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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ,  

ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

Літературна премія імені Ярослава Павуляка 

1. Семеняк, В. Відзначили лавреатів обласної літературної премії імені Ярослава 

Павуляка [Текст] / В. Семеняк // Слово Просвіти. — 2020. — 18—24 черв. — С. 9 : 

фот. — (Читацьке віче). 

11 червня у сільській бібліотеці Настасова, що на Тернопіллі, вперше відбулося урочисте 

вручення обласної літературної премії імені Ярослава Павуляка. У номінації «За кращу 

збірку молодого поета» першими лавреатками стали поетки Наталія Близнюк («Печать 

Іоанна») та Ірина Табак («На відстані вій»). За популяризацію творчої спадщини Ярослава 

Павуляка (книги «Ярослав Павуляк у споминах», «Ярослав Павуляк у слові», «Художньо-

виражальні засоби в поезіях Ярослава Павуляка») дипломом нагороджено уродженця 

Настасова, доктора мистецтвознавства, професора Олега Смоляка. 
 

2. Семеняк, В. У Настасові відзначили лауреатів премії імені Ярослава Павуляка 

[Текст] / В. Семеняк // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 

17 черв. — С. [1] : фот. кольор.  

11 червня у сільській бібліотеці Настасова, що на Тернопіллі, вперше відбулося урочисте 

вручення обласної літературної премії імені Ярослава Павуляка. У номінації «За кращу 

збірку молодого поета» першими лавреатками стали поетки Наталія Близнюк («Печать 

Іоанна») та Ірина Табак («На відстані вій»). За популяризацію творчої спадщини Ярослава 

Павуляка (книги «Ярослав Павуляк у споминах», «Ярослав Павуляк у слові», «Художньо-

виражальні засоби в поезіях Ярослава Павуляка») дипломом нагороджено уродженця 

Настасова, доктора мистецтвознавства, професора Олега Смоляка. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

3. Вершигора, С. Управління культури та мистецтв очолила Світлана Козелко 

[Текст] / С. Вершигора // Номер один. — 2020. — 3 черв. — С. 2 : фот. — (Новини). 

Директорка Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Світлана 

Козелко обійняла посаду начальника управління культури та мистецтв Тернопільської 

міської ради. 

БІБЛІОТЕКИ 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

4. Ковалькова, Т. У бібліотеці — поповнення [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 26 черв. — С. [1]. — (Що у вас?). 

Фонди Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки поповнили нові 

видання — інтерактивні книжки для дітей з ілюстраціями українських художників 

«Спляча красуня» та «Кіт у чоботях» від ТОВ «Нова пошта» в партнерстві з Благодійним 

фондом «Фундації Дарини Жолдак». 
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5. Оленич, Л. Видавничо-бібліографічний доробок Тернопільської ОУНБ [Текст] / 

Л. Оленич // Бібліотечна планета. — 2020. — № 1. — С. 18—21 : фот. — (З досвіду 

роботи). 

Огляд 50-річної видавничої діяльності Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 
 

6. Оленич, Л. Доля і слово [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2020. — 

24 квіт. — С. 3 : фот. — (Неперебутні). 

Про життєвий і творчий шлях Миколи Зерова (1890—1937) — українського поета, 

перекладача, літературознавця, представника «Розстріляного відродження». 
 

7. Пайонк, М. Кохання, що ясніше дня [Текст] / М. Пайонк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 26 черв. — С. 6 : фот. — (Щойно з друку). 

Фонд відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки поповнило нове видання сучасних тернопільських 

письменників Світлани Львівської та Богдана Мельничука — роман «Темніша за ніч; 

ясніше за день», що вийшов у тернопільському видавництві «Принтер-інформ». 

 Інші бібліотеки області 

8. Англійська...від «тернопільського канадійця»! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2020. — 10—16 черв. — С. 11 : фот. — (Miks). 

Анонс безкоштовних занять з англійської мови «CriticalThinkingofWordldissues», які 

відбудуться в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді з 6 по 10 липня. Тренер — 

канадець українського походження, нащадок уродженців Тернопільщини Тарас 

Малюжинський (м. Вінніпег, Канада). 
 

9. Хованець, Т. Розкажіть про домашню бібліотеку [Текст] / Т. Хованець // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 24 квіт. — С.[1]. — (Конкурс). 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей оголошує обласний творчий онлайн-конкурс 

«Моя домашня бібліотека», до участі в якому запрошуються діти віком від 5 до 18 років. 

Мета конкурсу — формування і розвиток інтересу до читання, книжкової культури. 
 

10. Швак-Кочубей, Л. Нас об’єднують діти і книжки [Текст] / Л. Швак-Кочубей // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 13 трав. — С. 11 — (Сільська бібліотека). 

Про роботу бібліотеки-філії села Романівка Тернопільського району, в якій діють два 

клуби за інтересами: комунікативно-пізнавальний клуб «Всезнайко» для дітей від 10 років 

та літературно-мистецький клуб-кав’ярня «Бібліоман» для дорослих. 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

11. Гаврилюк, О. Скарби тернопільського музею [Текст] : у фондах Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею зберігається декілька скарбів XIV—XVI століть / 

О. Гаврилюк, В. Шумська // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 15 трав. — 

С. [1] : фот. 

Огляд скарбу монет з с. Конюхи Козівського району, знайденого 20 квітня 1967 року. Нині 

він налічує 318 монет і хронологічно охоплює майже два століття, починаючи з часів 

правління Владислава II Ягайла (1362—1434). 
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12. Костюк, С. Двокнижжя Купчинського [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 8 квіт. — С. 12. — (Коротко). 

Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею збагачено рідкісним виданням — 

«До джерел» (збірник наукових праць на пошану вченого, педагога Олега Купчинського з 

нагоди його 70-річчя). 
 

13. Костюк, С. Прижиттєва столітня дорога... [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 26 черв. — С. 5 : фот. — (Ювілей). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася репрезентація 

фотодокументальної виставки з приватної колекції тернопільського історика Василя 

Штокала «Танго вікової стезі...» (до прижиттєвого сторіччя Ольги Ільків — зв’язкової 

командувача УПА Романа Шухевича). 
 

14. Костюк, С. Теребовлянський родовід [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 29 трав. — С. 4. — (Вісті з музею). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонуються виставки фондових 

матеріалів «Доля повела у театр» і «Подвижниця свободи», присвячені знаковим постатям 

Теребовлянщини. Також музей випустив тематичні конверти «Йосип Гірняк. 125 років» і 

«Слава Стецько. 100 років». 
 

15. Костюк, С. Щедрість художників [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2020. — 

26 черв. — С. 8. — (Вісті з музею). 

Художню групу фондової збірки Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

поповнили авторські роботи заслуженого художника України Святослава Ковальчука 

«Вечірній пейзаж», члена Національної спілки художників України Михайла Дирибавки 

«Зарваниця. Церква Свято-Троїцького монастиря», заслуженого майстра народної 

творчості України Тетяни Балбус «Писанковий сад», заслуженого майстра народної 

творчості України Антона Гриба — два вироби із соломи. 
 

16. Тернопіль зустрічає виставку живої легенди [Текст] : у «файне місто» мандрують 

твори Емми Андієвської // Наш день. — 2020. — 17—23 черв. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Соціум). 

У Тернопільському краєзнавчому музеї відкрито виставку «Космос Емми Андієвської», 

яка є частиною масштабного національного проєкту «Дифузія», що його відновив 

Луцький музей сучасного українського мистецтва Корсаків. В експозиції, яка триватиме 

кілька тижнів, представлено півсотні живописних робіт української письменниці та 

художниці Емми Андієвської із колекції Музею сучасного українського мистецтва 

Корсаків. 
 

17. У краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену Ользі Ільків [Текст] // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 26 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

21 червня 2020 року у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося 

відкриття фотодокументальної виставки з приватної колекції тернопільського історика 

Василя Штокала «Танго вікової стезі...», присвяченої 100-річчю від дня народження Ольги 

Ільків — політично ув’язненої, зв’язкової командувача УПА Романа Шухевича. 

Експозиція охоплює рідкісні документальні світлини, авторські твори, рукописи, 

відредаговані Ольгою Ільків, друковану продукцію, що стосується вшанування жінки-

легенди. 
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18. У музеї майже 900 вишиванок [Текст] // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2020. — 10 черв. — С. 10 : фот. кольор. 

У мистецькій колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею є фондова група 

«Тканина», яка налічує понад 12 тисяч одиниць зберігання. Серед них майже дев’ятсот 

експонатів — вишиті чоловічі й жіночі сорочки, які представляють усі сімнадцять районів 

області. 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 

 в с. Велеснів Монастириського району 

19. Черемшинська, Р. Еміль Золя і Галичина [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 8 трав. — С. 3. — (Неперебутні). 
Про твори відомого французького письменника Еміля Золя, які були видані за сприяння 

Володимира Гнатюка — засновника, головного редактора і відповідального секретаря 

«Українсько-Руської Видавничої Спілки» у Львові, два із них у форматі книжечки 

кишенькового формату експонуються в етнографічно-меморіальному музеї Володимира 

Гнатюка. 
 

20. Черемшинська, Р. Писанки у садибі вченого [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 17 квіт. — С.4. — (Колекція). 
В експозиції обласного комунального етнографічно-меморіального музею Володимира 

Гнатюка є велика кількість крашанок, дряпанок, крапанок і писанок — подарунки від 

музею Івана Франка у Криворівні Верховинського району на Івано-Франківщині. 
 

21. Черемшинська, Р. Українські писанки [Текст] / Р. Черемшиньска // Культура і 

життя. — 2020. — 24 квіт. — С.[1]. 
Про історію української писанки та писанкарство в Україні. 

 

22. Черемшинська, Р. Що єднає Максима Рильського та Велеснів? [Текст] / 

Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2020. — 24 квіт. — С. 3. — (Вісті з музею). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка експонується ювілейна 

виставка «Максим Рильський» (з нагоди 125-річчя). Серед експонатів — книжки 

письменника, путівники, поштові листівки та конверти з портретами Максима Рильського, 

випущені до 90-, 100-, 110-річчя від дня його народження, конверт до 100-річчя з 

ювілейним спецпогашенням в Києві і ювілейна марка з портретом ювіляра. 
 

23. Черемшинська, Р. Як Данте заговорив українською [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 19 черв. — С. 6. — (Неперебутні). 

У Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї діє світлинно-ілюстративна 

виставка «Данте Аліг’єрі», за матеріалами якої здійснюються тематичні екскурсії 

«Мислитель доби Передвідродження». Виставку організовано з нагоди 755-річчя від дня 

народження великого італійського поета-гуманіста Данте Аліґ’єрі. 

Інші музеї 

24. Єдиний в Україні музей трипільської культури на Тернопільщині можна побачити 

онлайн // Наш день. — 2020. — 6—12 трав. — С. 3. 

Борщівський обласний краєзнавчий музей запрошує здійснити віртуальну 3D екскурсію в 

один із відділів музею — єдиний в Україні підземний музей трипільської культури 

«Печера Вертеба», який містить унікальну колекцію трипільських старожитностей. 
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25. Попович, В. Музей національно-визвольної боротьби презентував фотоальбом 

[Текст] / В. Попович // Номер один. — 2020. — 10 черв. — С. 5 : фот. — (Резонанс). 

Директор музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь 

презентував фотоальбом, присвячений підсумкам першого року роботи музею, а також 

проєкт глобальної реконструкції музею. 
 

26. Савак, Б. Мистецька спадщина невідомого художника [Текст] : до 95-річчя від дня 

народження Яреми Дубицького / Б. Савак // Вільне життя плюс. — 2020. — 

26 черв. — С. 2 : фот. — (Розвідка). 

У Денисівському краєзнавчому музеї діє виставка «Із творчого доробку Яреми 

Дубицького» (з нагоди 95-річчя від дня народження відомого художника-графіка зі 

Стрийщини). 
 

27. Сентик, В. У музеї презентували фотоальбом [Текст] / В. Сентик // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 10 черв. — С. 5 : фот. 

Директор музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь 

презентував фотоальбом, присвячений підсумкам першого року діяльності музею, а також 

проєкт глобальної реконструкції музею. 
 

28. Скасків, М. «Відчиняю музей, а там всередині йде дощ» [Текст] / М. Скасків // Наш 

день. — 2020. — 17—23 черв. — С. 3 : фот. кольор. — (Соціум). 

Про надання офіційного статусу краєзнавчому музею «Струсівська закутина» у 

с. Струсові Теребовлянського району, а також проблеми фінансування капітального 

ремонту його приміщення. 
 

29. Цікава колекція одного з бережанських музеїв [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 26 черв. — С. 3 : фот. — (Наша історія). 

Музею сакрального мистецтва та історії переслідуваної церкви, що функціонує як 

структурний підрозділ Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани з 

1 серпня 2007 року, виповнилося 20 років. 

ТЕАТРИ 

30. Маюк, Б. Інтернет-конкурс для театралів [Текст] / Б. Маюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 26 черв. — С. 2. — (Що? Де? Коли?). 

Народний драматичний театр-студія «Сузір'я» став номінантом першого театрального 

інтернет-конкурсу «Театр NET», що проходив дистанційно і відбувся в рамках культурно-

мистецького проєкту Theatre Day Fest і фестивалю українського аматорського театру 

«День театру». У номінації «Аматорський театр» участь взяли 45 колективів, на конкурс 

було представлено сучасну комедію тернопільських авторів Лілії Костишин і Богдана 

Мельничука «ЦРУ, або Розлучені теж сміються» (режисер-постановник — заслужений 

діяч мистецтв України Орест Савка). 
 

31. Сагаль, О. «Райський сад» Віталія Лугового [Текст] : на дачі в актора драмтеатру — 

пів тисячі ірисів! / О. Сагаль // Нова тернопільська газета. — 2020. — 13—19 трав. — 

С. [8] : фот. кольор. 
Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені 

Т. Г. Шевченка Віталій Луговий — про своє захоплення квітникарством. 
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32. Штангей, В. «Третій дзвінок» фестивальних перемог [Текст] / В. Штангей // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 3 черв. — С. 7 : фот. 

Тернопільська театральна студія «Третій дзвінок» (керівники — авторське подружжя 

Тетяна Кошильовська та Дмитро Татарінов) здобула кілька перемог у Першому 

міжнародному театральному інтернет-конкурсі «Театр. NET» — дистанційному конкурсі 

театральних колективів і режисерів. Вистава «Бамбуковий острів» — I місце у своїй 

віковій категорії плюс приз глядацьких симпатій, вистава «Недосказане Гоголем» — 

почесне II місце за режисуру серед юнацьких театрів.  

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

33. Мадзій, І. Гуртки онлайн [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2020. — 

17 квіт. — С. 4 : фот. — (Тримаємо дистанцію). 

Гуртківці Борщівського будинку дитячої творчості на чолі з керівницями гуртків Любов’ю 

Чайковською та Лілією Каськів провели низку занять з розпису та створення великодніх 

композицій онлайн. 
 

34. Мадзій, І. Танцювати — значить жити! [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2020. — 24 черв. — С. 7 : фот. кольор. — (Коли ми були молодими). 
Солісту танцювального ансамблю Мельнице-Подільського, що на Борщівщині, будинку 

культури Василю Горбулінському виповнилося 84 роки. Про танцюриста ансамблю, який 

діяв у 60-х роках минулого століття, у своєму історично-просвітницькому відеопроєкті 

«Мистецька Мельниця-Подільська» розповів художній керівник селищного будинку 

культури, співак і композитор Олег Гаврилюк. 
 

35. Струбіцька, І. Карантинне дозвілля: творчість на дистанції [Текст] / І. Струбіцька // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 17 квіт. — С. [1] : фот. — (Позашкільна освіта). 

Вихованці Заліщицького районного будинку дитячої та юнацької творчості  відеороликом 

з хештегом «Діти читають Кобзаря — 2020» долучилися до Всеукраїнського марафону 

дитячого читання «Єднаймо душі словом Кобзаря», який проводила Національна 

бібліотека для дітей з 9 березня по 26 квітня. 
 

36. Томчишин, В. «Ікони мають надзвичайну силу і оберігають людину, якщо вона 

справді вірить у Бога» [Текст] / В. Томчишин // Наш день. — 2020. — 24—30 черв. — 

С. 3 : фот. кольор. — (Духовність). 

Тернопільська фітотерапевтка, дитяча письменниця, громадська діячка Марія Тройчак 

організувала у Козівському районному будинку культури виставку власної колекції 

сакрального мистецтва «Образи духовного зцілення». Експозиція налічувала понад 180 

чудотоворних ікон з Італії, Іспанії, Ізраїлю, Португалії, Німеччини, Франції та інших 

країн, а також інші сакральні речі, зокрема близько сотні різних ангелів та три сотні 

дзвоників з різних куточків світу. 

КІНО 

37. Бончук, Н. Бучач Аґнона в поетичному відео [Текст] / Н. Бончук // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 19 черв. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 

До вільного перегляду став доступним поетичний короткометражний фільм «Гість на одну 

ніч» львівського режисера Олександра Фразе-Фразенка, знятий на основі однойменного 

твору Шмуеля Йосефа Аґнона — лауреата Нобелівської премії з літератури, уродженця 

м. Бучача. Фільм створено за ініціативи Літературного центру імені Аґнона в Бучачі, 

продюсерка — програмна директорка Центру Мар’яна Максим’як. 
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38. Вершигора, С. Фільм із юними тернопільськими кіноакторами претендує на звання 

найкращого в році [Текст] / С. Вершигора // Номер один. — 2020. — 3 черв. — 

С. 13. — (Суспільство). 

VII кінофестиваль-конкурс «Чілдрен Кінофест» 2020 року відбудеться онлайн — з 

29 травня по 7 червня на сайті www.childrenkinofest.com. До програми фестивалю увійшла 

фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» режисера Анатолія Матешка 

(виробництво Pronto film), головні ролі в якому зіграли юні актори з Тернополя Богдан 

Козій та Віталія Турчин. 
 

39. Восінський, Ф. Фільм з тернополянами в головних ролях виграв в одній з номінацій 

відомої кінопремії [Текст] / Ф. Восінський // RIA плюс. — 2020. — 27 трав. — С. 10 : 

фот. — (Люди). 

Фантастично-пригодницький фільм режисера Анатолія Матешка «Фокстер & Макс», в 

якому головні ролі зіграли тернополяни Богдан Козій та Віталія Турчин, здобув перемогу 

четвертої кінопремії «Золота Дзига — 2020» у номінації «Найкращі візуальні ефекти». 

Трансляція церемонії вручення кінопремії відбулася на каналі Української кіноакадемії в 

YouTube. 
 

40. Коцюба, І. «Зарваницю» репрезентували на Docudays UA [Текст] / І. Коцюба // 

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

У рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays 

UA, який цьогоріч проходив онлайн, відбулася українська прем’єра фільму «Зарваниця» 

(міжнародна назва — «New Jerusalem»). Режисери — Роман Хімей та Ярема Малащук. 
 

41. Надала, Х. «Чілдрен Кінофест» запрошує [Текст] / Х. Надала // Вільне життя плюс. — 

2020. — 22 трав. — С. [1]. — (Анонс). 

Кінофестиваль-конкурс «Чілдрен Кінофест» 2020 року відбудеться онлайн — з 29 травня 

по 7 червня на сайті www.childrenkinofest.com. До програми фестивалю увійшла 

фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» режисера Анатолія Матешка, 

головні ролі в якому зіграли юні актори з Тернополя Богдан Козій та Віталія Турчин. 
 

42. Не просто фантастика [Текст] : фільм з тернополянами у головній ролі — 

переможець «Чілдрен Кінофесту»! // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 10–

16 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» режисера Анатолія Матешка 

(виробництво Pronto film), головні ролі в якому зіграли юні актори з Тернополя Богдан 

Козій та Віталія Турчин, здобула гран-прі VII кінофестивалю-конкурсу мистецтв кіно для 

дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Фільм став одним із лідерів прокату, зібравши 

майже 8 мільйонів гривень. 
 

43. Олександр Денисенко: «Наш Тарас вистражданий. Його життя — взірець українця» 

[Текст] : [інтерв’ю з режисером та автором сценарію фільму «Тарас. Повернення» 

Олександром Денисенком] / [спілкувався] М. Шот. // Вільне життя плюс. — 2020. — 

8 трав. — С. 4 : фот. — (Передпрем’єрне інтерв’ю). 
 

44. Режисер Олександр Денисенко: «Повертаючи Шевченка, хочу повернути нас усіх 

одне до одного, щоб ми були разом» [Текст] : [інтерв’ю з режисером та автором 

сценарію фільму «Тарас. Повернення» Олександром Денисенком] / [спілкувався] 

М. Шот. // Урядовий кур’єр. — 2020. — 25 квіт. — С. 3 : фот. — (Кіно на карантині). 
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45. Сагаль, О. «Наші люди в Голлівуді», або як уродженець Шумщини творить кіно у 

Лондоні та Лос-Анджелесі [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2020. — 10—16 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Про уродженця Шумщини Вадима Трофименка (творчий псевдонім Hank Orion), відомого 

сценариста, режисера, творця фільмів, який працював у Голлівуді. 
 

46. Салко, М. Кінотеатр буде! [Текст] / М. Салко // Вільне життя плюс. — 2020. — 

22 трав. — С. [1]. — (Коротко). 

У понад один мільйон гривень обійдеться реконструкція єдиного кінотеатру в 

Тернополі — Палацу кіно, колишнього кінотеатру ім. І. Франка. 
 

47. 7-й кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен кінофест оголосив програму 

[Текст] // Культура і життя. — 2020. — 29 трав. — С. 3. — (Кіно). 

Кінофестиваль-конкурс «Чілдрен Кінофест» 2020 року відбудеться онлайн — з 29 травня 

по 7 червня на сайті www.childrenkinofest.com. До програми фестивалю увійшла 

фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» режисера Анатолія Матешка 

(виробництво Pronto film), головні ролі в якому зіграли юні актори з Тернополя Богдан 

Козій та Віталія Турчин. 
 

48. Турчак, О. Коли тернополяни вже зможуть піти на фільм у кінотеатр?[Текст] / 

О. Турчак // RIA плюс — 2020. — 6 трав. — С. 5 : фот. — (Місто). 
У Тернополі тривають роботи з реставрації кінотеатру «Палац кіно», що на вул. І. Франка. 
 

49. Хто сказав, що «кіна не буде»? [Текст] : «Палац Кіно» модернізують на мільйон // 

Нова Тернопільська газета. — 2020. — 20–26 трав. — С. 2 : фот. — (Vlada). 

У понад один мільйон гривень обійдеться реконструкція єдиного кінотеатру в 

Тернополі — Палацу кіно, колишнього кінотеатру ім. І. Франка. 

Тернопільська кінокомісія 

50. Островська, Л. Дебют креативної індустрії [Текст] / Л. Островська // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 10 черв. — С. 10 : фот. кольор. 

22 травня у Тернопільському пресклубі голова Асоціації кінокомісій України Леонід 

Бицюра та голова правління «Одеської кіностудії» Андрій Осіпов підписали меморандум 

про співпрацю та обговорили перспективи розвитку кінематографа в області. 
 

51. Сагаль, О. Голова правління «Одеської кіностудії» Андрій Осіпов: У Тернополі є такі 

люди і така енергія, які дозволяють саме цьому місту бути лідером в українській 

кінематографії [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 27 трав.–

2 черв. — С. 5 : фот. — (Socium). 

22 травня у Тернопільському пресклубі голова Асоціації кінокомісій України Леонід 

Бицюра та голова правління «Одеської кіностудії» Андрій Осіпов підписали меморандум 

про співпрацю. 
 

52. Як тернополяни «Фортецю Хаджибей» знімали [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2020. — 10—16 черв. — С. 11 : фот. 

Нещодавно завершилися зйомки історично-пригодницького істерну українсько-

грузинсько-турецького виробництва «Остання фортеця Хаджибей». Одним із українських 

копродюсерів стрічки є Тернопільська кінокомісія, яка уклала угоду про співпрацю з 

Одеською кіностудією. 
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НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Тернопільський музичний коледж імені С. Крушельницької 

53. Семеняк, В. Як ковток джерельної водиці [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар. — 2020. — 22 квіт. — С. 10 : фот. кольор. 

Стартував онлайн спільний проєкт телеканалу Тернопіль 1 і Тернопільського музичного 

коледжу ім. Соломії Крушельницької «Тиждень музичного антивірусу» за участю 

лауреатів міжнародних конкурсів Віталія Бобровського (фортепіано) та Володимира 

Шагая (вокал), приурочений до 250-річчя від дня народження видатного німецького 

композитора, піаніста та диригента Людвіга ван Бетховена. 
 

54. Штангей, В. Автор 300 пісень у Тижні антивірусу [Текст] / В. Штангей // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 20 трав. — С. 10 : фот. кольор. 

Упродовж Тижня музичного антивірусу Тернопільський музичний коледж імені Соломії 

Крушельницької спільно з телеканалом «Тернопіль — 1» взяли участь у мистецькому 

проєкті, приуроченому до Дня Матері «Яке святе і вічне слово мама!». Це був авторський 

концерт заслуженого діяча мистецтв України, композитора, аранжувальника, диригента, 

педагога Юрія Кіцили. 

Теребовлянський коледж культури та мистецтв 

55. Золотнюк, А. Борщівська вишивка на домотканому полотні [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 22 трав. — С. 4 : фот. — (У світі захоплень).  

Уже 14 років майстриня Олександра Гарасюк навчає вишивки студентів 

Теребовлянського вищого училища культури. 

__________________ 

Див також: 100–105 

Початкові мистецькі навчальні заклади 

56. Бідзіля, Т. У наставників немає секретів від юних скрипалів [Текст] / Т. Бідзіля // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 1 квіт. — С. 9 : фот.  
У концертній залі Тернопільської державної музичної школи № 1 імені В. Барвінського 

відбулася методична конференція викладачів відділів струнно-смичкових інструментів. 
 

57. Вандзеляк, Г. Тут живе пісня, музика і щире слово [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 трав. — С. 6 : фот. кольор. — (До 65-річчя). 

Бережанська державна школа мистецтв імені Миколи Бездільного відзначила 65 років від 

часу створення. Вона входить у п’ятірку найкращих мистецьких шкіл області. 
 

58. Васильків, Д. Золото на крилах ластів’ят [Текст] / Д. Васильків // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 1 квіт. — С. 12 : фот. кольор. 
Чортківчанин Олександр Жолондек, учень Заводської школи естетичного виховання, 

здобув золоту медаль Всесвітнього конкурсу дитячого малюнка для учнів мистецьких 

шкіл віком від 6 до 15 років асоціації «Le-no-hikari (з японської — «Світ домівки»), що 

вже 27 років проходить у Токіо (Японія). 
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59. Васильків, Д. У Заліщиках — диво-писанки [Текст] / Д. Васильків // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 квіт. — С. 12 : фот. кольор. — 

(Фотоінформація). 

Учні Заліщицької школи естетичного виховання на чолі з народною майстринею 

писанкарства Іванною Андрійчук долучилися до виготовлення та розфарбування 

велетенських писанок на центральному майдані Заліщиків. 
 

60. Деркач, З. Карантин таланту не завада [Текст] / З. Деркач // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 3 черв. — С. 3 : фот. — (Актуальне). 

Назар Тимчишин, учень четвертого класу Залозецької дитячої музичної школи (народно-

духовий відділ) бере участь у Міжнародному дистанційному конкурсі «Україна єднає 

світ». 
 

61. Деркач, З. Наш «золотий хлопчик» [Текст] / З. Деркач // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 8 квіт. — С. 6 : фот. кольор. — (Знай наших!). 

Учень Заводської школи естетичного виховання, чортківчанин Олександр Жолондек 

здобув золоту медаль Всесвітнього конкурсу дитячого малюнка для учнів мистецьких 

шкіл віком від 6 до 15 років асоціації «Le-no-hikari» (з японської — «Світ домівки»), що 

вже 27 років проходить у Токіо (Японія). 
 

62. Струбіцька, І. «Ми діти твої, Україно!» [Текст] / І. Струбіцька // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 20 трав. — С. 10 : фот. кольор. — (З перемогою!). 

Танцювальні колективи «Усмішка» й «Сонечко» Заліщицького районного будинку 

дитячої та юнацької творчості (керівниця — Олександра Василенко) удостоєні гран-прі в 

номінації «Хореографічне мистецтво» за підсумками Всеукраїнського дистанційного 

конкурсу-фестивалю мистецтв «Ми діти твої, Україно!», який відбувся в місті 

Хмельницькому. 
 

63. Тернополянка Анна Кріль — призерка міжнародного онлайнконкурсу юних 

піаністів [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 27 трав.—2 черв. — С. 5 : 

фот. — (Socium). 

Учениця Тернопільської музичної школи № 2 ім. Михайла Вербицького Анна Кріль (клас 

фортепіано, викладач Андрій Бакан) посіла III місце у віковій категорії до 8 років на 

міжнародному онлайнконкурсі юних піаністів серед учнів початкових мистецьких 

закладів «LVIV KAWAI QUARANTINE 2020». Конкурс, організатором якого є дитяча 

школа мистецтв №5 м. Львова, відбувся в онлайнформі з 7 до 30 квітня. 

ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

64. Балюх, В. Місто, яке любить Бог [Текст] / В. Балюх // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 6 трав. — С. 3 : фот. кольор. 
Про пам’ятки сакральної та світської архітектури міста-музею Бучача. 
 

65. Белякова, І. Сходи біля літака реконструюють, на фото проєкту його немає. [Текст] / 

І. Белякова // RIA плюс — 2020. — 6 трав. — С. 5 : фот. — (Реконструкція). 
Про плани реконструкції сходів біля пам’ятника літакові в парку Національного 

відродження у мікрорайоні «Східний» м. Тернополя. 
 

66. Довгаль, М. Чим приваблюють святині Збаража і околиць [Текст] / М. Довгаль // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. —  3 квіт. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина). 

Огляд історії та сьогодення пам’яток сакральної архітектури Збаража. 
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67. Золотнюк, А. Деталі Чорткова на малюнках фотографа [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 29 квіт. — С. 7 : фот. кольор.— (Старе місто). 

Фотограф із Чорткова Олег Марчак намалював близько двадцяти малюнків із знаковими 

спорудами міста. 
 

68. Золотнюк, А. Копичинці на старих фотографіях [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 22 квіт. — С. 7. : фот.— (Мандрівка вихідного дня). 

Мешканець Копичинців зібрав унікальну колекцію старовинних світлин довоєнного 

міста.  
 

69. Золотнюк, А. У Чорткові оцифровують пам’ятки архітектури [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 15 трав. — С. [1]— (На часі). 

Про проєкт «Кишенькове місто. Чортків у 3D-форматі», котрий виграв на конкурсі 

мінігрантів для культурної спадщини проєкту «Reherit: спільна відповідальність за 

спільну спадщину», що фінансується Європейським Союзом. 
 

70.  «Кишеньковий» Чортків ...у 3D форматі! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2020. — 10—16 черв. — С. 11 : фот. — (Miks). 

Про проєкт «Кишенькове місто. Чортків у 3D форматі» ГО «Центр розвитку молодої 

громади та міжнародного партнерства Центр ініціатива — Centr Initiative», Чортківської 

міської ради та компанії Skeiron. Загалом до листівок доповненої реальності, яких 

заплановано створити 600, увійдуть вісім об’єктів світської та сакральної архітектури. 
 

71. Кобаса, І. Скалатський замок: нове життя архітектурної перлини [Текст] / І. Кобаса // 

День. — 2020. — 8–9 трав. — С. 9 : фот. кольор. — (Маршрут №1). 

Про історію та сьогодення замку у м. Скалат Підволочиського району, 390-а річниця з часу 

будівництва якого минає цього року. З 2003 року він входить до складу Національного 

заповідника «Замки Тернопілля», тривають ремонтно-реставраційні роботи на території 

замкового комплексу. 
 

72. Мадзій, І. Пам’ятки архітектури — у 3D вимірі [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 15 трав. — С. [1]— (На часі). 

У Чорткові працюють над створенням 3D моделей восьми пам’яток архітектури в рамках 

проєкту для роботи із культурною спадщиною «Кишенькове місто. Чортків у 

3D-форматі». 
 

73. Мадзій, І. Раритет під купою сміття [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2020. — 22 квіт. — С. 7— (Знахідка). 

У Більче-Золотому, що на Борщівщині, знайдено старовинну церковну книгу «Катехизм 

для шкіл народних» 1894 року, виданий українською мовою. 
 

74. Майданюк, М. Храму Святого Антонія — 410 років [Текст] / М. Майданюк // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 26 черв. — С. 5. — (Історичні місця Гусятинщини). 

Про пам’ятку архітектури національного значення 17 століття — храм Святого Антонія, 

розташованого у центрі Гусятина (з нагоди 410-річчя костелу та 30-річчя повернення його 

вірянам). 
 

75. Садовська, Г. Для кого жива пам’ять, а для кого — відписки [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 6 трав. — С. 3 : фот. кольор. — (Порушуємо проблему). 

Про проблеми створення у с. Лішня на Кременеччині меморіального комплексу «Пам’ять 

жива» з метою увічнення пам’яті воїнів УПА, Другої світової війни, а також російсько-

української війни на Донбасі. 
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76. Скасків, М. Струсівський некрополь — музей під відкритим небом [Текст] : на 

Тернопільщині є унікальне кладовище, де можна побачити роботи талановитого 

скульптора Йосифа Земського / М. Скасків // Наш день. — 2020. — 24—30 черв. — 

Ст. 6 : фот. кольор. — (Подорожуємо Тернопільщиною). 

На старовинному «польському цвинтарі» при в'їзді в село Струсів Теребовлянського 

району є рідкісні надгробкові скульптури, виконані у стилі класицизму. Їх автор — 

маловідомий скульптор початку ХХ століття Йосиф Земський, що жив і працював у 

Струсові. 
 

77. Тодоренко, Л. З історії Тернопільського вокзалу [Текст] / Л. Тодоренко // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 15 трав. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Історія і сьогодення Тернопільського залізничного вокзалу. 
 

78. Шот, М. Раритетні документи з «Бандерівської скрині» [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 15 квіт. — С. 11 : фот. кольор. — (Знахідки). 

Огляд змісту другого видання документальної книжки «Бандерівська скриня: Архів УПА 

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

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 

79. Ганусевич, Н. А він постав у величі духовній [Текст] / Н. Ганусевич // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 8 трав. — С. 2 — (Наша спадщина). 
Про історію і сьогодення однієї з найдавніших споруд Збаража — римо-католицького 

костелу, пам’ятки архітектури епохи бароко середини XVIII століття. 
 

80. «Коли відновлювали Дзеркальну залу, натрапили на втрачену кераміку» [Текст] // 

Наш день. — 2020. — 10—16 черв. — С. 13 : фот. кольор. — (Подорожуємо 

Тернопіллям). 

У Вишнівецькому палацово-парковому комплексі діє нова виставка «Кахлі XVIII—

XIX ст. в інтер’єрах Вишнівецького палацу». На ній представлено близько десяти видів 

керамічної плитки з печей і камінів, личкувальна плитка зі стін і підлоги. Демонструються 

також фрагменти клозетів та інших типів сантехніки початку ХХ століття. 
 

81. Майба, І. «Я душу одягну у вишиванку, та не на мить, на день — а на віки...» [Текст] : 

у Національному заповіднику «Замки Тернопілля» ожили столітні візерунки / 

І. Майба // Культура і життя. — 2020. — 12 черв. — С. 16 : фот. кольор. — 

(Післямова). 

Національний заповідник «Замки Тернопільщини» організував 21 травня фотофлешмоб 

«WOW вишиванка», приурочений до Дня вишиванки. Співробітники заповідника 

продемонстрували унікальні вишиті сорочки із фондів музею, яких налічується майже 

400 — чоловічих, жіночих і дитячих вишиванок. 
 

82. Станкевич, О. Звитяга і слава українських гетьманів у графіці Євгена Удіна [Текст] / 

О. Станкевич // Культура і життя. — 2020. — 12 черв. — С. 12 : фот. кольор. — 

(Мистецтво). 

Про життя і творчість тернополянина Євгена Удіна — заслуженого художника України, 

доцента кафедри образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та 

методики їх викладання факультету мистецтв Тернопільського національного технічного 

університету імені Володимира Гнатюка. У виставковій залі Збаразького замку діє 

виставка його графічних робіт на історичну тематику, а саме — ілюстрації до книжки 

Юрія Мицика і Володимира Чайки «Битва під Збаражем 1649». 
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83. Шиян, Л. Вишнівецька бібліотека XVIII століття — осередок епохи Просвітництва 

[Текст] / Л. Шиян // Культура і життя. — 2020. — 12 черв. — С. 14—15 : фот. — 

(Сторінки історії). 

Історія книгозбірні Вишнівецького палацу XVIII—XIX століть, яка сформувалася під 

впливом ідей Просвітництва і була однією з найбільших приватних бібліотек Європи того 

часу. Її фундатор — Михайло Серватій Вишневецький (1680—1744), відомий політик та 

військовий діяч, бібліофіл, останній представник знаного волинського роду українського 

походження. 
 

84. Якель, Р. Анатолій Маціпура: На капітальні видатки з ремонту та реставрації не 

передбачено жодної копійки [Текст] / Р. Якель // Україна молода. — 2020. — 

10 черв. — С. 9 : фот. — (Спадщина). 
Про проблеми охорони, фінансування ремонтно-реставраційних робіт об’єктів історико- 

культурної та архітектурної спадщини, що входять до Національного заповідника «Замки 

Тернопілля». 
 

85. Якель, Р. Нові атракції — як виклик карантину [Текст] / Р. Якель // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 10 черв. — С. 7. — (Дискусія). 

У Збаразькому замку відбувся круглий стіл «Організація та особливості туристичного 

сезону на об’єктах Національного заповідника «Замки Тернопілля» в умовах 

послабленого карантину». Головні питання, які обговорювалися — ремонт і реставрація 

об’єктів культурної спадщини на території заповідника з метою посилення їх 

привабливості для відвідувачів. 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

86. Островська, Л. Час як символ оптимізму [Текст] / Л. Островська // Сільський 

господар. — 2020. — 24 черв. — С. 10 : фот. кольор. 

У художньому музеї і гастропабі «NATURA» відкрито першу персональну виставку 

тернопільської художниці Катерини Кирильчук «Натура. Візії». Художниця представила 

11 різнопланових картин у різних стилях — абстракціонізм, реалізм, сюрреалізм. 
 

87. Сагаль, О. Карантин і картини, або «Виставка на балконі» тернопільського 

художника Рустама Давлетова [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2020. — 29 квіт.—5 трав. — С. 6 : фот. — (Fizkultura). 

Тернопільський художник Рустам Давлетов організував на балконі свого помешкання на 

одній із центральних вулиць міста виставку своїх картин «На балконі». 

 

88. Тернополянка пише картини, які купують під різні інтер’єри [Текст] : [інтерв’ю з 

тернопільською художницею Катериною Ковальчук, виставка робіт якої відбулася в 

гастропабі «NATURA» / [розмовляв] Ф. Восінський // RIA плюс. — 2020. — 

17 черв. — С. 14 : фот. кольор. — (Виставка). 
 

89. Шот, М. Катеринині візії [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 2020. — 26 черв. — 

С. [1] : фот. — (Вернісаж). 

У художньому музеї і гастропабі «NATURA» відкрито першу персональну виставку 

тернопільської художниці Катерини Кирильчук «Натура. Візії». 
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ФІЛАТЕЛІЯ 

90. Коваль, Г. Що рік прийдешній філателістам готує? [Текст] : новинки філателії — 

Коропець і відомі імена, пов’язані з нашим краєм / Г. Коваль // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 3 черв. — С. 3 : фот. — (Актуально). 

У вересні 2020 року в Києві та Тернополі відбудеться погашення «Перший день» поштової 

марки, присвяченої 130-річчю борця за незалежність України ХХ сторіччя Кирила 

Осьмака. У 2021 році 600-літній ювілей смт Коропець Монастириського району буде 

відзначений стандартною маркою з його гербом. «Співучою маркою» відзначиться 

100-річчя з часу першого виконання української колядки «Щедрик» в Карнегі-Холі в 

Нью-Йорку, багаторічним керівником цього музичного майданчика був уродженець 

Кременця скрипаль Айзек Стерн (Ісаак Штерн). 
 

91. Мавдюк, М. Куди поїхати на вихідні: у Вишнівецькому палаці — виставка поштових 

марок [Текст] / М. Мавдюк // Наш день. — 2020. — 17—23 черв. — С. 8 : фот. кольор. 

В експозиційній залі Вишнівецького палацу діє виставка 255 поштових марок з колекції 

Володимира Лукащука. Представлено також колекцію поштових художніх марок — серії 

шедеврів образотворчого мистецтва із музейних зібрань Ермітажу, Третьяковської 

галереї, Музею образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна та Національного музею 

мистецтв у Гавані (Куба). 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

92. Золотнюк, А. Хто дозволив малювати Шевченкові лавру? [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2020. — 22 трав. — С. 4 : фот. — (Історія краю в документах). 

Документ із Державного архіву Тернопільської області — розпорядження Волинської 

консисторії про надання дозволу художнику Тарасу Шевченку малювати Почаївську 

лавру з околицями, видане 30 листопада 1846 року. 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

93. Весна без фесту «Ї», зате осінь буде мистецькою! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2020. — 15 квіт. — С. 6 : фот. — (PANORAMA). 

Затверджено програму 8-го «Мистецького фестивалю «Ї», який відбудеться у Тернополі 

4–8 листопада 2020 року.  
 

94. «Думки травневі позбирав»... [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 

27 трав. — С. 8 : фот. кольор. — (На завершення номера). 

Поет, журналіст із Збаража Володимир Кравчук став одним із 11 фіналістів III-го 

Всеукраїнського конкурсу нестандартної поезії ім. Миколи Біденка. 
 

95. «InStrum Fest» — цьогоріч у Кременці! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2020. — 24—34 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

18—19 липня 2020 року у Кременці, на території національного парку «Кременецькі гори» 

відбудеться фестиваль сучасної інструментальної і симфонічної музики «InStrum Fest 

Kremenets», приурочений до 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого скрипаля 

Айзека Стерна, який народився у Кременці. 
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96. Колосок, Д. Серед фіналістів — наша краянка [Текст] / Д. Колосок // Сільський 

господар плюс Тернопільщина . — 2020. — 24 черв. — С. 10 : фот. кольор. 

Оповідання тернопільської письменниці й журналістки Валентини Семеняк 

«Незовибатько...Дубогрій» увійшло до десятки оповідань-фіналістів міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (номінація «Інклюзивні оповідання «Terra 

інклюзія»). 
 

97. Мадзій, І. Нова перемога Олександра Радевича [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 17 черв. — С. 4 : фот. кольор. — (Знай наших!). 

Вихованець Більче-Золотецької музичної школи Олександр Радевич (викладачка вокалу 

Віра Тесля) здобув перемогу в 10-му традиційному всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

«Мамо рідна, ти моя молитва», що проходив дистанційно. Він отримав диплом третього 

ступеня у старшій віковій групі (номінація «Естрадний вокал»). 
 

98. Пересічна, Л. Європейський дебют на «золоті» [Текст] / Л. Пересічна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 трав. — С. 10 : фот. кольор. 
За результатами головного щорічного Європейського конкурсу в галузі комунікаційного 

дизайну Ed-Awards золото в номінації «Книга й видавнича ілюстрація» здобула збірка 

поезій «Оптика Бога» Мар’яни Савки — письменниці, засновниці й керівниці 

«Видавництва Старого Лева», уродженки м. Копичинців Гусятинського району. 
 

99. Штангей, В. Богдан Манюк — послідовник Марка Бараболі [Текст] / В. Штангей // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 трав. — С. 10 : фот. кольор. 
Серед переможців та лауреатів Міжнародного літературного конкурсу «Коли 

наблизитися…», приуроченого до 110-ї річниці з дня народження українського 

письменника–сатирика Марка Бараболі (Іван Рознійчук), двоє вихідців з 

Тернопільщини — письменники Богдан Манюк (твір «Фото на березі моря», III місце) та 

Любов Гонтарук (твір «Економія»). 

 

Талант-шоу «Голос країни» 

100. Деркач, З. Роман Сасанчин вкотре підкорив шоу «Голос України» [Текст] / 

З. Деркач // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 квіт. — С. 6 : фот. кольор. — 

(Знай наших!). 
Роман Сасанчин — студент-другокурсник хорового відділу Теребовлянського коледжу 

культури і мистецтв, здобув перемогу у десятому сезоні талант-шоу «Голос країни».  
 

101. Калачик, Ю. Мама переможця «Голосу країни’10» Євдокія Сасанчин: «Журналісти 

часто питають, чи є в Романа дівчина…» [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська 

газета. — 2020. — 29 квіт.—5 трав. — С. 6 : фот. — (Fizkultura). 
Роман Сасанчин — студент-другокурсник хорового відділу Теребовлянського коледжу 

культури і мистецтв, здобув перемогу у десятому сезоні талант-шоу «Голос країни».  
 

102. Костишин, Л. Двічі в одну річку [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 

2020. — 29 квіт. — С. [1] : фот. кольор.— (Знай наших!). 

Переможцем десятого талант-шоу «Голос країни» став 18-річний студент 

Теребовлянського коледжу культури і мистецтв Роман Сасанчин. 
 

103. «Перемогу нашого Ромчика святкувало все село» [Текст] : 18-річний Роман 

Сасанчин із села Садки Заліщицького району став переможцем «Голосу країни» / 

Наш день. — 2020. — 29 квіт.—5 трав. — С. 12 : фот. кольор. — (Вітання). 
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104. Тимчук, Л. Роман Сасанчин таки повернувся! [Текст] / Л. Тимчук // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 8 квіт. — С. 10 : фот. кольор. 
 

105. Турчак, О. 18-річний Роман Сасанчин з Тернопільщини переміг у «Голосі» [Текст] / 

О. Турчак // RIA плюс — 2020. — 29 квіт. — С. 5 : фот. — (Перемога). 
Роман Сасанчин — студент-другокурсник хорового відділу Теребовлянського коледжу 

культури і мистецтв, здобув перемогу у десятому сезоні талант-шоу «Голос країни» з 

піснею «Цвіте черешня».  
 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА  

ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

106. Єпур, В. Ексдиректор «Оркестра волі» знову «мітить» на посаду [Текст] / В. Єпур // 

RIA плюс. — 2020. — 10 черв. — С. 4 : фот. — (Конфлікт). 

Про питання обрання нового керівника Тернопільського муніципального духового 

оркестру «Оркестра волі». 

ТВОРЧІ СПІЛКИ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 

107. Томчишин, Ю. Великдень онлайн: Тернопільські просвітяни навчають 

писанкарству і святкових традицій в інтернеті [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2020. — 15—21 квіт. — С. 6 : фот. кольор. — (Традиції). 

Святослав Абрам’юк, директор обласного товариства «Просвіта», Ірина Абрам’юк, 

просвітянка. керівник гуртка «Центру творчості для дітей та юнацтва», майстриня 

народної творчості та просвітянка Надія Гута організували та провели низку майстер-

класів із писанкарства в режимі онлайн. 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

 НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА  

ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

108. Білий, І. На «Алеї зірок» засяє п’ять нових...зірочок [Текст] / І. Білий // Номер 

один. — 2020. — 17 черв. — С. 3 : фот. кольор. — (Новини). 

Цього року у Тернополі, з нагоди Дня міста на вулиці Сагайдачного заплановано 

встановити 5 символічних зірок, присвячених відомим тернополянам. Серед них: Орест 

Савка — актор, режисер, сценарист, громадський діяч, старший науковий співробітник 

«Історико-меморіального музею політичних в’язнів» м. Тернополя; Олександр Смик — 

бард, поет, драматург, голова ТОО НСПУ; Євген і Тетяна Удіни. Євген Удін — художник-

графік, у 1983—1992 — голова ТОО НСХУ, доцент кафедри образотворчого мистецтва, 

викладач художньої графіки та технологій друкарства  ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
 

109. Вандзеляк, Г. Творча родина Гірняків [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 27 трав. — С. 3. : фот. — (Захоплення). 
Про творчість відомого тернопільського художника, громадського діяча Євгена Гірняка. 

Митець створює картини різної тематики, портрети, ікони, іконостаси та вироби з дерева 

із ажурним обрамленням. 
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110. Веремійчик, О. Згадаємо поета Ярослава Павуляка [Текст] / О. Веремійчик // 

Українське слово. — 2020. — 11–24 квіт. — С. 14, 17 : фот. — (Література). 

Про життя і творчість Ярослава Павуляка (1948—2010) — українського поета-

шістдесятника, члена Національних спілок письменників України та Словаччини, 

завідувача Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів, 

уродженця селища Настасів Тернопільського району. 
 

111. Відкриття власної самості [Текст] : [інтерв’ю з письменником, перекладачем і 

режисером з Тернополя Юрієм Вітяком] / спілкувалася А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 15 трав. — С. 4 : фот. — (Розмова з письменником). 
 

112. Волянюк, Г. Здібний вихователь і творець краси [Текст] / Г. Волянюк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 13 трав. — С. 10 : фот. кольор. 
Пам’яті Анатолія Шандрука (1930—2003) — художника-аматора, педагога, відмінника 

народної освіти УРСР, багаторічного керівника студії образотворчого мистецтва 

Тернопільського палацу піонерів (тепер центр дитячої творчості), уродженця с. Борсуки 

Лановецького району. 
 

113. Золотнюк, А. Що особливого в руїнах? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 20 трав. — С. 7 : фот. кольор. 
Художниця Тетяна Окальська з Борщева уже двадцять років малює пам’ятки замкової та 

сакральної архітектури Тернопілля в техніці крапкової графіки. 
 

114. Зюбровська, Н. Дві родини в одній долі [Текст] / Н. Зюбровська // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 20 трав. — С. 10 : фот. 
Про творчі зв’язки двох шанованих на Тернопіллі родин — Крушельницьких та 

Барвінських, їх спільний внесок у розбудову культурного життя краю кінця XIX—першої 

половини ХХ століття. 
 

115. «Коли бачиш свої роботи у солідних готелях, куди приїжджають мільярдери, це додає 

впевненості у тому, що робиш» [Текст] : [інтерв’ю з скульптором і різьбярем Василем 

Петровським] / [розмовляла] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2020. — 3—

9 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Скульптор і різьбяр з Кременця Василь Петровський працює над художнім оформленням 

одного із найвідоміших у Європі парків розваг «Europa-Park» (м. Руст, Німеччина). 
 

116. Колінець, В. Микола Литвин у пам’яті українців житиме довго [Текст] / 

В. Колінець // Вільне життя плюс. — 2020. — 3 квіт. — С. 2 : фот. — (Сорокаднини). 
Пам’яті Миколи Литвина (1943–2020) — українського кобзаря, письменника, заслуженого 

діяча мистецтв України, журналіста, громадського діяча, який вчився і працював у 

Тернополі. Брав участь у святах, які проводив Тернопільський обласний краєзнавчий 

музей, виступав із програмою «Пісні волі» на своєму ювілейному вечорі в Тернопільській 

обласній філармонії у березні 1993 та листопаді 2004 — на вечорі поезії, малярства і пісні 

«Україна прийдешня», де репрезентував свою збірку поезій «Іржання стриножених 

коней», 26 січня 2003 у приміщенні «Пласту» в Тернополі та інші.  
 

117. Кравчук, Л. Серце, віддане людям [Текст] : до сторіччя від дня народження Івана 

Гавриловича Мельничука — педагога-історика, краєзнавця, громадського діяча / 

Л. Кравчук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 29 квіт. — С. 6 : 

фот. кольор. — (На завершення номера). 
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118. Ленко, Т. Єдиний у світі музей Івана Марчука — у рідній Москалівці [Текст] : у 

школі зібрані полотна митця, його речі та пам’ятні світлини / Т. Ленко // Наш 

день. — 2020. — 13–19 трав. — С. [1], 3 : фот. кольор. — (Особистість). 

На батьківщині народного художника України Івана Марчука — селі Москалівка 

Лановецького  району, у приміщенні місцевої школи вже десять років діє музей його імені. 
 

119. Лівінський, О. Журналіст та поет Євген Безкоровайний відверто в очі вказував 

кожному на творчі промахи і професійний брак, але не цурався й самокритики 

[Текст] / О. Лівінський // Номер один. — 2020. — 20 трав. — С. 9 : фот. кольор. — 

(Пам’ять). 

Про Євгена Безкоровайного (1947–2015) — журналіста, поета, публіциста, громадського 

діяча, голову Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників 

України, уродженця Ворвулинців Заліщицького району. 
 

120. Мельничук, Б. Дотичність до вічності [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 10 черв. — С. 7 : фот. кольор. — (У робітні митця). 

Про багатогранний творчий доробок тернопільського майстра живопису й графіки, 

заслуженого художника України, майстра книжкових знаків Ярослава Омеляна. 
 

121. Мельничук, Б. Міжнародна відзнака — Олександрові Астаф’єву [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2020. — 5 черв. — С. 5. — (Знай наших!). 

Олександра Астаф’єва, доктора філологічних наук, професора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка нагороджено Міжнародною літературною премією 

імені Вільгельма Магера. Премію присуджено за «видатні заслуги в гуманістичних 

устремліннях та високий науковий і художній професіоналізм; номінація 

«Літературознавство, поезія та переклад». 
 

122. Микола Солонер: «І один у полі воїн. Я це довів у чужій країні» [Текст] : [інтерв’ю з 

британським та українським скульптором, уродженцем Тернополя Миколою 

Солонером] / [розмовляв] М. Шот // Вільне життя плюс. — 2020. — 12 черв. — С. [1] : 

фот. — (Знайомство зблизька). 
 

123. Михайлюк, А. «Гей ви, стрільці січовії, раз, два, три…» [Текст] / А. Михайлюк // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 6 трав. — С. 7 : фот. — (Увага 

конкурс: нехай здійснюються мрії юних!). 
Про життя і творчість Михайла Гайворонського (1982—1949) — композитора, музиканта, 

учасника формації Українських січових стрільців, уродженця Заліщиків. 
 

124. Нестеренко, П. Галерея екслібрисів Володимира Окрутного [Текст] / П. Нестеренко // 

Культура і життя . — 2020. — 29 трав. — С. 5 : фот. кольор. — (Арт-проект). 

Про творчість тернопільського художника-графіка, викладача рисунку, живопису і 

композиції Тернопільської художньої школи Володимира Окрутного, який створив 

близько сотні екслібрисів, з портретним зображенням власника. Серед них — екслібриси 

Бориса Возницького, Василя Сліпака, Ярослави Стецько, Ліни Костенко, Ярослава 

Омеляна та ін. 
 

125. Ніжність на полотні [Текст] : [інтерв’ю з тернопільською художницею Любов’ю 

Поворозник] / спілкувалася Н. Бончук // Вільне життя плюс. — 2020. — 17 черв. — 

С. 7 : фот. кольор. — (Розмова з мисткинею). 
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126. Онисько, А. Надихає рідна земля [Текст] / А. Онисько // Вільне життя плюс. — 

2020. — 12 черв. — С. 3. — (Виставка). 
З нагоди 65-річчя художника-сценографа Тернопільського обласного академічного 

українського драматичного театру імені Т. Шевченка Володимира Дороша відкрито його 

персональну виставку, на якій представлено 48 живописних картин. 
 

127. Орися Крашевська (Гошовська): «Степан Сапеляк був моїм однокласником» 

[Текст] / О. Крашевська (Гошовська) / підгот. Б. Мельничук // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 20 трав. — С. 3. — (Актуально) ; Свобода плюс 

Тернопільщина — 2020. — 27 трав. — С. 4. 

Спогади про поета-політв’язня, лауреата Шевченківської премії, уродженця 

Тернопільщини Степана Сапеляка. 
 

128. Осуховська, С. Весело і радісно дивитися на світ [Текст]: до дня народження Миколи 

Дмітруха / С. Осуховська, Т. Давиденко // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 

26 черв. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

Про тернопільського художника, автора 18-ти персональних виставок в Україні та Польщі 

Миколу Дмітруха. Митець працює у галузі станкового живопису та графіки (книжкова 

ілюстрація, плакат, рисунок, дружній шарж, карикатура, екслібрис). 
 

129. Полєха, М. Пам’ять завжди житиме в серці [Текст] / М. Полєха // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 1 трав. — С. [1] : фот. — (До 100-річчя від дня народження Івана 

Мельничука). 
Спогади про Івана Мельничука — педагога-історика, краєзнавця, громадського діяча, 

уродженця с. Молотків Лановецького району. 
 

130. Попович, Ж. На своє 55-річчя художник Володимир Окрутний розповів про 

геометрію в іконі, Івана Франка й непередбаченість графіки [Текст] / Ж. Попович // 

Номер один. — 2020. — 29 квіт. — С. 11 : фот. кольор. — (Ексклюзив). 
Тернопільський художник-графік, член Національної спілки дизайнерів України 

Володимир Окрутний пише ікони на комп’ютері. 
 

131. Проців, М. Божі таланти «доктора Штока» [Текст] / М. Проців // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 3 черв. — С. 7 : фот. — (Нашого цвіту по всьому 

світу). 

25 травня 2020 року виповнилося 100 років від дня народження Зіновія Штокалка (1920—

1968) — лікаря, бандуриста, письменника, художника, почесного громадянина міста 

Бережани. З цієї нагоди в Бережанському відділенні зв’язку з ініціативи місцевого 

краєзнавчого музею відбулося клубне погашення ювілейного пам’ятного конверта та 

«Власної марки», а також презентовано каталог «Зіновій Штокалко (Бережан) і його 

родина в Бережанському краєзнавчому музеї та приватних колекціях», у який увійшли 358 

оригінальних світлин, листів, книг, документів, предметів. 
 

132. Скасків, І. Любов до рідної землі у серці й на полотні [Текст] / І. Скасків // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 20 трав. — С. 10 : фот. кольор. 

Про творчість художника зі Струсова Ігоря Бавдиса, який мріє намалювати серію картин 

із зображенням відомих людей Струсова й сіл струсівської закутини. У 2018 році в 

Струсівській санаторній школі-інтернаті відбулася виставка його картин «Любов до 

рідного краю». 
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133. Степан Бабій і КДБ [Текст] : [інтерв’ю з письменником-шістдесятником, заслуженим 

працівником культури України, лауреатом обласних літературних премій, 

уродженцем с. Мирове на Шумщині Степаном Бабієм з нагоди його 80-річчя] / 

[спілкувався] Б. Мельничук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 17 квіт. — 

С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
 

134. Теплі спогади про Івана Онуфреїва [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2020. — 6 трав. — С. 4 : фот. — (Акценти). 

Спогади про художника Івана Онуфреїва (1946—2012), уродженця с. Переволока 

Бучацького району Тернопільської області, доробок колекцій картин якого зберігається у 

художніх музеях Чернівців та Тернополя. 
 

135. Український та британський скульптор Микола Солонер: «Для мене головне — 

творити, працювати над собою» [Текст] : [інтерв’ю з британським та українським 

скульптором, уродженцем Тернополя Миколою Солонером] / [розмовляв] М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2020. — 23 трав. — С. 5 : фот. — (Суботні зустрічі). 
 

136. Чемера, Г. Владислав Федорович — меценат просвітництва [Текст] / Г. Чемера // 

Вільне життя плюс. — 22 трав. — С. 3 : фот. — (До 175-річчя з дня народження). 

Про Володислава Федоровича — голову товариства «Просвіта» в 1873—1877 рр., 

мецената, уродженця с. Білинівці (тепер Гусятинського району). У 2007 році в селі Вікно 

Гусятинського району було відкрито історико-краєзнавчий музей «Незабутні імена». 

Один експозиційний зал присвячений родині Федоровичів. 
 

137. Чистух, В. Талановита Ольга Гузар-Левицька [Текст] / В. Чистух // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 8 трав. — С. 6 : фот. — (До 160-річчя від дня народження). 

Про Ольгу Гузар-Левицьку (1860—1933) — письменницю, перекладачку, уродженку 

с. Завалова на Підгаєччині, сестру Лева Гузара — діда Блаженнійшого Любомира Гузара. 
 

138. Чубата, Д. На землі своїй деревом ріс [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2020. — 8 квіт. — С. 4 : фот. кольор. — (Слово про друга). 

Пам’яті Данила Теличина (1947—2010), поета, публіциста, журналіста, редактора, 

уродженця с. Осташівці Зборівського району. 
 

Мирослав Скорик 

139. Залишив нам вічну Мелодію... [Текст] : не стало композитора Мирослава Скорика // 

Нова Тернопільська газета. — 2020. — 3—9 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

Пам’яті Мирослава Скорика (1938–2020) — композитора, диригента, піаніста, художнього 

керівника Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України. 
 

140. Засумуй, трембіто, та по всьому світу [Текст] : тернопільські коріння світлої пам’яті 

Мирослава Скорика // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 3 черв. — С. 5 : 

фот. — (Незабутні...). 

Пам’яті Мирослава Скорика (1938—2020) — композитора, диригента, піаніста, 

художнього керівника Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста 

України. По батьковій лінії він походив із с. Завалів  Підгаєцького району Тернопільської 

області. 
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141. Мирослав Скорик — композитор, оперу якого благословляв Іван Павло II [Текст] // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 10 черв. — С. 7 : фот. 

Пам’яті Мирослава Скорика (1938—2020) — композитора, диригента, піаніста, 

художнього керівника Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста 

України, онучатого племінника Соломії Крушельницької. 
 

142. Садовська, Г. Сумує «Мелодія» та Україна [Текст] : відійшов у засвіти Мойсей 

української музики композитор Мирослав Скорик / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 12 черв. — С. 2 : фот. — (Замість квітки на свіжу могилу). 

Пам’яті Мирослава Скорика (1938—2020) — композитора, диригента, піаніста, 

художнього керівника Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста 

України, онучатого племінника Соломії Крушельницької. 

 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

143. Безкоровайна, М. Вишиті візерунки долі [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

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

Про творчість майстрині-вишивальниці Зеновії Суль з с. Мислова Підволочиського 

району. 
 

144. Безкоровайна, М. «Заплету найкращі квіти у ніжне волосся» [Текст] / 

М. Безкоровайна // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 8 квіт. — 

С. 12 : фот. кольор. 

Про творчість майстрині народних художніх промислів зі Зборова Олени Переймибіди 

(Квітки). 
 

145. Безкоровайна, М. Краса рукотворна [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 22 квіт. — С. 12 : фот. кольор. 

Про творчість тернопільської майстрині з бісероплетіння Оксани Белзюк. 
 

146. Безкоровайна, М. Ляльки на удачу [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 6 трав. — С. 12 : фот. кольор. 

Кременчанка Людмила Блищак виготовляє ляльки з капронових колготок, сувеніри з 

полімерної глини, вироби з дерева, декоровані технікою декупаж. 
 

147. Безкоровайна, М. Мистецтво у юних долонях [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. — 1 квіт. — С. 12 : фот. кольор. 

Про творчість юної мисткині з бісероплетіння, майстрині народних художних промислів 

Вікторії Михальської з Базаринців Збаразького району. 
 

148. Вандзеляк, Г. Ігор Боднар із Заліщик виготовляє диво-писанки [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 15 квіт. — С. 8 : 

фот. кольор. — (На завершення номера). 

Про творчість майстра народної творчості з писанкарства й паперопластики Ігоря 

Боднара. 
 

149. Вандзеляк, Г. Пані Валентина на карантин не зважає — великодні рушнички 

вишиває… [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2020. — 

8 квіт. — С. 6 : фот. кольор. — (На завершення номера). 

У творчому доробку тернопільської майстрині Валентини Кравчук — до тисячі 

вишиваних робіт, у тому числі — до вісімсот вишиванок з бісеру. 
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150. Золотнюк, А. Вироби з лози й нині актуальні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 27 трав. — С. 7 : фот. кольор. — (Хобі). 

Про творчість майстрині з художнього лозоплетіння, чортківчанки Лариси Бойчун. 
 

151. Золотнюк, А. Давні прикраси сьогодні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 24 черв. — С. 7 : фот. кольор. — (Захоплення). 

Про творчість викладачки Теребовлянського коледжу культури і мистецтв, членкині 

Національної спілки майстрів України Ольги Копчак. Майстриня виготовляє етнічні 

прикраси з бісеру. 
 

152. Золотнюк, А. Магія давніх українських прикрас [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 8 квіт. — С. 7: фот. кольор. — (Хобі). 

Майстриня Галина Михальська з Базаринців Збаразького району виготовляє автентичні 

українські прикраси. 
 

153. Золотнюк, А. Мінікартини на писанках [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. —15 квіт. — С. 7: фот. кольор. — (Великоднє). 

Про творчість майстрині з писанкарства, кременчанки Катерини Поднєжної. 
 

154. Золотнюк, А. Повернутись у дитинство [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2020. — 29 квіт. — С. 7 : фот. кольор.— (Хобі). 

Про творчість Лілії Фурсик, керівниці гуртка із виготовлення іграшок і сувенірів 

Кременецького центру дитячої творчості. 
 

155. Казка, розказана іграшками [Текст] : [інтерв’ю з тернопільською майстринею із 

виготовлення шерстяних виробів у техніці валяння Ольгою Биндас] / 

[спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2020. — 17 квіт. — С. 4 : фот. — 

(Хобі). 
 

156. Клапоушко, А. Речі, сповнені тепла й любові [Текст] : тернополянка створює ніжних 

фей та оригінальних звірят з вовни / А. Клапоушко // Наш день. — 2020. —  

13—19 трав. — С. 6: фот. кольор. — (Захоплення). 

Про творчість тернопільської майстрині із валяння з вовни Ірини Веприк. 
 

157. Коли писанка — мистецьке полотно [Текст] : [інтерв’ю з кременчанкою, 

майстринею з писанкарства Катериною Поднєжною] / [спілкувалася] О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2020. — 15 квіт. — С. [8] : фот. кольор.  
 

158. Мадзій, І. Мистецтво для душі [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2020. — 

15 квіт. — С. 12 : фот. кольор. — (Світ захоплень). 

Про творчість борщівської майстрині хенд-мейду Марії Прокопишин. 
 

159. Сагаль, О. «Зробити з лози можна все — були б час та терпіння»! [Текст] / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2020. — 24—30 черв. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
 

160. Томчишин, Ю. Ляльковий світ Олени Локатир [Текст] : майстриня з Кременця 

створює оригінальні іграшки зі справжніми емоціями та у дизайнерському вбранні / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2020. — 10—16 черв. — С. 8 : фот. кольор. — (Життя). 

Про творчість майстрині з Кременця Олени Локатир, працівниці Кременецького 

районного центру дитячої творчості, яка виготовила більше сотні ляльок у техніці 

ліплення з глини. 
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161. Томчишин, Ю. Василь Петровський: «Хочете змінити світ — почніть з себе» 

[Текст] : різьбяр із Кременця, який працює в одному з найбільших в Європі парку 

розваг, створює дерев’яні скульптури для Кременецького ботанічного саду. / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2020. — 29 квіт.—5 трав. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Особистість). 
 

162. Турчак, О. Динозаври і котики, яких можна носити на плечах [Текст] / О. Турчак // 

RIA плюс. — 2020. — 24 черв. — С. 11 : фот. кольор. — (Хобі). 

Тернопільська майстриня хенд-мейду Ірина Веприк виготовляє наплічники — казкові 

істоти у техніці валяння з вовни. 
 

163. Чарівний світ вишивки [Текст] : [інтерв’ю з тернопільською майстринею-

вишивальницею Галиною Переймибідою] / [спілкувалася] Я. Колеснік // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 17 черв. — С. 7 : фот. кольор. — (Хобі). 
 

164. Шот, М. У бісері розкривається моя душа [Текст] : лаборантка екстреної служби з 

Тернопільщини Людмили Гургач понад 30 років займається художнім 

бісероплетінням / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2020. — 4 черв. — С. 4 : фот. — 

(Культура). 

Про творчість тернопільської майстрині народних промислів художнього бісероплетіння 

Людмили Гургач. 
 

165. Які вони, сумки-веселунки? [Текст] : [інтерв’ю з майстринею із виготовлення 

в’язаних сумок Юлією Тарасюк] / спілкувалася А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2020. — 1 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Хобі). 

ІНШЕ 

166. Карпович, В. Вірна дочка України [Текст] : у травні 2020 року 100 років від дня 

народження Ярослави Стецько / В. Карпович, Б. Мельничук // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 15 трав. — С. [1], 4 : фот. — (Світочі Тернопілля). 

Про життя й діяльність Ярослави Стецько (з дому Музики) (1920—2003), педагога, 

публіциста, громадсько-політичної діячки, дружини провідника ОУН Ярослава Стецька. 
 

167. Мандрик, М. Романтика слова на струнах душі [Текст / М. Мандрик // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2020. —15 квіт. — С. 5: фот.— (Творчість наших 

земляків). 
В Івано-Франківську відбулася репрезентація поетичної книжки переможниці конкурсу 

молодої української поезії та авторської пісні «Хортицькі дзвони», дипломантки 

«Гранослова» і переможниці міжнародного поетичного конкурсу «Гайвороння», 

уродженки міста Монастириської Галини Султєвої «З Нерва». 
 

168. Нас єднає вишиванка [Текст] : Леся Українка вишивала вже у п’ять років, Микола 

Лисенко одягав вишиванку на щодень, а Соломія Крушельницька найбільше 

любила «борщівки». Найцікавіше про вишиванки у видатних українських 

родинах  // Експрес. — 2020. — 21—28 трав. — С. 1 : фот. кольор. — (Тема). 
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169. Савак, Б. «Нас єднає українська мова і дух» [Текст] / Б. Савак // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2020. — 6 трав. — С. 7: фот. — (Нашого цвіту — по всьому 

світу). 
Про Аскольда Лозинського — американця українського походження, колишнього 

президента Світового конгресу українців, голови Фундації Українського Вільного 

Університету, матір якого є уродженкою Копичинців Гусятинського району. 
 

170. Степаненко, О. Чи потрібна Білобожниці спадщина роду Борисикевичів? [Текст] / 

О. Степаненко // Вільне життя плюс. — 2020. — 22 трав. — С. [1] : фот. — 

(Неперебутні). 

Про Михайла Борисикевича (1848—1899), видатного лікаря-офтальмолога, професора 

університетів Відня, Інсбрука та Граца, уродженця містечка Білобожниці Чортківського 

повіту та про питання вшанування його пам’яті на Тернопільщині. 
 

171. «Україна — це країна переможців» [Текст] : [інтерв’ю з ініціатором історико-

просвітницького проєкту «Бункер» мистецького об’єднання Delirium із Копичинців 

(Гусятинський район)] Володимиром Ухачем / запитувала А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2020. — 1 квіт. — С. 7 : фот. кольор. — (Цікаве знайомство). 
 

172. Шот, М. Загублена усмішка знайшлася в Болгарії [Текст] М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2020. —17 квіт. — С. [1] : фот. — (Знай наших!). 

Болгарська рекламна агенція Leia’s Funky ART випустила екологічні торбинки та 

футболки, на яких зобразила казкові персонажі книжки тернопільської письменниці, 

журналістки Валентини Семеняк «Хто загубив усмішку?». 
 

173. Яремчук, С. Лише віра рухає гори [Текст] / С. Яремчук // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2020. — 20 трав. — С. 5 : фот. — (Славетні українки). 

14 травня виповнилося 100 років від дня народження Анни Музики (Слави Стецько) 

(1920—2003), багаторічної очільниці Антибільшовицького блоку народів, засновниці 

Конгресу українських націоналістів, народної депутатки України трьох скликань, 

педагога, публіциста, громадсько-політичної діячки, уродженки села Романівка на 

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

[Текст] : анот. бібліогр. покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від. інформації 

; уклад.: Р. Гунько. — Тернопіль, 2020. — 25 с. 
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