ігор Дуда: «Я народився під знаком Шевченка і багато в чому ходив його стежками» 

[Текст] : [інтерв’ю з художником, митецтвознавцем, краєзнавцем, педагогом, 

заслуженим працівником культури України, директором Тернопільського 
обласного художнього музею Ігорем Дудою з нагоди його 80-річчя] / [розмовляла] 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 11—17 берез. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
 

233. Уніят-Карпович, В. Матерія краси [Текст] / В. Уніят-Карпович // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 11 берез. — С. 3 : фот. кольор. — (Знай наших!). 

10 березня мистецтвознавець, краєзнавець, педагог, директор Тернопільського обласного 

художнього музею Ігор Микитович Дуда відзначив 80-річчя. 
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Степан Галябарда, поет-пісняр 

234. Степан Галябарда: «В усі часи, в усі віки світами рухають жінки» [Текст] : [інтерв’ю 

з поетом-піснярем, заслуженим діячем мистецтв України, уродженцем 

Тернопільщини Степаном Галябардою] / спілкувалася Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 19 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Наші гості). 
 

235. Степан Галябарда: «Жінці потрібна казка» [Текст] : [інтерв’ю] з поетом-піснярем, 

заслуженим діячем мистецтв України, уродженцем Тернопільщини Степаном 

Галябардою] / спілкувалася Л. Островська // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 19 лют. — С. 10 : фот. кольор. 

 

236. Степан Галябарда про «Яворину», жінок та «червоні лінії» [Текст] : [інтерв’ю з 
поетом-піснярем, заслуженим діячем мистецтв України, уродженцем Гусятинщини 

Степаном Галябардою] / [розмовляла] О. Світлична // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 12 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Знай наших). 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

237. Безкоровайна, М. Життя у вишиванці [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 22 січ. — С. 12 : фот. 

Про творчість майстрині художньої вишивки Галини Жалнін з Добрівлян Заліщицького 

району. 
 

238. Вандзеляк, Г. Творить...з паперової лози [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 5 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 

Про творчість майстрині народних промислів декоративного плетіння з Бучача Марії 
Мерв’як. 
 

239. Гарасим’як, М.-А. Коли вишиванок — ціла колекція [Текст] / М.-А. Гарасим’як // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 31 січ. — С. 2 : фот. — (Знайомство). 
Про майстриню художньої вишивки з Тернополя Орисю Березюк. 
 

240. Заморська, Л. Діти створюють дивовижні речі [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2020. — 5 лют. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
Про діяльність вихованців тернопільської творчої студії «ДИВОтворчики» з 
образотворчого мистецтва та фелтингу (засновниця і керівниця — Ольга Базник-

Щедріна). 
 

241. Логінова, О. Дай Боже, нам душею не змаліти [Текст] / О. Логінова // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2020. — 17 січ. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

14 січня 2020 року у Чернівецькому обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка 

відкрито персональну виставку авторської ляльки «Образ і слово» відомої львівської 
майстрині Оксани Смереки-Малик, уродженки м. Бережани Тернопільської області, яка 
нині очолює Художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв. 

ІНШЕ 

242. Бандурка, І. Тернопільські стежини Андрія Малишка [Текст] / І. Бандурка // Свобода 
плюс Тернопільщина. — 2020. — 12 лют. — С. 11 : фот. — (Життя як воно є). 
Про перебування на Тернопільщині відомого українського поета, перекладача, 

громадського діяча Андрія Малишка.  
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243. Бобрівець, М. Музична оздоба Різдва [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 

2019. — 10 січ. — С. 6 : фот. кольор. — (Святкова атмосфера). 

Про новий альбом «Йде Різдво» тернопільського музичного гурту «Фіра» (керівник — 

Сергій Степанів, вокалістка — Ірина Музика). 
 

244. Божик, О. Скрипаль-віртуоз Олександр Божик: «Під час виступу я завжди 

викладаюся на двісті відсотків» [Текст] : [інтерв’ю із відомим скрипалем зі Львова 
Олександром Божиком] / [розмовляла] М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 

2019. — 3 січ. — С. 7 : фот. — (Знай наших!). 
 

245. Заморська, Л. «Якби не писала вірші, я б когось вбивала [Текст] / Л. Заморська // 
RIA плюс. — 2020. — 15 січ. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У книгарні «Є» поетка, журналістка та сценаристка із Кропивницького Олександра Гонтар 

презентувала свою першу іронічну збірку віршів «Жери землю». 
 

246. Золотнюк, А. Дивності нашого життя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 17 січ. — С. 3 : фот. — (Презентація). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація етнографічного дослідження 

письменниці Дари Корній «Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи». 
 

247. Золотнюк, А. Що робить романи Ґемінгвея ґемінгвеївськими [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 17 січ. — С. 6. — (Лекція). 

У тернопільській книгарні «Є» відбулася лекція письменника і літературознавця із 
Шумська Сергія Синюка про творчість видатного американського письменника, лауреата 

Нобелівської премії з літератури Ернеста Ґемінгвея. 
 

248. Ірина Мацко розповість про «Секрети українського щастя» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2020. — 15—21 січ. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Анонс презентації нової книжки тернопільської письменниці, казкарки Ірини Мацко 

«Секрети українського щастя, або Хюге по-українськи» (із циклу презентацій «Туру 

Щастя»). 
 

249. Сагаль, О. Історія, захована у камені [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2020. — 11—17 берез. — С. [12] : фот. кольор. 

Тернополянин Олександр Сталенний зібрав унікальну палеонтологічну колекцію і мріє 
створити палеонтологічний музей у Тернополі. 

 

250. Юрій Ковальков: «Продавши марку, оплатив навчання дочки і купив телевізор» 

[Текст] : [інтерв’ю із знаним тернопільським філателістом, членом Асоціації 
філателістів України Юрієм Ковальковим] / [спілкувалися] В. Тракало, 
У. Дмитрук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 11 берез. — С. 4 : фот. — 

(Захоплення на все життя). 
 

 

 

 

Культура Тернопільщини: I квартал 2020 р. : (сторінками періодичних видань) 

[Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від. інформації 
; уклад.: С. Воробель, Р. Гунько. — Тернопіль, 2020. — 38 с. 
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