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Від укладача 

 

Бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини» Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

видає з 1991 року щорічно.  

Мета цього посібника — надати представникам органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, викладачам навчальних закладів, учителям, 

краєзнавцям, журналістам, бібліотекарям, студентам, а також усім, хто 

небайдужий до історії краю, його сьогодення, довідковий матеріал про 

важливі події в історії області, ювілеї уродженців краю й видатних діячів, які 
життям та діяльністю пов’язані з Тернопільщиною, і допомогти в плануванні 
роботи на наступний рік. 

Розпочинає покажчик перелік основних ювілейних і пам’ятних дат року. 

Далі розміщено інформацію про імена та події, що не увійшли до основного 

списку. 

Основні ювілейні дати систематизовано за хронологією, зокрема подано 

число, місяць, найменування події, текстову довідку та рекомендаційний 

список літератури, а в персоналіях — за алфавітом. Дати вказано за новим 

стилем, відомості почерпнуто з друкованих джерел інформації, при цьому 

перевага віддавалась енциклопедичним виданням, зокрема «Тернопільському 

енциклопедичному словникові». Полегшить користування бібліографією 

«Іменний покажчик» та «Покажчик назв». 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до стандартів 

України в бібліотечній справі. 
Перелік дат і ювілеїв неповний. Добір матеріалу до посібника завершено 

в травні 2020 року. 

Розширити коло літератури цієї тематики допоможуть видання: 

«Література про Тернопільську область за ... рік», краєзнавчі бібліографічні 
покажчики, списки та попереджувальні довідки, які Тернопільська обласна 

універсальна наукова бібліотека видала раніше, зведений краєзнавчий 

каталог, електронний краєзнавчий каталог. 
Електронний варіант посібника розміщено в мережі інтернет за адресою: 

www.library.te.ua, у розділах «Видання бібліотеки» та «Календар знаменних 

дат». 

Радимо використати пропонований довідник для вшанування видатних 

земляків, відзначення дат, які стосуються історії та культури певного району. 
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Висловлюємо щиру подяку за надання окремих матеріалів: 

Ковалькову Ю. — голові Тернопільської асоціації нобелівських студій, 

заступникові голови Тернопільської обласної організації Асоціації 
філателістів України; 

Мельничуку Б. — письменникові, краєзнавцю, заслуженому діячеві 
мистецтв України; 

Огороднику М. — журналістові, фотографу, краєзнавцю, вікіпедистові; 
Поливку О. — краєзнавцеві, філателісту; 

Саваку Б. — краєзнавцеві, літературознавцю; 

бібліографам Гусятинської, Збаразької, Зборівської, Підволочиської, 
Підгаєцької, Чортківської, Шумської ЦБС. 

 

Ваші поради, зауваження та пропозиції щодо цього випуску покажчика 
просимо надсилати на адресу Тернопільської ОУНБ:  

бульвар Т. Шевченка, 15,  

м. Тернопіль, 46001;  

e-mail: admin@library.te.ua;  

тел.: (0352) 52-72-70. 
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Скорочення, уживані в покажчику 

 

АМ — Академія мистецтв 

АН — Академія наук 

АРСР — Автономна Радянська Соціалістична Республіка 
АУП — Асоціація українських письменників 

ВНЗ — вищий навчальний заклад 

ВПУ — вище професійне училище 
ВР — Верховна Рада 
ВТТ — виправно-трудовий табір 

ВУСК — Всеукраїнська спілка краєзнавців  

ВШ — вища школа 
ГСПО — громадська спортивно-патріотична організація 

ДАТО — Державний архів Тернопільської області 
ДПУ — Державне політичне управління 

ЕУ — «Енциклопедія українознавства» 

ЗМІ — засоби масової інформації 
ЗОШ — загальноосвітня школа 
ЗС — Збройні сили 

ЗУЗ — західні українські землі 
ЗУНР — Західноукраїнська Народна Республіка 
КДБ — Комітет державної безпеки 

КМ — Кабінет Міністрів 

КУН — Конгрес українських націоналістів 

ЛВУ — Ліга визволення України 

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника 
МВС — Міністерство внутрішніх справ 

МДБ — Міністерство державної безпеки 

НКВС — Народний комісаріат внутрішніх справ 

НКДБ — Народний комісаріат державної безпеки 

НРУ — Народний рух України 

НСАУ — Національна спілка архітекторів України 

НСМНМУ — Національна спілка майстрів народного мистецтва України 

НСТДУ — Національна спілка театральних діячів України 

НТШ — Наукове товариство імені Шевченка 
ОУН — Організація українських націоналістів 

ОУН(б) — Організація українських націоналістів (бандерівців) 

ПК — палац культури 

РБК — районний будинок культури 

РПЦ — Російська православна церква 
РСР — Радянська Соціалістична Республіка 
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РФ — Російська Федерація 

СБ — Служба безпеки 

СЖУ (НСЖУ) — Спілка журналістів України (Національна спілка 

журналістів України) 

СПУ (НСПУ) — Спілка письменників України (Національна спілка 

письменників України) 

СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік 

СХУ (НСХУ) — Спілка художників України (Національна спілка художників 

України) 

ТДПУ (ТНПУ) — Тернопільський державний педагогічний університет 
(Тернопільський національний педагогічний університет 
ім. В. Гнатюка) 

ТДТУ (ТНТУ) — Тернопільський державний технічний університет 
(Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя) 

ТЕС — «Тернопільський енциклопедичний словник» 

ТОКМ — Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

ТОХМ — Тернопільський обласний художній музей 

ТУМ — Товариство української мови ім. Т. Шевченка 
УАПЦ — Українська автокефальна православна церква 
УВО — Українська військова організація 

УВУ — Український вільний університет 
УГА — Українська галицька армія 

УГВР — Українська головна визвольна рада 
УГКЦ — Українська греко-католицька церква 
УКЦ — Українська католицька церква 
УНА — УНСО — Українська національна асамблея — Українська народна 

самооборона 
УНДО — Українське національно-демократичне обʼєднання 

УНР — Українська Народна Республіка 
УНС — Український народний союз 
УПА — Українська повстанська армія 

УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УСДП — Українська соціал-демократична партія  

УСРР — Українська Соціалістична Радянська Республіка 
УСС — Українські січові стрільці 
ЦК ВКП(б) — Центральний комітет Всесоюзної комуністичної партії 

(більшовиків) 
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Знаменні та пам’ятні дати Тернопільщини на 2021 рік 

 

 

ЛЮТИЙ 

8 — 60 років від дня народження Вʼячеслава Миколайовича Жили 

(08.02.1961) — драматичного актора, режисера, заслуженого діяча 

мистецтв України (2009) 

11 — 70 років від дня народження Валерія Олексійовича Залізного 

(11.02.1951) — поета, художника-аматора, співака 

БЕРЕЗЕНЬ  

26 — 70 років від дня народження Степана Євстахійовича Сапеляка 

(26.03.1951—01.02.2012) — поета, лауреата Національної премії 
України ім. Т. Шевченка (1993) 

27 — 90 років від дня народження Петра Івановича Ковальчука 

(27.03.1931—25.02.1995) — письменника, журналіста 

КВІТЕНЬ  

26 — 175 років від дня народження Івана Григоровича Верхратського 

(26.04.1846—29.11.1919) — філолога, письменника, 
природознавця 

29 — 140 років від дня народження Катерини Андріївни Рубчакової 
(29.04.1881—22.11.1919) — драматичної актриси, співачки 

(сопрано) 

ТРАВЕНЬ  

9 — 150 років від дня народження Володимира Михайловича 
Гнатюка (09.05.1871—06.10.1926) — етнографа, фольклориста, 
мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача, 
громадсько-культурного діяча 

ЧЕРВЕНЬ  

8 — 75 років від дня народження Степана Йосиповича Алича-

Мокрія (08.06.1946—13.10.1984) — поета 
21 — 100 років від дня народження Осипа Васильовича Дякова-

«Горнового» (21.06.1921—28.11.1950) — ідеолога боротьби ОУН, 

сотника УПА, публіциста 
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ЛИПЕНЬ  

9 — 50 років від дня народження Бориса Даниловича Репки 

(09.07.1971) — співака, заслуженого артиста України (2000) 

20 — 100 років від дня народження Ольги Родіонівни Сліпої 
(20.07.1921—11.05.2003) — громадсько-політичної діячки, 

краєзнавця 

26 — 60 років від дня народження Ярослава Петровича Лемішки 

(26.07.1961) — оперного та камерного співака, народного артиста 
України (2011) 

СЕРПЕНЬ 

12 — 70 років від дня народження Богдана Івановича Ткачика 
(12.08.1951) — народного художника України (2016) 

ВЕРЕСЕНЬ  

14 — 90 років від дня народження Івана Михайловича Гермаківського 

(14.09.1931—02.03.2006) — журналіста, письменника 
27 — 125 років від дня народження Тимофія Львовича Бойчука 

(27.09.1896—1922) — художника 

ЖОВТЕНЬ 

12 — 50 років від дня народження Андрія Петровича Юркевича 

(12.10.1971) — оперно-симфонічного та хорового диригента, 
диригента Національної опери України ім. Т. Шевченка, 
заслуженого артиста України (2019) 

ЛИСТОПАД 

20 — 125 років від дня народження Михайла Івановича Вериківського 

(20.11.1896—14.06.1962) — композитора, диригента, 
фольклориста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1944) 

ГРУДЕНЬ 

2 — 70 років від дня народження Степана Петровича Галябарди 

(02.12.1951) — поета-пісняра 
12 — 80 років від дня народження Бориса Семеновича Хижняка 

(12.12.1941—31.10.2008) — письменника, журналіста, 
громадського діяча 
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Перелік імен та подій,  

що не увійшли до основного списку 

1 січня 1886 р. у с. Петриків, нині Тернопільського району, 

народився педагог, військовик, меценат Степан Бріль. Підхорунжий 

УСС.  

У 1916 р. у бою під Потуторами на Бережанщині потрапив у 

московський полон. У 1918 р. повернувся до Тернополя, вступив до УГА. 

Брав участь у бойових діях, зокрема в Чортківській офензиві. Після 
Другої світової війни емігрував до Канади (м. Торонто). 

Автор статті про с. Тудорів у книжці «Чортківська округа» (1974), 

спогадів. 

Помер 27 грудня 1975 р. у м. Торонто, Канада. 
1 січня 1931 р. у с. Кальне, нині Зборівського району, народився 

вчений у галузі геофізики Ярослав Станіславович Сапужак. Доктор 

геолого-мінералогічних наук (1987), професор. Академік Нафтогазової 
академії України (1993).  

Автор понад 200 наукових праць. Сподвижник відродження НТШ у 

Львові; від 1990 р. — голова Комісії фізики Землі цього товариства. Член 

редакційної колегії кількох томів «Праць НТШ», багатьох наукових 

часописів. 

Помер 15 жовтня 2004 р. у м. Львів. Похований на Личаківському 

цвинтарі. 
1 січня 1931 р. у с. Романівка, нині Тернопільського району, 

народилася вчений у галузі хімії, громадсько-культурна діячка Уляна 

Любомирівна Скальська (з дому — Головацька). Кандидат хімічних 

наук (1970). Член ВУСК (1995), НТШ (1999), НСЖУ (2005). Премія 
ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2003). 

Авторка понад 60 наукових праць, більш як 300 публікацій у пресі та 
виступів на радіо на літературно-мистецькі теми. 

1 січня 1941 р. у с. Юстинівка, нині Підгаєцького району, народився 
вчений-хімік, педагог Михайло Теодорович Брик. Доктор хімічних наук 

(1980), професор (1988). Заслужений діяч науки і техніки України (2005). 

Від 1992 р. — президент Українського мембранного товариства. 
Член-кореспондент Клубу дослідників у м. Нью-Йорк, США. 

Автор 12 монографій та понад 350 статей, 25 винаходів і патентів.  

Помер 5 березня 2006 р. у м. Київ. 

2 січня 1921 р. у с. Городище, нині Козівського району, народився 
поет, літературознавець, перекладач Богдан Методійович Беднарський. 
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Вірші почав писати в Бережанській гімназії. Зберігся рукопис ранніх 

творів — збірка «Поезії». Належав до наймолодшого покоління «празької 
школи» поетів. Перекладав поезії з російської, польської, білоруської й 

німецької мов. Серед літературознавчих праць — «Тристан та Ізольда» 

(увійшла разом із 49 віршами, оповіданнями і 30 перекладами до збірки 

«Шляхетне серце» (Київ, 1994). 

Помер 30 червня 1949 р. у м. Ауґсбурґ, Німеччина. 
2 січня 1941 р. у с. Цебрів, нині Зборівського району, народився 

літератор, журналіст, краєзнавець Роман Іванович Пінь. Член НСЖУ.  

Автор збірок поезій «Орбіта» (1979), «Замріяне сонечко» (1984), 

текстів путівників «Тернопіль» (1974, 1979), краєзнавчих статей. 

Записував приказки, народні пісні, що зберігаються в ДАТО. 

Співініціатор відродження святкування Івана Купала і «Тернопільської 
зими». 

Помер 17 листопада 1988 р. у м. Тернопіль. 

2 січня 1941 р. у м. Бережани народилася поетка, перекладачка, 
редакторка Оксана Павлівна Сенатович. Член НСПУ (1976). Премії 
ім. Олени Пчілки (1992), І. Блажкевич (1995).  

Від 1993 р. — редакторка газети «Діти Марії» (м. Львів). Авторка 
збірок поезій «Стебло» (1968), «Діапазон весни» (1979), «Голубий голос» 

(1984), «Чоловік з трояндою» (1988), «Обличчям до голуба» (1990), 

збірок віршів для дітей «Вчиться вересень читати» (1977), «Сніговик» 

(1981), «Живемо в одному домі» (1983) та інших, повісті «Не виростуть 

хлопці без дощу» (1974), перекладів із сербської мови «Малий велетень» 

(1986), українських абеток тощо. Твори перекладені кількома мовами. 

Померла 31 березня 1997 р. у м. Львів. Похована на Личаківському 

цвинтарі. 
2 січня 1961 р.  у с. Клинини Волочиського району Хмельницької 

області народилася історик, етнограф Людмила Дмитрівна Строцень. 

Член ВУСК (1991), НТШ (2000). 

Авторка краєзнавчих розвідок, наукових публікацій із проблем 

етнографії краю, памʼяткоохоронної роботи. Учасниця наукових 

конференцій. 

2 січня 1971 р. у м. Бережани народився художник-дизайнер Олег 
Остапович Жак.  

Закінчив Бережанську художню школу за спеціальністю художник-

графік (1986), фізико-математичний факультет ТДПУ (1994, нині — 

ТНПУ).  

Нині — один із провідних художників-дизайнерів Тернопільщини. 
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5 січня 1961 р. у с. Вільшаниця Яворівського району Львівської 
області народився журналіст, редактор Микола Миколайович Шот. 

Член НСЖУ (1989). Заслужений журналіст України (2019). 

Кореспондент, завідувач відділу обласної молодіжної газети 

«Ровесник», завідувач відділу газети «Західна Україна», старший 

редактор, головний редактор студії телебачення Тернопільської обласної 
телерадіокомпанії, головний редактор газет «Досьє 02», «Медична 
академія» (усі — м. Тернопіль). Від 2004 р. — власний кореспондент 
газети «Урядовий курʼєр» у Тернопільській області.  

Автор книжок «Тихий смуток душі» (2003), «На пагорбі долі» (2013). 

6 січня 1931 р. у с. Тростянець, нині Бережанського району, 

народилася педагог, архівіст, громадська діячка Надія Омелянівна 

Халупа-Головач. Відмінник архівної справи (1987). 

Науковий редактор робочої групи з видання «Книги Памʼяті» 

Тернопільської області. Співавтор нарису «Шумськ» у виданні «Історія 

міст і сіл Української РСР. Тернопільська область» (Київ, 1973), книжки 

«Нариси історії Тернопільської обласної партійної організації» (Львів, 

1980), «Подвиги безсмертя» (2001), автор статей у ТЕС. 

6 січня 1936 р. у с. Заріг Оржицького району Полтавської області 
народився журналіст, краєзнавець Василь Олександрович Бурма. Член 

СЖУ (1970), Національної спілки фотохудожників України (1999). 

Заслужений журналіст України (1999). 

7 січня 1841 р. у с. Озеряни, нині Бучацького району, народився 
священник, хоровий диригент, громадський діяч Амвросій Васильович 

Крушельницький.  
Служив парохом у селах Озеряни, Сороки, Білявинці, Петликівці 

(нині — Нові Петликівці), Осівці (нині всі — Бучацького району), Біла, де 
провадив хори, аматорські театри. Грав на скрипці та фортепіано, на 
ювілейних концертах диригував хором товариства «Руська бесіда» у 

м. Тернопіль. Дружив з І. Франком, листувався з М. Павликом, іншими 

діячами культури та освіти. 

Помер 31 грудня 1902 р. у с. Біла, нині Тернопільського району. 

7 січня 1951 р. у с. Старе Село, нині Пустомитівського району 

Львівської області, народився вчений у галузі економіки, педагог, 
громадський діяч Степан Юрійович Трубич. Доктор економічних наук 

(2001), професор (2003). 

Автор понад 100 наукових робіт, 1 індивідуальної та 3 колективних 

монографій, співавтор 2 посібників і підручника. 
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9 січня 1896 р. у с. Білоголови, нині Зборівського району, народився 
актор театру і кіно Степан Васильович Шагайда (справжнє — 

Шагадин).  

Служив у церкві Святого Юра в м. Львів, навчався іконопису в 

Почаївській лаврі. 
Актор театру «Березіль» (м. Київ, від 1926 — м. Харків), учень Леся 

Курбаса. Ролі в театрі: Лавро («Комуна в степах» М. Куліша), 
Шмигельський («Сава Чалий» І. Карпенка-Карого), Сірий Вовк 

(«Жакерія» П. Меріме) та інші. Кінодебют — у 1924 р. на Одеській 

кінофабриці (роль диякона Гордія в художньому фільмі «Вендетта», 

режисер Лесь Курбас). У 1927—1937 рр. знявся у 26 художніх фільмах 

Одеської й Київської кіностудій (режисери І. Кавалерідзе, 
Ф. Лопатинський, І. Пирʼєв та інші). 

Автор спогадів про режисера О. Довженка «Моя робота в 

«Аерограді», віршів. Товаришував і співпрацював із А. Бучмою, 

М. Крушельницьким.  

Восени 1937 р. заарештований органами НКВС; репресований. 

12 січня 1938 р. у м. Київ затверджено постанову комісії НКВС СРСР 

і Прокуратури СРСР про розстріл групи вʼязнів, серед яких був і 
С. Шагайда.  

Вирок виконано 20 січня 1938 р. Реабілітований у 1957 р. 

У м. Тернопіль імʼям актора названо вулицю. 

11 січня 1811 р. у с. Городок, нині Заліщицького району, народився 
польський поет, публіцист, перекладач Александер Лєшек 

Борковський-Дунін. 
Автор поем «Козак» (1830), «Цимбаліада» (1845), повісті 

«Провінціальщина» (2 т.; 1843, 1849), балади «Королева глибин» (1862), 

віршів, оповідань, статей, художніх перекладів. Підтримував творчі 
звʼязки з І. Вагилевичем. 

Помер 30 листопада 1896 р. у м. Львів. 

11 січня 1951 р. у м. Тернопіль народився лікар-хірург Ігор 

Касянович Венгер. Доктор медичних наук (1997), професор (1999). 

12 січня 1876 р. у с. Плотича, нині Козівського району, народився 
педагог, журналіст, редактор, музикант, диригент-аматор, громадський 

діяч Осип Васильович Стеткевич (Статкевич).  

Співзасновник Американсько-Руської народної ради (1914), секретар 

25-го відділу УНС у Джерсі-Сіті, у цьому місті від 1920 р. — учитель у 

парафіяльній школі. Керівник товариства «Український хор» і співочо-

драматичного гуртка в Джерсі-Сіті та хору «Боян» у Нью-Йорку. 

Редактор газети «Свобода» (США). Упорядник «Календаря УНС» на 
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1914 р.; причетний до видання «Пропамʼятної книги УНС» (1936): її 
коректор, автор статей. 

Помер 28 січня 1942 р. у м. Нью-Йорк (за іншими даними — 

м. Джерсі-Сіті), США. 

12 січня 1881 р. у містечку Коропець, нині смт Монастириського 

району, народився громадсько-політичний діяч Марко Васильович 

Каганець.  
У 1905 р. — співзасновник читальні товариства «Просвіта» та 

кредитової кооперативної спілки в родинному містечку. Організатор 

боротьби українського селянства за політичні свободи, зокрема виборчі 
права, обрання українських послів (депутатів) до австрійського 

парламенту, рівноправність української мови, школи та культури.  

6 лютого 1908 р., під час передвиборчої кампанії, М. Каганця вбили 

австрійські жандарми. Похорон перетворився на велику народну 

антиурядову маніфестацію, у якій взяли участь близько 18 тисяч осіб. 

Похований у рідному містечку. 

13 січня 1951 р. у смт Підволочиськ народилася лікарка, громадська 
діячка Людмила Михайлівна Стадницька. Заслужений лікар України 

(2004). 

14 січня 1931 р. у с. Сапанів, нині Кременецького району, народився 
вчений у галузі історії та культурології, педагог Василь Пилипович 

Плисюк. Доктор історичних наук (1990), професор (1991). 

Автор 11 монографій, понад 300 наукових і методичних публікацій. 

14 січня 1961 р. у смт Заложці, нині Залізці Зборівського району, 

народився художник Віктор Богданович Покиданець. Член НСХУ 

(1989). 

17 січня 1956 р. у м. Монастириська народився спортсмен (футбол), 

тренер Володимир Васильович Венгринович. 

20 січня 1961 р. у м. Харків народилася журналістка, публіцистка 
Світлана Борисівна Мичко (з дому — Демків).  

Від 1978 р. працює в пресі: кореспондентом і завідувачем відділу 

газети «Ровесник», оглядачем регіонального тижневика «Західна 
Україна», головним редактором газети «Пан + Пані» (1996), оглядачем і 
заступником головного редактора «Тернопільської газети». Від 1997 р. — 

власний кореспондент всеукраїнської газети «Україна молода». Авторка 
концепції та перша головна редакторка (від травня 2003), заступниця 

шеф-редактора (від 2005) тижневика «Місто».  

Вірші публікує у всеукраїнській, закордонній та обласній періодиці. 
Перекладає поезію з української російською (у всеукраїнській періодиці 
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надрукувала добірки перекладів віршів Л. Костенко) та з російської 
українською. 

У 2013 р. Указом Президента України С. Мичко присвоєно почесне 
звання «Заслужений журналіст України». 

21 січня 1881 р. у с. Носів, нині Підгаєцького району, народився 
правник, письменник, літературний критик, перекладач Мелетій 

Омелянович Кічура (псевд. і крипт. — Зеновій, К. М. О., М. К.).  

Автор збірок поезій «Без керми: Строфи» (1910), «Tempi Passati: 

Строфи» («Минулі часи», 1913), «На старті: Поезії» (1928), «Передодні: 
Поезії», «Відблиски криці», «Останні могікани: Політична сатира» (усі — 

1930), літературознавчих статей, рецензій, нарисів про українських 

письменників. Перекладав українською мовою твори Ш. Бодлера, 
Ю. Словацького, Ф. Шіллера та інших, німецькою мовою — поезії Лесі 
Українки, Т. Шевченка. 

У 1933 р. М. Кічуру заарештували органи ДПУ, увʼязнили до 10 р. 

ВТТ. На початку 1938 р. справу переглянули, засудили до розстрілу. 

Помер 3 березня 1938 р. у місцях позбавлення волі. Реабілітований у 

1989 р. 

21 січня 1881 р. у с. Шманьківці, нині Чортківського району, 

народився поет, перекладач, журналіст, фейлетоніст, театрально-

музичний критик, актор, режисер, громадський діяч Степан 

Миколайович Чарнецький. Член СПУ (1939). 

Учасник літературного угруповання «Молода муза». Театральний 

референт, режисер і художній керівник театру товариства «Руська бесіда 
(весна 1913 — серпень 1914), з яким гастролював на Тернопільщині. 

Співавтор слів пісні «Ой у лузі червона калина…» (1913). Автор 

поезій, фейлетонів, памфлетів, літературно-мистецьких статей, нарисів з 
історії галицького театру, рецензій, мистецьких портретів, спогадів про 

О. Мишугу, О. Нижанківського, Д. Січинського, І. Франка. 
Першим повністю переклав українською мовою і видав поему 

А. Міцкевича «Конрад Валленрод»; автор перекладів польською мовою 

творів українських авторів. 

Поезії С. Чарнецького переклав польською мовою С. Твердохліб. 

Помер 1 жовтня 1944 р. у м. Львів. 

26 травня 1991 р. у родинному селі поета відкрито памʼятник 

(скульптор І. Мулярчук). Надія Мориквас видала книжку «Меланхолія 

Степана Чарнецького» (Львів, 2005). 

24 січня 1941 р. у м. Кременець народився письменник, 

літературознавець, перекладач, громадський діяч Юрій Володимирович 
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Покальчук. Член НСПУ (1976), АУП. Кандидат філологічних наук 

(1969). 

Автор літературно-критичних праць, 5 збірок поезій, 15 збірок 

повістей та оповідань, роману «І зараз, і завжди…» (1980, 1981, 1985), 

книжки «Українці у Великій Британії» (1999), перекладів творів 

Ж. Амаду, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, Р. Кіплінга, А. Рембо та інших, 

публіцистичних статей. Твори Ю. Покальчука перекладені англійською, 

іспанською, німецькою, польською, угорською та іншими мовами. Автор 

сценаріїв і співпостановник телефільмів. 

Помер 10 вересня 2008 р. у м. Київ. Похований на Байковому 

кладовищі. 
25 січня 1961 р. у м. Кременець народився господарник, громадський 

діяч Андрій Андрійович Гуславський.  

Президент Асоціації малих міст Західної України з розвитку туризму 

та ремесел «Золоте перевесло». З ініціативи та за сприяння 
А. Гуславського засновано Кременецько-Почаївський державний 

історико-архітектурний заповідник, побудовано приміщення міської 
бібліотеки, реставровано садибу Словацьких тощо. 

27 січня 1856 р. у с. Зарубинці, нині Збаразького району, народився 
адвокат, редактор, політичний і громадський діяч Антін Якович 

Горбачевський. Доктор права (1884). 

У 1918—1919 рр. — член УНРади ЗУНР, брав участь у розробці 
законодавства республіки. У липні 1919 р. переїхав з урядом ЗУНР до 

м. Камʼянець (нині — Камʼянець-Подільський). У вересні 1919 р. — 

заступник керівника надзвичайної дипломатичної місії УНР у Польщі. 
Від 1921 р. — у Чорткові. У 1939 р. виїхав до Львова, у 1940 р. — до 

Кракова. У 1941—1944 рр. проживав у Чорткові. 
Помер 25 (за іншими даними — 26) квітня 1944 р. у м. Санок, 

Польща. 
30 січня 1941 р. у с. Нападівка Лановецького району народився поет, 

прозаїк, драматург, громадський діяч Василь Іванович Фольварочний. 

Член НСПУ (1969), НСТДУ (1973). Заслужений діяч мистецтв України 

(2001). Ордени «За заслуги» ІІІ, ІІ, І ступенів (2006, 2010, 2016), 

рівноапостольних Кирила і Мефодія (2006). 

Автор поезій, пʼєс, романів, документальних творів. 

31 січня 1926 р. у с. Пониква, нині Бродівського району Львівської 
області, народилася художниця, меценатка Тетяна Степанівна Осадца (з 
дому — Жук). 

Працювала в галузі живопису та кераміки. 

Померла 8 квітня 2008 р. у м. Ґлен-Спей, штат Нью-Йорк, США. 
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1 лютого 1951 р. у с. Зелене, нині Гусятинського району, народився 
архітектор Богдан Юрійович Магола. Член НСАУ (1983). 

Автор архітектурних споруд і проєктів у містах Тернопіль, Збараж, 

Зборів, Кременець, Шумськ та смт Підволочиськ. 

3 лютого 1881 р. у с. Купчинці, нині Козівського району, народився 
педагог, культурно-освітній діяч Іван Дмитрович Блажкевич. Чоловік 

Іванни, батько Богдана, брат Ілька Блажкевичів. 

Організатор і диригент шкільних та сільських хорів у селах, де 
працював. Автор музики пісень на слова Іванни Блажкевич, Б. Лепкого та 
інших. 

Помер 23 червня 1945 р. у с. Денисів Козівського району. 

5 лютого 1936 р. у с. Раковець, нині Теребовлянського району, 

народився релігійний і громадський діяч, художник-іконописець Зенон 

Хоркавий.  
Греко-католицький священник в Австралії. 
Намалював низку ікон. Збирав твори українського народного й 

церковного мистецтва, влаштовував їх пересувні виставки. У 1990 р. 

побував на Тернопільщині: відвідав родинне село, 5 серпня — с. Соснів 

Теребовлянського району, тут освятив український національний прапор, 

встановлений на будинку сільської ради, та могилу УСС. 

Помер 26 березня 2018 р. у м. Мельбурн, Австралія. 

8 лютого 1866 р. у м. Скалат, нині Підволочиського району, 

народився правник, громадсько-політичний діяч Іван Васильович 

Кивелюк.  
Посол Галицького сейму (1908—1918), член крайового виділу 

Галицького намісництва. Голова товариства «Просвіта» (1910—1922). У 

1914—1915 рр. перебував у Відні, очолював просвітню комісію 

Української культурної ради, член Української загальної ради. 

18—19 жовтня 1918 р. — учасник УНРади, яка проголосила 
Українську державу. Учасник Листопадового зриву, належав до 

Української бойової управи. За відсутності президента УНРади ЗУНР 

Є. Петрушевича — його заступник. 

Помер 1 березня 1922 р. у м. Львів. Похований на Личаківському 

цвинтарі. 
8 лютого 1956 р. у с. Варваринці, нині Теребовлянського району, 

народився педагог, сценарист, режисер-постановник Анатолій 

Романович Нечай.  

Заслужений діяч мистецтв України (2007). 
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Автор сценаріїв, головний режисер-постановник театралізованих 

вистав і масових мистецьких імпрез до визначних подій та свят 
українського народу. 

Помер 14 червня 2015 р. 

9 лютого 1861 р. у с. Межигірці, нині Галицького району Івано-

Франківської області, народився етнограф, етнолог, літератор, 

громадський діяч, священник УГКЦ Ксенофонт Петрович Сосенко. 

Член НТШ (м. Львів) та Міжнародного товариства етнографів. 

Від 1901 р. служив на парафії в Конюхах. Дослідник фольклору, 

етнографії, історії, народної медицини. У 1903 р. — ініціатор створення 
місцевого товариства «Просвіта» (від 1905 — голова його читальні). У 

1907 р. — співорганізатор товариства «Сокіл» (від 1917 — «Січ»). У 

1917 р. очолював Комітет рятунковий для допомоги місцевому 

населенню. 

Автор етнографічних праць «Про містику гагілок: Студія з 
української глибини» (1922), «Праджерело українського релігійного 

світогляду» (1923), «Культурно-історична постать староукраїнських свят 
Різдва і Щедрого Вечора» (1928, усі — Львів; перевидані 1944, Київ) 

тощо; перекладів творів із шведської та ірландської літератур; статей і 
розвідок у періодичних виданнях.  

Підтримував дружні й творчі стосунки з О. Барвінським, 

В. Гнатюком, С. Лепким, А. Чайковським та іншими. У К. Сосенка 
гостювали Ю. Буцманюк, Богдан і Левко Лепкі, О. Маковей, І. Франко 

тощо. 

Помер 9 квітня 1941 р. у с. Конюхи, нині Козівського району. 

У 1991 р. у Конюхах у будинку, де проживав К. Сосенко, відкрито 

меморіальний музей. 

12 лютого 1886 р. у м. Чортків народився співак (тенор), актор і 
режисер Василь Андрійович Коссак. 

Партії: Петро і Вакула («Наталка Полтавка» та «Різдвяна ніч» 

М. Лисенка), Андрій («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського), Сулейман («Роксоляна» Д. Січинського), Пінкертон 

(«Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні), Хома Брут («Вій» 

М. Кропивницького), Аристос («Орфей у пеклі» Ж. Оффенбаха) та інші. 
Помер 23 травня 1932 р. у м. Стрий, нині Львівської області. 
14 лютого 1946 р. у с. Кінашів Галицького району, нині Івано-

Франківської області, народився вчений у галузі історії, педагог, 
краєзнавець, громадсько-культурний діяч Роман Михайлович Матейко. 

Орден «Знак Пошани» (1981). Заслужений працівник освіти України 

(2002). Кандидат історичних наук (1975). Член НТШ (1994). 
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Автор і співавтор понад 30 підручників (з економічної історії України 

та світу, історії України та української еміграції), навчальних посібників, 

методичних розробок та монографій: «Воєнними дорогами синів 

Галичини: Українські Січові Стрільці на Тернопільщині» (1991), «За 
рідний край, за нарід свій…» (1993, обидві — співавтор), «Андрій 

Палій — будівничий та керманич «Маслосоюзу» (2001), «Галицькі лицарі 
волі» (2003), наукових, науково-популярних і краєзнавчих статей, 

рецензій у вітчизняній та закордонній пресі. Завдяки зусиллям Р. Матейка 
перевидано праці К. Левицького «Українські політики Галичини» (1996), 

С. Підгайного «Українська інтелігенція на Соловках» (1999). Ініціатор і 
співорганізатор відзначення ювілеїв Я. Геляса, В. Герасимовича, 
Г. Когут-Герасимович, П. Обаля, Є. Олесницького. 

Помер 9 травня 2007 р. у м. Тернопіль. 

14 лютого 1951 р. у с. Малі Вікнини Збаразького району народився 
журналіст Олександр Євдоксійович Ліберний. Член НСЖУ (1977). 

18 лютого 1951 р. у с. Ігровиця Тернопільського району народився 
вчений у галузі медицини Ігор Якович Дзюбановський. Доктор 

медичних наук (1992), професор (1993). Заслужений діяч науки і техніки 

України (2012). 

Сфера наукових зацікавлень: геронтологія, хірургія виразкової 
хвороби. 

Автор і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць; 

6 патентів на винаходи. 

19 лютого 1911 р. у містечку, нині смт Козова, народився 
громадсько-політичний діяч Володимир Васильович Ґерета. Повітовий 

провідник УВО (1926), заступник повітового провідника ОУН на 
Бережанщині (1929). Член Крайової екзекутиви ОУН (1934).  

Виключений із Козівської гімназії за політичну діяльність. Навчався в 

Тернополі в українській, після її закриття — у польській гімназіях. 

Студіював право у Львівському університеті. У квітні 1935 р. пораненого 

юнака заарештували, увʼязнили у львівській тюрмі «Бригідки». 

Помер 13 січня 1936 р. після катувань. Похований у рідному 

містечку. 

У 1992 р. імʼя В. Ґерети присвоєно нововідкритій гімназії в Козовій, 

на її території встановлено його погруддя (2003, скульптор І. Сонсядло). 

23 лютого 1846 р. у с. Пилатківці, нині Борщівського району, 

народився польський педагог, природознавець, громадський діяч 

Владислав Боберський. Доктор філософії (1874). 
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Від 1885 р. — директор учительської семінарії в Тернополі. Автор 

шкільних підручників, популярних брошур і статей із ботаніки та 
педагогіки. 

Помер 25 листопада 1891 р. у м. Тернопіль. 

24 лютого 1961 р. у смт Навабадський Таджицької РСР, нині 
Таджикистан, народився історик, археолог, культуролог, краєзнавець, 
педагог, громадський діяч Олександр Миколайович Петровський. 

Кандидат історичних наук (1997). 

Засновник археологічно-краєзнавчого музею «Джерела» (1996) і 
науково-дослідної лабораторії «Археологія Тернопільщини» (2000). 

Науковий керівник археологічного клубу «АГУСТІС». Голова історичної 
секції Тернопільського обласного відділення Малої АН України (2004). 

Відкрив більш як 40 археологічних памʼяток. Автор понад 

80 наукових і науково-методичних праць, краєзнавчих досліджень, 
зокрема словників-довідників «Епоха каменю» (1997), «Епоха енеоліту» 

(1998), монографій «Тернопілля: сторінки історії» (1995), «Культурна 

спадщина України: Загаєцький святого Іоанна Милостивого чоловічий 

монастир» (2005, співавтор), «Матеріали до зводу памʼяток історії та 
культури Тернопільської області (Бучацький район)» та «Матеріали до 

зводу памʼяток історії та культури Тернопільської області 
(Тернопільський район)» (обидві — 2009). 

28 лютого 1891 р. у с. Божиків, нині Бережанського району, 

народився учасник національно-визвольних змагань, громадський діяч 

Григорій Юрійович Скасків.  
Від 1925 р. — в УНДО, член Центрального комітету. У Божикові 

очолював товариство «Просвіта», організатор у родинному й 

навколишніх селах аматорських драматичних гуртків, їх режисер і актор. 

Автор статей у часописі «Сільський господар» (м. Львів). У 1933 р. з 
допомогою «Просвіти» зібрав та відправив до р. Збруч 2 вагони пшениці 
для голодуючих в УСРР. 

Загинув трагічно 27 вересня 1938 р. Похований у родинному селі. 
2 березня 1876 р. у с. Острів, нині Тернопільського району, 

народився історик, бібліограф, публіцист, літературознавець, 
письменник, перекладач, педагог Мирон Михайлович Кордуба (псевд. і 
крипт. — Буковинець, М. Михайлович, Омікрон, М. К., Др.). Доктор 

філософії (1898). Дійсний член НТШ (1903). 

Автор понад 500 наукових праць, що опубліковані в «Записках 

НТШ», наукових збірниках і журналах або вийшли окремими виданнями 

(українською, польською, німецькою, французькою та угорською 

мовами). 
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Помер 2 травня 1947 р. у м. Львів. Похований на Личаківському 

цвинтарі. 
3 березня 1921 р. у м. Чортків народився мистецтвознавець, 

журналіст, літератор, перекладач, редактор Іван Степанович Деркач. 

Член НСЖУ. 

Упорядник і автор передмови до першого в Україні збірника спогадів 

і статей про С. Крушельницьку «Славетна співачка» (1956), книжок 

«Видатний співак — О. Мишуга» (1964), «Модест Менцинський — 

героїчний тенор» (1969). 

Опублікував низку статей про співаків, письменників, художників, 

акторів; автор оповідань, віршів, перекладів, зокрема з польської мови 

творів М. Конопніцької, В. Сєрошевського, Януша Корчака. 
Редактор книжок Ірини Вільде, В. Ґжицького, Г. Хоткевича, 

Ю. Шкрумеляка та інших. Автор путівника «Львів», краєзнавчих нарисів 

«Львівська осінь», «Архітектурні памʼятки Львова». Зробив літературний 

запис книжки актриси Л. Кривицької «На службі народного театру» 

(1954). Брав участь в організації Меморіального музею 

С. Крушельницької в с. Біла Тернопільського району. 

Помер 8 січня 1998 р. у м. Львів. 

3 березня 1946 р. у с. Оліїв Зборівського району народився 
журналіст, публіцист, літературний редактор, рецензент Богдан 

Петрович Скоробагатий. Член НСЖУ (1970).  

Від 1971 р. — кореспондент, завідувач відділу, відповідальний 

секретар — заступник редактора обласної молодіжної газети «Ровесник». 

У 1973—1993 рр. — кореспондент, завідувач відділу редакції обласної 
газети «Вільне життя», літературний редактор, завідувач відділу обласної 
газети «Свобода». У 1979—1985 рр. — відповідальний секретар обласної 
організації СЖУ (нині — НСЖУ). 

Автор низки репортерських, публіцистичних, краєзнавчих й інших 

публікацій, рецензент та літературний редактор художніх і краєзнавчих 

книжок. 

7 березня 1961 р. у с. Великі Бірки, нині смт Тернопільського району, 

народився інженер-механік, краєзнавець, громадський діяч Роман 

Євгенович Мацелюх.  
Член редакційної ради інформаційно-методичного вісника 

Тернопільської обласної ради «Рада» (2002). Збирає й досліджує 
матеріали з історії рідного краю, публікує в місцевій пресі.  

Автор книжки «Церква св. Параскеви Пʼятниці у Великих Бірках» 

(2001), співавтор історико-краєзнавчого нарису «Великі Бірки з глибини 

віків — до наших днів» (2005).  
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8 березня 1881 р. у містечку, нині с. Струсів Теребовлянського 

району, народився теоретик хімії та фізики, громадський діяч, публіцист 
Юліан Йосипович Гірняк (псевд. і крипт. — Олекса М., Ю. Г. та ін.). 

Викладав в українських гімназіях у Львові, Тернополі та Станіславі 
(нині — Івано-Франківськ). Після вересня 1939 р. — доцент Львівського 

політехнічного інституту (нині — Національний університет «Львівська 
політехніка»). У 1941 р. емігрував до США.  

Автор численних наукових та публіцистичних праць. 

Помер 5 червня 1970 р. у м. Пассейк, США. Похований у м. Фокс-
Чейз біля Філадельфії. 

8 березня 1901 р. у м. Кременець народився педагог, диригент, 
фольклорист Іван Іванович Гіпський.  

У 1941—1976 рр. — директор музичної школи й одночасно викладач 

співу в педагогічному інституті в Кременці. У 1944—1950 рр. — 

художній керівник і диригент Тернопільської обласної хорової капели, 

яка базувалась у Кременці. Збирав і впорядковував пісенний фольклор 

Волині. Рукописна спадщина І. Гіпського зберігається в Кременецькому 

краєзнавчому музеї. 
Помер 27 жовтня 1978 р. у рідному місті. 
11 березня 1886 р. у с. Лапшин, нині Бережанського району, 

народився польський військовий і політичний діяч, художник Едвард 

Ридз-Сміґли (за іншими даними — при народженні записаний як Бабʼяк 

Євгеній). Почесний громадянин Бережан (1937).  

Від 1935 р. — генеральний інспектор ЗС і фактичний диктатор 

Польщі, від 1936 р. — маршалок Польщі. У вересні 1939 р., під час війни 

з нацистською Німеччиною, виконував обовʼязки Верховного 

головнокомандувача Польської армії.  
Автор ікон, портретів військових, 12 ілюстрацій до книжки «22 січня 

1863» Ю. Пілсудського, пейзажів, натюрмортів та інших творів 

живопису.  

У 1937—1939 рр. Бережанська гімназія — імені Е. Ридза-Сміґли.  

Помер 2 грудня 1941 р. у м. Варшава, Польща. 
У костелі Різдва Богородиці (м. Бережани) за участю делегації міста-

побратима Ключборк (Польща) відкрито памʼятну таблицю Е. Ридзові-
Сміґли (2006). 

11 березня 1921 р. у с. Потік, нині Рогатинського району Івано-

Франківської області, народився діяч ОУН і УПА Ілля Степанович 

Оберишин (псевдо — «Стецько», «Кобзар», «Охрім», «Р-5»). Член 

Юнацтва ОУН (1938). Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2007). 
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Надрайоновий провідник ОУН Збаражчини, водночас — виконувач 

обовʼязків окружного вишкільника і надрайоновий провідник СБ (1947), 

керівник обласної організації Українського Червоного Хреста (1944—

1947). Від 1951 р. діяв самостійно, нелегально; згодом переховувався в 

с. Городниця Підволочиського району, вийшов із підпілля в грудні 
1991 р. Очолював Тернопільську обласну організацію «Меморіал». Член 

проводу Тернопільської крайової організації НРУ. Автор книжки спогадів 

«Півстоліття в підпіллі» (Тернопіль, 2002). 

Помер 11 листопада 2007 р. у Тернополі. 
12 березня 1891 р. у м. Бережани народився польський військовик, 

дипломат, державний діяч Тадеуш Шетцель.  

У 1930 р. і 1935 р. обраний послом сейму від округу в 

Тернопільському воєводстві; віце-маршалок сейму. 

Автор історико-біографічних розвідок. 

Помер 26 червня 1971 р. у м. Лондон, Велика Британія. 

13 березня 1941 р. у с. Вербовець, нині Лановецького району, 

народився поет, прозаїк, драматург, літературознавець, літературний 

критик, кіносценарист, художник Григорій Максимович Штонь. Член 

НСПУ (1982). Доктор філологічних наук (1998), професор (2001). 

Національна премія України ім. Т. Шевченка (1996), літературна премія 

«Коронація слова» (2002, 2003). 

Автор понад 200 літературно-критичних і наукових праць, 
монографій; збірок поезій «Візії» (1995), «Затока лун» (1999); книжок 

прози «Пастораль» (1989), «Тернова мушля» (1997), «Пообіч часу» 

(2004); романів «Суд» (2000), «Рай» (2001), «Містраль» (2004), «Форум 

вічноживих» (2005), «Нічні сонця», «Ексклюзив» (обидва — 2006); пʼєс 
та інших творів; сценаріїв документальних та художніх фільмів, серед 

них «Страчені світанки» (1988; знятий 1995), «Чорна рада» (1991; знятий 

2000); живописних творів, що експонуються на художніх виставках, 

зокрема портретів І. Кавалерідзе, Т. Мельничука, Б. Рубчака та інших. 

15 березня 1921 р. у с. Конюхи, нині Козівського району, народився 
політвʼязень, педагог, письменник, громадський діяч Богдан Йосипович 

Когут. Член НСПУ (1999). Премія ім. Б. Лепкого (2001). Член ОУН 

(1939). 

Автор трилогії романів-споминів «Під чорними вітрами» (1995, 1997, 

1999), нарису про боротьбу односельців за незалежність України в 

книжці «Літопис нескореної України» (1997) та інших публікацій. 

Помер 16 лютого 2011 р. у м. Львів. 
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16 березня 1886 р. у містечку, нині с. Струсів Теребовлянського 

району, народився інженер-будівельник, учасник національно-визвольних 

змагань, громадський діяч Василь Рижевський.  

Помер 4 березня 1965 р. у м. Маямі, США. 

19 березня 1961 р. у с. Велика Березовиця, нині смт Тернопільського 

району, народилася науковець, підприємець, меценат Лариса 

Михайлівна Прохира-Непочатова. Кандидат технічних наук (1990). 

Номінант альманаху «Золота книга української еліти» (2001).  

Автор понад 60 наукових праць. Фінансово допомогла 
Тернопільському обласному онкологічному диспансеру придбати 

медичне обладнання. 

21 березня 1926 р. у с. Вага, нині Підгаєцького району, народився 
кінематографіст, режисер Ярослав Павлович Кулинич.  

Створив документальні фільми: «Українська експедиція серед диких 

племен Австралії», «Українське життя в Австралії» (обидва — 1958), 

«Відкриття погруддя Патріярха Й. Сліпого на Союзівці» (1959), 

«Український Пласт» (1962, співавтор), «Прибуття Йосифа Сліпого до 

Риму» (1963), «Відкриття памʼятника Т. Шевченкові у Вашинґтоні» 

(1964), «Від Митрополита Андрея до Кардинала Йосифа» (1965), «Побут 
Кардинала Й. Сліпого у Філядельфії» (1968), «Відкриття памʼятника 
Т. Шевченкові в Буенос-Айресі» (1972), «1000-ліття хрещення України» 

(1988), «50-ліття УПА у Києві, на Волині і в Галичині», «Перепоховання 

Патріярха Сліпого у Львові» (1992) та інших — усього понад 30. 

У 2003 р. працював у с. Мужилів Підгаєцького району над фільмом 

«Хресний шлях матері».  

У м. Рочестер (США) видано книжку «Фільмова творчість Ярослава 
Кулинича» (1994). 

Помер 30 жовтня 2007 р. у м. Йонкерс, штат Нью-Йорк, США. 

22 березня 1891 р. у с. Гадинківці, нині Гусятинського району, 

народився правник, громадсько-політичний діяч Іван Данилович 

Винниченко.  
Четар УСС. Член президії товариства «Просвіта». Заступник голови 

УНДО на Тернопільщині. 
Після боїв на Тернопільщині потрапив до російського полону, звідти 

втік. 

Заарештований у жовтні 1939 р. Перебував у тюрмі м. Чортків.  

Страчений без суду 21 квітня 1940 р. згідно із секретною постановою 

політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 р. Реабілітований у 1992 р. 

25 березня 1956 р. у с. Денисів Козівського району народилася 
бібліотекар-бібліограф, діячка культури Мирослава Василівна Хмурич. 
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Подяка КМ України (2001). Кращий керівник року в системі обласного 

управління культури (2003). Член президії міської організації товариства 
«Просвіта» (2000), Української бібліотечної асоціації (2000). 

Ініціатор реорганізації бібліотеки для юнацтва в бібліотеку для 

молоді (1994), співорганізатор Обласного клубу творчої молоді (1998), 

керівник конкурсних проєктів «Інтернет для читачів публічних 

бібліотек», «LEAP-Plus», «LEAP-Delta», «LEAP-Connect» (за фінансової 
підтримки Посольства США в Україні, 2001—2006).  

Організатор психологічної консультації «Магнолія» (від 1996), 

виставок картин у бібліотеці (від 1999). Ініціатор випуску серії 
бібліографічних видань «Вони прославили наш край», створення при 

бібліотеці театру поезій, проведення творчих зустрічей із письменниками 

та митцями краю. 

Померла 20 жовтня 2010 р. у м. Тернопіль. 

26 березня 1941 р. у с. Дубівці, нині Тернопільського району, 

народився історик, краєзнавець, педагог Василь Онуфрійович Ханас.  
Автор статей із методики викладання та педагогіки, історії й 

краєзнавства в ЗМІ, енциклопедичних виданнях. 

26 березня 1951 р. у с. Дарахів Теребовлянського району народилася 
актриса Надія Андріївна Цибульська. Заслужена артистка України 

(2001). 

Актриса Тернопільського обласного музично-драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка (нині — академічний драматичний театр), Київського 

музично-драматичного театру ім. П. Саксаганського, Львівського 

обласного музично-драматичного театру (м. Дрогобич). 

26 березня 1971 р. у м. Тернопіль народився художник, громадський 

діяч Андрій Казимирович Тима. Член УНА — УНСО. 

Малює від 1996 р. Навчався в художника Д. Нарбута. У творчому 

доробку — пейзажі, близько 20 ікон, художнє оформлення книжки 

«Добро і зло» І. Веснянко (2000). 

27 березня 1911 р. у с. Великі Гнилиці, нині Гнилиці 
Підволочиського району, народився правозахисник, громадсько-

політичний діяч Михайло Михайлович Сорока. Член ОУН, провідник 

Крайової екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. 

9 січня 1937 р. заарештований за працю в ОУН; увʼязнений у тюрмах 

міст Чортків, Станіслав (нині — Івано-Франківськ), концтаборі Береза-
Картузька. Звільнений у 1939 р. 22 березня 1940 р. М. Сороку 

заарештували органи НКВС; вʼязень у таборах ГУЛАГу (Комі АР, нині 
РФ).  
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У 1947 р. заснував підпільну організацію «ОУН — Північ» 

(«Заполярні соколи України») для боротьби за права політичних вʼязнів. 

Автор карти таборів ГУЛАГу в СРСР, продемонстрованої на сесії ООН.  

Від 1949 р. — у Львові; відновив співпрацю з Р. Шухевичем. 

Заарештований органами МДБ і відправлений на спецпоселення в 

Красноярський край (нині — РФ). У 1952 р. у м. Сиктивкар (нині — РФ) 

військовий трибунал засудив М. Сороку до страти, згодом вирок замінено 

на 25-річне заслання. Покарання відбував у таборі Степлаг (Казахстан). 

Ініціатор і керівник Кенгірського повстання (17.05.1954), автор слів і 
музики гімну повстанців. Від початку 1960-х рр. — у мордовських 

концтаборах; через підірване здоровʼя визнаний непрацездатним.  

Автор книжок «Мистецька Прага», «Мирон Зарицький», наукової 
праці «Рефлекси. Інстинкти. Етика» (1967—1969) та інших публікацій. 

Помер 16 червня 1971 р. у с. Озерна, нині Мордовія, РФ. 

Перепохований 21 вересня 1991 р. на Личаківському цвинтарі в м. Львів. 

1 квітня 1931 р. у м. Копичинці, нині Гусятинського району, 

народився педагог, краєзнавець, громадський діяч Богдан Михайлович 

Савка. Відмінник народної освіти УРСР, СРСР. 

Автор краєзнавчих книжок «Забути не маємо права» (1998), 

«Копичинці: Мандрівка через століття» (2000), «А смерть їх безсмертям 

зустріла» (2003), «…Гаряча була то хода» (2006), «І могили говорять…» 

(2007), «Останні на полі слави» (2009), статей, нарисів, новел про 

боротьбу ОУН і УПА. 

1 квітня 1951 р. у м. Тернопіль народилася спортсменка (спортивна 
гімнастика) Любов Петрівна Карпик. Майстер спорту СРСР зі 
спортивної гімнастики (1971). 

2 квітня 1891 р. у м. Тернопіль народився польський історик 

літератури, критик, бібліограф, видавець Станіслав Лям.  

Навчався у Львівському університеті. Ініціатор видання 
енциклопедичної праці «Польща — її історія та культура» (1928—1932). 

Співвидавець «Старопольської енциклопедії» А. Брюкнера (1937—1938), 

видав поему А. Мальчевського «Марія». 

Помер 5 березня 1965 р. у м. Париж, Франція. 

4 квітня 1946 р. у с. Словʼятин, нині Бережанського району, 

народився історик, краєзнавець Іван Петрович Вікован. Заслужений 

працівник культури України (1996). 

Автор наукових статей. 

6 квітня 1841 р. у с. Панівці Зелені, нині Панівці Борщівського 

району, народився польський письменник, мандрівник, видавець, 
промисловець Сигурд Вісньовський. 
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Автор повістей «Чорна і біла», «Одетта», «Діти королеви Океанії» 

(1877), подорожніх нарисів і спогадів «Десять років в Австралії» (1873), 

«Образи з життя американського» (1874), «Листи з Чорних гір» (1875), 

«Світлячки в темному краю» (1879), новел, етюдів, статей. Переклав 

англійською мовою поему «Пан Тадеуш» А. Міцкевича. 
Помер 23 квітня 1892 р. у м. Коломия, нині Івано-Франківської 

області. 
11 квітня 1886 р. у м. Тернопіль народився художник Теодор 

Якимович Вацик.  
У 1935—1942 рр. жив у Тернополі; розмалював церкву Святого 

Михаїла в містечку Товсте (нині — смт Заліщицького району). 

Помер 22 червня 1968 р. у м. Пляттінґ, Німеччина. 
11 квітня 1926 р. у с. Стегниківці, нині Тернопільського району, 

народився літературознавець, бібліограф Мирослав Леонович Бутрин.  

Від 1962 р. — головний бібліотекар, завідувач бібліографічного 

відділу наукової бібліотеки Львівського державного університету 

ім. І. Франка (нині — національний). 

Автор близько 120 наукових праць, зокрема покажчиків «Мова і 
стиль українських письменників» (1956, 1966), «Бібліографічні посібники 

з української літератури і мови», «Чотириста років вітчизняного 

книгодрукування» (обидва — 1964, співавтор), «Бібліографія 
періодичних видань Львівської області за 1939—1965 рр.» (1970), 

«Історія України в українському красному письменстві: Матеріали до 

бібліографічного покажчика» (1995). 

Помер 29 травня 2000 р. у м. Львів. 

12 квітня 1951 р. у м. Тернопіль народився спортсмен, тренер (легка 
атлетика) Євген Тимофійович Кармелюк. Майстер спорту СРСР. 

Чемпіон СРСР зі стрибків у висоту (219 см) серед спортсменів 

фізкультурно-спортивного товариства «Урожай». 

14 квітня 1921 р. у с. Угринь, нині Чортківського району, народився 
лікар, громадський діяч Лев Дмитрович Василик. Член ОУН (1937), 

учасник проголошення 30 червня 1941 р. у Львові Акта відновлення 
Української держави. 

Помер 13 червня 2002 р. у м. Івано-Франківськ. 

14 квітня 1921 р. у с. Вірлів, нині Зборівського району, народилася 
письменниця, акторка Леся (Олександра) Іванівна Лисак-Тивонюк (з 
дому — Руда).  

Авторка збірок нарисів та оповідань «Срібна мадонна» (1973), «Замок 

на вулиці Мейн» (1976), «Три букети зілля», «Прийде весна» (обидві — 

1983, посмертно), спогадів «Стежка додому» (1978), повісті «Терпкі 
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пахощі» (1969), хроніки «Хата в лісі» (1986), есе. Спогади опубліковано у 

збірнику «Зборівщина». 

Померла 8 серпня 1981 р. поблизу м. Торонто, Канада. Похована в 

містечку Лякавані поблизу м. Буффало, штат Нью-Йорк, США. 

14 квітня 1946 р. у с. Ягільниця, нині Чортківського району, 

народився хореограф, педагог Орест Михайлович Пʼєкний. Заслужений 

працівник культури УРСР (1988). 

У 1971 р. при Кременецькому РБК створив і очолив ансамбль танцю 

«Кременчанка», який у 1973 р. отримав звання «народний», гастролював 

у республіках колишнього СРСР і за кордоном. 

Помер 17 січня 2007 р. у м. Чортків. 

15 квітня 1891 р. у с. Шили, нині Збаразького району, народився 
військовик, підполковник Армії УНР Андрій Іванович Клим.  

У період Директорії УНР служив в Окремому корпусі Січових 

стрільців, командант ставки при Генеральному штабі Армії УНР.  

У жовтні 1919 р., під час переїзду до Тернополя, захворів. 

Помер 13 грудня 1919 р. у м. Тернопіль від інʼєкції, що йому зробив 

польський охоронець. 

15 квітня 1896 р. у с. Тарасівка, нині Збаразького району, народилася 
оперна і камерна співачка (мецо-сопрано) Анда Яківна Остапчук 

(псевд. — Оста). 
Оперні партії: Наталки («Наталка Полтавка» М. Лисенка), Катерини 

(однойменна опера М. Аркаса), Маргарити («Фауст» Ш. Гуно), Амнеріс 
(«Аїда» Дж. Верді) тощо. Оперетні партії: Лізи («Весілля при ліхтарях» 

Ж. Оффенбаха), Зоріки («Циганська любов» Ф. Леґара) та інші. 
Померла в 1949 р. у м. Братислава, нині Словаччина. 
17 (за іншими даними — 16) квітня 1816 р. у м. Бережани 

народився поет, драматург, публіцист, священник, громадський діяч 

Рудольф Іванович Мох (псевд. і крипт. — Рудольф Мхъ, Р. М.). 

Автор збірок віршів «Мотиль» (1841) — другої після «Русалки 

Дністрової» книжки українською мовою в Галичині, «Стихотворенія» 

(1848); пʼєс «Терпен — спасен» (перша українська вистава у Львові), 
«Справа в селі Клекотині» (за словами І. Франка, перша спроба 
української комедії в Галичині), «Розпука орендаря» (усі — 1849), 

«Опікунство» (1864 у Львові поставив театр товариства «Руська бесіда»), 

«Памʼятка 3 Мая 1848» (1878); статей у періодиці. 
Помер 12 лютого 1892 р. у с. Острів, нині Галицького району Івано-

Франківської області. 
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18 квітня 1961 р. у с. Саранчуки, нині Бережанського району, 

народився спортсмен (легка атлетика) Роман Михайлович Міщанщук. 

Майстер спорту України зі спортивної ходьби (1991). 

Рекордсмен області, володар Кубка УРСР (1989), бронзовий призер 

першості України серед студентів у спортивній ходьбі. Кращий результат 
у спортивній ходьбі на 50 км — на Спартакіаді народів СРСР (1991, 

м. Київ). Перший тренер — В. Казмірчук. 

22 квітня 1941 р. у с. Білозірка, нині Лановецького району, 

народилася поетка, громадська діячка Тетяна Іллівна Фролова 

(справжнє — Молнар).  

Авторка збірок поезій «Виклик долі» (1996), «Повінь» (1997), 

«Солоспів» (1998), «Зачерпніть води в долоні», книжки спогадів «Стежка 
від воріт» (обидві — 1999), для дітей — «Казка за казкою» (2000) та 
інших. Упорядкувала книжку «Слідами Сінгалевича. Спогади про 

Ю. Даниліва» (Львів, 1999). 

22 квітня 1951 р. у містечку, нині смт Гусятин, народився вчений у 

галузі медицини, лікар-хірург, громадський діяч Володимир Васильович 

Шкробот. Кандидат медичних наук (1995). Заслужений лікар України 

(1999). Дійсний член Української академії економічної кібернетики 

(2002). Ордени князя Острозького І ступеня УАПЦ (2001), «За заслуги» 

ІІІ, ІІ, І ступенів (2004, 2007, 2017). Всеукраїнська премія 
ім. С. Подолинського (2005). 

Автор понад 40 наукових праць, 20 рацпропозицій, 9 винаходів. 

23 квітня 1866 р. у с. Заставʼє, нині Тернопільського району, 

народився священник, письменник, етнограф Микола Михайлович 

Дерлиця.  
Автор оповідань, новел, нарисів, що від 1900 р. друкував у львівських 

періодичних виданнях; увійшли до збірки «Композитор» і інші 
оповідання» (1904); повістей «Марта» (1928) і «В Млаках» (1930, 

обидві — Коломия), нарисів «Селянські діти» (1898) і «Воєнний дідич» 

(1928). Збирав колискові та інші народні пісні. Підтримував творчі 
звʼязки з І. Франком, В. Гнатюком, іншими діячами. Більшість рукописів 

М. Дерлиці втрачено під час Другої світової війни. 

Помер 14 березня 1934 р. у с. Тростянець, нині Долинського району 

Івано-Франківської області. 
24 квітня 1911 р. у с. Бишки, нині Козівського району, народився 

публіцист, громадський діяч Іван Михайлович Гірняк. Член ОУН. 

У 1933 р. заарештований за політичну діяльність; до 1936 р. 

перебував у вʼязницях. 
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Від 1949 р. — у США. Член Бережанського комітету, який видав 

збірник «Бережанська земля». 

Помер 13 грудня 1988 р. у м. Нью-Йорк, США. 

24 квітня 1941 р. у м. Краснодон, нині Сорокине Луганської області, 
народився актор, режисер Євген Романович Ткаченко. Заслужений 

артист УРСР (1985), народний артист України (2010). 

Від 1980 р. — у м. Тернопіль: співорганізатор і головний режисер 

театру ляльок (нині — академічний театр актора і ляльки), де поставив 

31 виставу. Від 1989 р. працював у м. Луганськ. 

Помер 30 березня 2012 р. у Луганську. 

27 квітня 1961 р. у с. Жизномир Бучацького району народився 
державник, громадсько-політичний діяч Іван Михайлович Стойко. 

30 квітня 1826 р. у с. Олексинці, нині Борщівського району, 

народився педагог, публіцист, громадсько-політичний діяч Сигізмунд 

Данилович Савчинський. Член Краківського наукового товариства 
(1861, Польща). 

Під час революції 1848 р. — член Ради Народової у м. Львів, учасник 

Всесловʼянського зʼїзду в м. Прага (Чехія), делегат Собору руських 

вчених. У 1867—1882 рр. — посол Галицького сейму (обраний у 

Тернопільському окрузі). У 1867—1869, 1889—1891 рр. — посол 

Державної ради в м. Відень (Австрія). 

Помер 17 травня 1897 р. у м. Львів. Похований у родинному селі. 
2 травня 1896 р. у с. Великі Гаї, нині Тернопільського району, 

народився священник, релігійний діяч Іван Семенович Сеньківський 

(монаше імʼя — Яким). Доктор богословʼя.  

У 1921 р. рукопокладений у сан священника. Від 1939 р. — ігумен 

Катедрального собору Пресвятої Трійці в м. Дрогобич на Львівщині, там 

провадив Марійську дружину. Організатор Євхаристійного лицарства для 
українських дітей. Реколекційні науки вів у всій Галичині. 

26 червня 1941 р. заарештований органами НКВС; за свідченням 

очевидців, замордований (зварений у казані) у тюрмі в м. Дрогобич. 

Помер 29 червня 1941 р. у м. Дрогобич, нині Львівської області. 
27 червня 2001 р. Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив 

І. Сеньківського Блаженним священномучеником. 

3 травня 1861 р. у м. Монастириська народився польський поет, 
драматург, журналіст, критик Станіслав Россовський.   

Автор книжок «Поезії» (1886, 1887), «Зі стежок життя» (1892), «З 

теки імпресіоніста» (1893), комедії «Навойка» (1900) (поставлена у 

Львівському театрі в 1901), спогадів «Львів під час окупації» (1916). 

Помер 26 лютого 1940 р. у м. Варшава, Польща. 
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3 травня 1911 р. у містечку, нині смт Козова, народився громадський 

діяч, диригент Лев Ількович Зацний. Член ОУН (1929). 

Входив до повітового, потім — окружного проводу ОУН 

Бережанщини (1929—1936); заступник, від квітня 1940 р. — 

організаційний референт Крайової екзекутиви ОУН на ЗУЗ. Брав участь у 

нарадах у Кракові 1940 р., у результаті яких сформовано Провід ОУН(б).  

Загинув 1 вересня 1940 р. під час переходу кордону біля с. Вара 
Перемишльського повіту, нині Польща.  

У Козівській гімназії ім. В. Ґерети є погруддя Л. Зацного (скульптор 

І. Сонсядло). 

4 травня 1931 р. у м. Теребовля народився журналіст, редактор, 

краєзнавець Мечислав Броніславович Стефанкевич.  

Опублікував низку критичних статей, історико-краєзнавчих розвідок, 

спеціальний випуск «Землі Теребовлянської славетні люди» (1970), 

однойменний плакат (Тернопіль, 1972). 

Помер 17 січня 1986 р. у м. Теребовля. 

7 травня 1941 р. у с. Жуків, нині Бережанського району, народився 
педагог, фольклорист, краєзнавець, громадський діяч, самодіяльний 

композитор, художник Василь Михайлович Подуфалий. Член ВУСК 

(1991), НТШ. Почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

ім. Т. Шевченка. Премія ім. Братів Богдана та Левка Лепких (1994). 

Ініціатор створення і директор музею родини Лепких у родинному 

селі, де співорганізатор встановлення першого в Україні памʼятника 
Б. Лепкому (1991), керівник сільських та учнівських хорів.  

Автор музики до 150 поетичних текстів і майже 1000 обробок 

народних пісень. Фольклорні записи й музичні твори В. Подуфалого 

надруковані в збірнику «Пісні Тернопільщини» (вип. 1 — 1989, вип. 2 — 

1993). Упорядник і видавець понад 20 книжок, зокрема збірок 

стрілецьких пісень Р. Купчинського, М. Гайворонського, Л. Лепкого, 

чотирьох випусків «Повстанських пісень» (1992, 1993, 1995, 1996), пісень 

«Гей, мандрують пластуни» (1992), збірки пісень Л. Лепкого «Журавлі» 

(1999), поезій Б. Лепкого «Під Великдень» та «Під Різдво» (1993), 

літературно-музичної спадщини Л. Лепкого «Твори» (2001, 

співупорядник). Автор краєзнавчих статей, картин.  

Помер 20 травня 2000 р. у рідному селі. 
Від 2001 р. Бережанська районна рада проводить щорічний фестиваль 

стрілецької та повстанської пісні «Лисоня» ім. В. Подуфалого. 

12 травня 1936 р. у с. Москалівка, нині Лановецького району, 

народився художник Іван Степанович Марчук. Член НСХУ (1989). 
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Заслужений художник України (1996), народний художник України 

(2002). Національна премія України ім. Т. Шевченка (1997). 

12 травня 1956 р. у с. Буцнів Тернопільського району народився 
журналіст, публіцист, краєзнавець, редактор Богдан Теодорович 

Новосядлий. Член НСЖУ (1982). Заслужений журналіст України (2014). 

Автор історико-краєзнавчого нарису «Буцнів — село над Серетом» 

(1998), «Буцнів: Екскурс у минуле на хвилях любові» (2006), «Освячені 
любовʼю Тернопілля» (2007), численних публікацій в українській і 
закордонній періодиці, редактор низки наукових, історичних та 
літературознавчих праць. 

13 травня 1956 р. у с. Соснів Теребовлянського району народився 
естрадний співак (тенор) Ігор Михайлович Бердей. Заслужений артист 
України (1999). 

15 травня 1956 р. у с. Саранчуки Бережанського району народився 
поет, режисер, актор, діяч культури Петро Омелянович Гринчишин. 

Член НСПУ (1997). 

Автор збірки віршів «Думки поезії лукаві» (1996), книжки 

публіцистики «Від Зарваниці до Ґарабандалу» (2001). 

16 травня 1961 р. у м. Стрий Львівської області народився спортсмен 

(плавець) Олександр Ілліч Башта. Майстер спорту України (2001). 

Представляв Тернопільський обласний центр фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт». 

Помер 10 жовтня 2019 р. Похований у Тернополі. 
17 травня 1876 р. у м. Чортків народилася артистка, співачка 

(ліричне сопрано) Марія Андріївна Костів-Коссаківна (сцен. псевд. — 

Чернявська).  
Серед ролей: Оксана («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-

Артемовського), Уляна («Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-

Основʼяненка), Варка, Мелашка і Марія («Безталанна», «Наймичка» та 
«Бондарівна» І. Карпенка-Карого). 

Померла близько 1930 р. у м. Бар, нині Вінницької області. 
19 травня 1936 р. у с. Слобідка Долішня, нині приєднано до 

с. Дубенка Монастириського району, народився краєзнавець, етнограф, 

літературознавець, громадський діяч Остап (Євстахій) Степанович 

Черемшинський. Заслужений працівник культури України (1996). Орден 

«За заслуги» ІІІ ступеня (2002). Почесний краєзнавець, почесний член 

ВУСК та Всеукраїнського товариства «Просвіта» (усі — 1996). Член 

НТШ (1997), НСЖУ (2006). Обласна премія ім. В. Гнатюка (1996), премія 

ім. П. Чубинського (1997), Всеукраїнська премія «За подвижництво» 
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ім. В. Гнатюка (2006), Всеукраїнська літературно-мистецька премія 
ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2010). 

Ініціатор заснування (1961—1968) та співавтор (з І. Ґеретою) 

експозиції Обласного комунального етнографічно-меморіального музею 

В. Гнатюка у Велесневі, від 1969 р. — його директор. 

Співавтор нарису-путівника про музей В. Гнатюка у Велесневі (1971, 

1982, 1991, 2006), автор більш як 1000 публікацій про В. Гнатюка, 
краєзнавчих матеріалів. Понад 50 р. вишивав; у доробку 

О. Черемшинського — сорочки, краватки, рушники, подушки, жанрові 
картини та інше, розробляв візерунки вишивок.  

У 2007 р. ДАТО видав бібліографічний покажчик публікацій 

О. Черемшинського (1963—2006). 

Помер 25 листопада 2015 р. у м. Івано-Франківськ. Похований у 

с. Велеснів Монастириського району. 

19 травня 1941 р. у с. Дубівці, нині Тернопільського району, 

народився історик, культуролог, краєзнавець, громадський діяч 

Мирослав Іванович Ханас. Кандидат історичних наук (1978), доцент 
(1978). 

Досліджував історію української культури, діяльність УНРади, ОУН і 
УПА в роки Другої світової війни та Першої Української дивізії 
Української національної армії. Активіст становлення НРУ (1989). 

Діяльний у створенні політичних структур національно-демократичного 

спрямування. 

Автор підручників та посібників для студентів ВНЗ, близько 

100 наукових статей, зокрема в закордонних виданнях. Член редакційної 
колегії ТЕС. 

21 травня 1931 р. у с. Чорний Ліс, нині Збаразького району, 

народився інженер, громадсько-політичний діяч Ігор Андрійович 

Олещук (псевдо — «Грушка»). Член Юнацтва ОУН (1946).  

У 1948 р. військовий трибунал Прикарпатського військового округу 

засудив І. Олещука до 25 р. таборів суворого режиму. Покарання відбував 

на шахтах Воркути (нині — РФ). Звільнений у 1955 р. 

Автор книжки спогадів «Шлях до світанку» (2001), численних 

публікацій у газетах «Вільне життя», «Свобода» тощо. 

21 травня 1931 р. у с. Чортория, нині Миролюбівка Тернопільського 

району, народився педагог, громадсько-політичний діяч Дмитро 

Павлович Федик.  
У 1993 р. з ініціативи та стараннями Д. Федика в Козовій встановлено 

памʼятник Т. Шевченку. Автор публікацій у пресі. 
Помер 28 серпня 2005 р. у смт Козова. 
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23 травня 1956 р. у смт Микулинці Теребовлянського району 

народився художник Ігор Романович Винник. Член НСХУ (2000). 

23 травня 1961 р. у с. Джурин Чортківського району народився 
літературознавець Євген Михайлович Баран. Кандидат філологічних 

наук (1994), доцент (1998). Член НСПУ (1997). Заслужений працівник 

культури України (2014). 

Автор збірок есеїв, статей і текстів «Замах на міражі» (1997), «Зоїлові 
трени…» (1998), «Українська історична проза другої половини ХІХ — 

початку ХХ ст. і Орест Левицький» (1999, усі — Львів), «Звичайний 

читач: Літературно-критичні тексти» (Тернопіль, 2000), «Навздогін 

девʼяностим» (2006), «Тиша запитань» (2011), «Говорить Євген Баран» 

(2018) та інших публікацій про сучасний літературний процес в Україні. 
23 травня 1961 р. у с. Людвище Шумського району народилася 

журналістка, громадська діячка Світлана Іванівна Федишена. Член 

НСЖУ (1990). 

Працювала в редакціях районної газети, районного радіомовлення в 

м. Кременець. 

Авторка численних публікацій у періодиці, радіопередач. 

24 травня 1891 р.  у с. Курівці, нині Зборівського району, народився 
актор, режисер, театральний діяч Микола Гнатович Бенцаль. 

Сценічну діяльність розпочав у 1910 р. у львівському театрі 
товариства «Руська бесіда». Навесні 1915 р. проживав у с. Довжанка (нині 
Тернопільського району), де заарештований російськими властями. 

Звільнений з увʼязнення з допомогою Леся Курбаса. Вступив до театру 

«Тернопільські театральні вечори»; з березня 1916 р. до серпня 1917 р. — 

його керівник і режисер. Восени 1918 р. створив з А. Бучмою 

Український театр у Тернополі (навесні 1919 реорганізований у Новий 

Львівський театр). У липні 1919 р. разом з УГА театр М. Бенцаля 
перебрався у Правобережну Україну. 

Автор споминів «У вʼязниці і на сцені: Спогади про «Тернопільські 
театральні вечори» (1937). 

Помер 9 вересня 1938 р. у м. Коломия, нині Івано-Франківської 
області. 

На могилі М. Бенцаля є погруддя-памʼятник (скульптор 

С. Литвиненко).  

У с. Курівці створено меморіальний музей.  

Памʼятну дошку на честь Леся Курбаса та М. Бенцаля (скульптори 

В. Козловський і Д. Пилипʼяк) встановлено в 1991 р. на будинку 

Тернопільської обласної філармонії. 
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25 травня 1911 р. у с. Адамівка, нині належить до м. Бережани, 

народився художник Володимир Васильович Савчак. Почесний 

громадянин м. Бережани. 

Серед творів (олія, акварель, пастель): портрети Т. Шевченка, 
М. Шашкевича, Лесі Українки, Р. Шухевича; краєвиди, натюрморти, 

церковний живопис. Картини зберігаються в музеях і приватних 

колекціях в Австралії, Канаді, США, Україні та інших країнах.  

Від 1991 р. щороку приїжджав до Бережан. Понад 300 робіт 
подарував музеям Тернополя, Бережан та інших міст України. У 1997 р. у 

м. Дрогобич Львівської області видано книжку-фотоальбом про 

В. Савчака «Дивосвіт художника із Синіх гір». 

Помер 6 березня 2007 р. Похований на Голосківському цвинтарі у 

Львові. 
25 травня 1921 р. у с. Кут-Товсте, нині належить до с. Товсте 

Гусятинського району, народився редактор, економіст, громадсько-

політичний діяч Степан Йосипович Процик. Член ОУН. 

Помер 17 серпня 1997 р. Похований у м. Баунд-Брук, США. 

28 травня 1946 р. у с. Рожиськ Підволочиського району народилася 
громадська діячка, мовознавець, педагог Марія Петрівна Крупа (з 
дому — Конопацька). Кандидат філологічних наук (1992). Член НТШ 

(1996). 

Співорганізатор ТУМ (1988), голова крайової організації Союзу 

українок (1990—1991). Від 1993 р. — викладач Тернопільської вищої 
духовної семінарії ім. Йосифа Сліпого.  

Авторка понад 60 наукових праць із проблем викладання української 
мови та посібника для ВНЗ «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», 

передмов до роману О. Кобилянської «Апостол черні» (1994), духовної 
повісті невідомого автора «Геройська любов» (1999), наукової розвідки 

отця П. Глібчука «Патріарх Йосиф Сліпий: через терня випробувань до 

зірок небесної слави» (2002), статей про творчість М. Вінграновського, 

І. Драча, М. Рильського, І. Франка, М. Шашкевича та інших 

письменників. 

30 травня 1896 р. у с. Заставці, нині Монастириського району, 

народився релігійний діяч Василь Михайлович Джиджора.  

Від кінця 1918 р. — в УГА (хорунжий). 

Висвячений у 1930 р., до початку Другої світової війни — священник 

на Підгаєччині. 
Від 1962 р. — парох у Пітсбурґу. Тут побудував нову церкву, яку 

19 травня 1973 р. відвідав кардинал Йосиф Сліпий, поставив іконостас із 
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живописними роботами С. Гординського. Ініціатор створення 
федеральної кредитної спілки «Самопоміч» (1974).  

У 1975 р. Йосиф Сліпий іменував В. Джиджору крилошанином. У 

1982 р. відзначений грамотою «Людина року» Українського 

технологічного товариства США. 

Помер 24 травня 1987 р. у м. Пітсбурґ. Похований у м. Фокс-Чейз, 
США. 

1 червня 1961 р. у с. Васильківці Гусятинського району народилася 
спортсменка Надія Степанівна Ситарчук. Майстер спорту СРСР з 
поліатлону (1991). 

2 червня 1926 р. у с. Палашівка, нині Чортківського району, 

народився учасник національно-визвольних змагань, громадський діяч 

Йосип Михайлович Шостак.  
Учасник боротьби ОУН і УПА. 

Автор книжки «Відродження Держави. Тернопільщина у 

Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року» (2001), публікацій у 

періодиці. 
3 червня 1941 р. у м. Чортків народився спортсмен (вільна боротьба) 

Володимир Степанович Баришев. Майстер спорту СРСР (1962). 

3 червня 1951 р. у с. Клювинці Гусятинського району народився 
спортсмен (важка атлетика), тренер Микола Ількович Підодвірний. 

Заслужений тренер України з важкої атлетики (2001). Заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України (2009). 

Підготував трьох майстрів спорту міжнародного класу. 

Помер 25 жовтня 2010 р.  

5 червня 1941 р. у м. Київ народився фотохудожник Вʼячеслав 

Петрович Костюков. Член Національної спілки фотохудожників 

України, Міжнародної спілки літераторів та журналістів. 

Перша персональна фотовиставка відбулася у квітні 1969 р. у 

м. Збараж. Роботи експонувалися в Москві, Санкт-Петербурзі, Уфі (усі — 

РФ), Бресті, Гомелі, Мінську (усі — Білорусь), Львові, Запоріжжі, 
Харкові, Тернополі, Київі, Кременці. 

У 2008 р. фотохудожник презентував свої роботи в Лондоні (Велика 
Британія). 

7 червня 1921 р. у с. Озерна, нині Зборівського району, народився 
вчений у галузі фармакології Лонгин Михайлович Січкоріз. Доктор 

медичних наук (1972), професор (1974). 

Автор і співавтор понад 120 наукових праць, зокрема методичних 

посібників, підручника з фармакології, тлумачного медичного 
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українсько-латинсько-англійського словника; 2 авторських свідоцтва на 
винаходи. 

Помер 27 травня 2011 р. 

8 червня 1806 р. у м. Кременець народився польський бібліофіл, 

видавець Юзеф Чех. 

Видав книжки з історії та фольклору, зокрема щорічник «Краківський 

календар». Книгарня Ю. Чеха — місце постійних зустрічей тогочасної 
краківської інтелігенції. 

Помер 9 лютого 1886 р. у м. Краків, Польща. 
10 червня 1811 р. у с. Гнилиці, нині Підволочиського району, 

народився письменник-мораліст, філософ, правник, громадський діяч 

Іван Андрійович Федорович. Доктор права (1840). 

Учасник Польського повстання 1830—1831 рр. Від 1846 р. — у 

Тернополі. Від 1848 р. проживав у маєтку в с. Вікно, вів господарські 
справи (мав маєтки в Скалатському й Збаразькому повітах). Започаткував 

колекцію рукописів, книг, старожитностей, мистецьких цінностей; 

подорожував країнами Західної Європи. 

У серпні — листопаді 1848 р. — посол австрійського парламенту. 

Ініціатор створення в Тернопільському окрузі агрономічного, кредитного 

та благодійного товариств, жертводавець на громадські потреби. У 1850-

ті рр. приділяв велику увагу філософсько-літературній праці. 
Частина творчої спадщини І. Федоровича втрачена, частина 

опублікована в книжках «Афоризми Яна Федоровича» (1873, польською 

мовою), «Афоризми» (1882), «Думки Івана Андрійовича Федоровича» 

(Москва, 1884, російською мовою; видана заходами сина), «Федорович 

Іван. Листи» (1913, польською мовою). Іван Франко упорядковував 

сімейний архів Федоровичів, присвятив І. Федоровичу нарис «Життя 

Івана Федоровича і його часи». 

Помер 2 листопада 1870 р. у с. Вікно, нині Гусятинського району. 

11 червня 1881 р.  у містечку, нині смт Золотий Потік Бучацького 

району, народився релігійний діяч, редактор Олекса Фещак (у 

чернецтві — Яким).  

Професор і префект конвікту в Бучачі. У 1907 р. отримав ієрейські 
свячення. 

Від 1918 р. — капелан 9-ї Белзької бригади УГА, польовий духівник у 

ранзі сотника. У 1919 р. служив відправи в сирітському захисті Святих 

служебниць у м. Тернопіль, де перебував близько двох тижнів. З УГА 

перейшов р. Збруч у містечку, нині смт Підволочиськ. У м. Вінниця 
очолив польове духовенство 1-го корпусу УГА. 
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Помер 12 лютого 1920 р. від тифу в містечку, нині смт Чечельник 

Вінницької області. 
11 червня 1926 р. у с. Полівці, нині Чортківського району, народився 

діяч ОУН і УПА, громадсько-політичний діяч, інженер Богдан Іванович 

Михальчук (псевдо — «Мак»). Член ОУН (1938), провідник Юнацтва 
ОУН Чортківщини. 

Автор наукових праць з інженерії, книжки «Вільна Україна — сенс 
нашого життя» (2001), статей з історії України в англомовній та 
україномовній пресі США. 

14 червня 1951 р. у с. Дітківці Зборівського району народився 
фотохудожник, ілюстратор книжок, кінотелеоператор Василь 

Олексійович Балюх. Член Спілки фотохудожників України (1994). 

Автор поштівок про Тернопіль, Зарваницю (2000—2003) тощо; серії 
календариків (1998—2003). Кінооператор фільмів про природу Поділля: 

«Отчий край», «Заповідними стежками» (зберігаються в ДАТО). 

14 червня 1971 р. у м. Тернопіль народився спортсмен (веслування 
на байдарках і каное) Сергій Вікторович Пенов. Майстер спорту СРСР 

(1989).  

Девʼятиразовий переможець першостей та чемпіонатів СРСР. 

Виступав за спортивне товариство «Україна». Перший тренер — 

В. Кузяк. 

15 червня 1936 р. у м. Харків народився актор, співак (тенор) 

Володимир Дмитрович Ячмінський. Народний артист України (1996). 

Премії ім. М. Садовського (1996), ім. Леся Курбаса (2004). 

Від 1961 р. — у Тернопільському обласному музично-драматичному 

театрі ім. Т. Г. Шевченка (нині — академічний драматичний театр). Зіграв 

понад 300 ролей, серед них: Іван Непокритий («Дай серцю волю…» 

М. Кропивницького), Возний («Наталка Полтавка» І. Котляревського), 

Феноген, Боруля, Терешко («Хазяїн», «Мартин Боруля», «Суєта» 

І. Карпенка-Карого), Аким («Влада темряви» Л. Толстого), Шашамока 
(«Дім божевільних» Дж. Скарпетті), Дмитро («Ой не ходи, Грицю…» 

М. Старицького), Оверко («Фараони» О. Коломійця), Журден 

(«Недоумкуватий Журден» за М. Булгаковим), Малахій Стаканчик, 

Зброжек («Народний Малахій», «Маклена Ґраса» М. Куліша), Ґірі 
(«Карʼєра Артуро Уї» Б. Брехта). Знявся в кінофільмах «Дай серцю 

волю…», «Чортова дюжина» (1970), «Чарівна сопілка», «Камінний 

господар» (1971), «Вершники» (1975), «Квартет Ґварнері» (1977), 

«Прощайте, фараони» (1978), відеофільмі «Мартин Боруля». 

Помер 22 вересня 2020 р. у м. Тернопіль. 
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16 червня 1951 р. у с. Доброводи Монастириського району 

народився діяч циркового мистецтва Павло Петрович Книш. 

Заслужений артист України (1990). Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2000). 

17 червня 1951 р. у с. Рай Бережанського району народився вчений у 

галузі економіки та економічної дипломатії, громадський діяч Андрій 

Антонович Фліссак. 
Автор понад 100 наукових праць. 

20 червня 1931 р. у с. Бенева, нині Теребовлянського району, 

народився диригент, педагог, художник Теодор Миронович Хмурич. 

Заслужений працівник культури УРСР (1967). 

Працював учителем співів і малювання в ЗОШ в Одеській і 
Тернопільській областях; актором, хормейстером, завідувачем музичної 
частини, диригентом у Тернопільському обласному музично-

драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка (1962—1963, нині — 

академічний драматичний театр). Від 1963 р. — у м. Заліщики. Керівник 

чоловічої хорової капели «Гомін», чоловічого вокального квартету, 

жіночих — тірольського оркестру та інструментального ансамблю 

«Мелодія», народного ансамблю пісні й танцю «Дністер», оркестру 

українських народних інструментів «Барвінок», симфонічного оркестру, 

хорів у селах району, зокрема народного хору «Добровляни». 

Автор музики пісень, обробок українського народного мелосу, 

хорових аранжувань, вокально-хореографічних композицій; живописних 

робіт, що зберігаються в приватних колекціях у Великій Британії, Канаді, 
Польщі, Росії, США, Україні. 

Помер 22 січня 2014 р. 

20 червня 1961 р. у м. Тернопіль народилася поетка, перекладачка 
Мирослава Петрівна Іванців (Барна). Член НСПУ (2002). Премія 
ім. І. Блажкевич (1999). 

Авторка збірок поезій «Я так довго мовчала» (1996), «Алегорії літа» 

(2001), книжки віршів для дітей «Тарантас» (1998). 

21 червня 1881 р. у с. Джурин, нині Чортківського району, народився 
релігійний діяч, педагог, історик, громадський діяч Олександр-

Станіслав Володиславович Шпитковський. Доктор богословʼя (1906). 

Дійсний член НТШ, Богословського наукового товариства у Львові. 
У 1914 р. рукопокладений у сан священника. Душпастир у 

м. Перемишль (нині — Польща). Від 1915 р. — священник собору 

Святого Юра у Львові. 
Автор теологічних праць. 

Помер 6 грудня 1969 р. у м. Львів. 
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22 червня 1951 р. у с. Ридодуби Чортківського району народилася 
письменниця Теодозія Петрівна Зарівна. Член НСПУ (1991). 

Літературна премія ім. В. Симоненка (1991). 

Авторка збірок поезій «Мить і вічність» (1986), «Дійство на крузі» 

(1991), «Сторож покинутого раю» (1997), прози «Провінційні розмисли» 

(2009), «З попелу і металу» (2011), «Полювання на птахів небесних» 

(2014), «Сходження на Кайзервальд» (2017), пʼєс «Я. М. Д., милістю 

Божою…», «Сповідь для всіх», романів «Каміння, що росте крізь нас» 

(1999), «Соломʼяний вимір» (2001), що вийшли у 2003 р. однією книжкою 

під назвою «Хроніка від жінки», «Вербовая дощечка» (2008); повістей 

«Дівчина з черешні» (2003), «Озеро в тумані» (2006). 

24 червня 1956 р. у с. Конюхи Козівського району народився 
лісівник, еколог, господарник Орест Васильович Сінгалевич. Член-

кореспондент Української екологічної АН (1997). 

Автор праць із проблем екології та охорони природи. 

25 червня 1881 р. у с. Скорики, нині Підволочиського району, 

народився перекладач, видавець, освітній діяч Онуфрій Демʼянович 

Пашук.  
Переклав та опублікував романи «Фараон» Болеслава Пруса, 

«Звіробійник» Ф. Купера, праці «Старинна історія східних народів» 

Ж. Масперо, «Нариси із старинного світу» І. Гена (усі — 1905) тощо. У 

1909 р. заснував і очолив видавництво «Універсальна бібліотека», де 
друкував твори світової класики. 

Підтримував дружні стосунки з І. Франком; у 1898 р. — учасник його 

передвиборчої кампанії на Збаражчині. 
У серпні 1914 р. виїхав до Австрії; у дорозі пропав безвісти. Місце 

смерті невідоме. 
25 червня 1896 р. у містечку, нині с. Струсів Теребовлянського 

району, народилася літературознавець Марія Демʼянівна Деркач (з 
дому — Фуртак). Кандидат філологічних наук (1952). 

Досліджувала переважно життя й творчість Лесі Українки; 

опублікувала на цю тему низку статей. Під час Другої світової війни 

зберегла архів І. Франка, врятувала від вивезення за кордон архів Лесі 
Українки. Підготувала книжку «Леся Українка. Неопубліковані твори» 

(1947), взяла участь у підготовці 5-томного видання її творів, 20-томного 

видання творів І. Франка. Авторка близько 60 наукових праць про 

О. Кобилянську, Н. Кобринську, М. Костомарова, М. Павлика, І. Франка, 
Є. Ярошинську й інших українських літераторів. 

Померла 14 квітня 1972 р. у м. Львів. 
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25 червня 1946 р. у м. Бучач народився художник, педагог Ярослав 

Теодорович Біль. Член НСХУ. 

27 червня 1921 р. у м. Тернопіль народилася актриса, педагог, 
громадська діячка Неоніля Василівна Безкоровайна-Стецьків. Дочка 
В. Безкоровайного. 

Меценатка, опікунка Українського музею в Нью-Йорку. 

Упорядкувала творчу спадщину батька, основну її частину передала до 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею. У 1997 р. співала на 
вечорі В. Безкоровайного в Тернополі. 

Померла 10 березня 1998 р. у м. Сарасота, штат Флорида, США. 

28 червня 1851 р. у с. Коржова, нині Монастириського району, 

народився актор, режисер, драматург Кость Осипович Підвисоцький. 

Працював в українсько-польській трупі О. Бачинського; актор і режисер 

театру товариства «Руська бесіда» (м. Львів); у трупах 

М. Кропивницького та М. Старицького. 

Ролі: Іван (Безталанна» І. Карпенка-Карого), Бичок («Глитай, або ж 

Павук» М. Кропивницького), Осип («Ревізор» М. Гоголя) та інші.  
Вистави: «Украдене щастя» (роль М. Задорожного), «Камʼяна душа» 

І. Франка, «Бурлака» І. Карпенка-Карого тощо; музичні постанови: 

«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Утоплена» 

М. Лисенка, «Катерина» М. Аркаса.  
Автор комедії «Підшиванець» (1883), переробок пʼєс: 

Ю. Коженьовського «Карпатські верховинці» під назвою «Помста 
гуцула» (1892), В. Вольського «Галька» під назвою «Галька, або 

Шляхетські любощі» (1899). 

Помер 12 червня 1904 р. у с. Медуха, нині Галицького району Івано-

Франківської області. 
29 червня 1921 р. у м. Зборів народилася учасниця національно-

визвольної боротьби Софія Степанівна Башуцька-Самиців (псевдо — 

«Мотря», «Зірка»). Член ОУН (1940). 

Від весни 1943 р. працювала у відділі секретної інформації ОУН у 

с. Литвинів Підгаєцького району, у вересні 1943 р. — березні 1944 р. — у 

Крайовому проводі ОУН у с. Денисів Козівського району. Засуджена до 

25 р. таборів. Звільнена в 1956 р. Проживала в м. Стрий, згодом — у 

м. Зборів. 

Померла 25 травня 2002 р. у м. Зборів. 
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1 липня 1946 р. у с. Городниця Підволочиського району народився 
актор Іван Йосипович Бернацький. Народний артист України (1991). 

2 липня 1941 р. у с. Головчинці Заліщицького району народився 
вчений у галузі географії, педагог Іван Миколайович Пушкар. 

Кандидат географічних наук (1979), професор (2002).  

Автор близько 180 наукових праць, зокрема підручників і посібників. 

Помер у березні 2014 р. 

4 липня 1951 р. у смт Козлів Козівського району народилася педагог, 
фотохудожниця, краєзнавець, винахідниця, раціоналізатор Зінаїда 

Юріївна Токарська. Член Спілки фотохудожників України (2006). 

Почесна громадянка м. Бережани (2006). 

Організатор і засновник драматичної студії «Натхнення», дитячого 

драматичного театру «Дзвіночок», образотворчої студії «Веселка», 

туристично-краєзнавчого клубу «Бережанщина», засновник і керівник 

фотокіноклубу. 

Авторка фотоальбому «Мій Бережанський рай» (2002), науково-

пізнавальної книжки «Чарівний світ дитинства» (2006), низки винаходів і 
рацпропозицій.  

Виконала роль Матері-України в художньому фільмі «Страчені 
світанки» (Київ, режисер Г. Кохан). 

5 липня 1891 р. у с. Лошнів, нині Теребовлянського району, 

народився священник Іван Пасіка.  

Від 1917 р. — священник церкви Різдва Христового в Тернополі. У 

1944—1945 рр. — в Австрії (м. Відень). У 1946 р. повернувся до 

Тернополя, підпільно душпастирював. У 1950 р. заарештований органами 

МДБ, засуджений до 25 р. увʼязнення за відмову перейти на російське 
православʼя. Звільнений у 1956 р. Повернувшись, служив у катакомбній 

УГКЦ. Співініціатор створення підпільної духовної семінарії в Тернополі 
(1968), її викладач, за що зазнав переслідувань органів КДБ. 

Помер 26 листопада 1968 р. у м. Тернопіль. Похований на 
Микулинецькому цвинтарі. 

5 липня 1971 р. у м. Тернопіль народився видавець, громадський діяч 

Ігор Адамович Флешар.  
Від 2000 р. — голова правління громадської організації 

«ІІІ тисячоліття». Випустив «Інформаційно-аналітичний довідник м. 

Тернополя та області». Від 2004 р. видає серію фотоальбомів 

«Тернопільщина. Земля любові нашої». 

6 липня 1891 р. у містечку Товсте, нині смт Заліщицького району, 

народився журналіст, редактор, видавець, перекладач, громадський діяч 

Іван Ставничий (псевд. — Іван Родиславич). 
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У 1934 р. І. Ставничий заснував видавництво «Універсальна 
бібліотека», де за його редакцією видано перший том «Кобзаря» 

Т. Шевченка. Під час німецько-радянської війни — організатор бібліотек 

«Просвіти», завідувач основного фонду й наукового каталогу бібліотеки. 

Переклав низку творів зарубіжних письменників: «Фольклор» 

Дж. Гама, «Під осінніми зорями» Кнута Гамсуна, «93-ий рік» Віктора 
Гюго тощо. 

Помер 2 жовтня 1973 р. у м. Клівленд, США. 

7 липня 1921 р. у с. Монастириха, нині Гусятинського району, 

народився громадський діяч Степан Іванович Борозний. Член ОУН (від 

1939). 

Воював в УПА. У 1945 р., поблизу м. Калуш (нині Івано-Франківська 
область), захоплений енкаведистами. Засуджений до страти, яку замінили 

на 20 р. таборів. Відбував увʼязнення в Норильську. У 1959 р. покарання 
замінено засланням. У 1964 р. оселився в Нікополі на Дніпропетровщині. 

Автор низки віршів і статей, опублікованих у пресі. 
Реабілітований 26 квітня 1993 р. 

10 липня 1936 р. у с. Оришківці, нині Гусятинського району, 

народився театрознавець, літературознавець, історик культури, педагог 
Ростислав Ярославович Пилипчук. Кандидат мистецтвознавства 
(1971), професор (1989). Заслужений діяч мистецтв України (1993). 

Автор понад 200 наукових праць з історії українського театру та 
літератури. 

Помер 22 серпня 2014 р. у м. Київ. 

12 липня 1951 р. у с. Самолусківці Гусятинського району народився 
інженер-будівельник, господарник, громадський діяч, меценат Степан 

Петрович Турецький. Заслужений будівельник України (1997). 

15 липня 1931 р. у с. Киданів, нині Бучацького району, народився 
історик-славіст, педагог Володимир Павлович Чорній. Кандидат 
історичних наук (1966), професор (2008). Дійсний член НТШ (1992). 

Автор понад 150 наукових праць. 

Помер 3 лютого 2018 р. у м. Львів. 

15 липня 1946 р. у с. Лошнів, нині Теребовлянського району, 

народилася філолог, педагог Стефанія Єлисеївна Панцьо.  

Авторка низки навчально-методичних праць зі словотвору 

лемківського говору, зокрема «Антропонімія Лемківщини» (1995), 

«Матеріали до словника лемківських говірок» (ч. 1, 1997), «Українська 
мова: Морфеміка і словотвір» (1999, 2004, співавтор). 

19 липня 1936 р. у с. Киданці, нині Збаразького району, народився 
художник Богдан Миколайович Яциковський. Член НСХУ (1988). 
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Працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва (кераміка). 
Серед творів: пласти — «Гуцул», «Гуцулка», «Дума» (1969—1970); 

композиції — «Щедра осінь», «Писанки», «Садок вишневий» (1984); 

диптих «Христос родився» (1994). 

20 липня 1911 р. у с. Стара Могильниця, нині Теребовлянського 

району, народився диригент, педагог Володимир Владиславович 

Василевич. Заслужений артист УРСР (1956). 

У 1949—1962 рр. — викладач Львівської консерваторії. Одночасно — 

диригент капели «Трембіта». Упорядник чотирьох випусків збірника 
«Хорові твори українських композиторів кінця ХІХ — початку ХХ ст.» 

(1965—1973). 

Помер 28 липня 1962 р. у м. Адлер, нині РФ. Похований у м. Львів. 

20 липня 1936 р. у м. Тернопіль народився поет, публіцист, 
перекладач Борис Миколайович Демків. Член НСПУ (1967), НСЖУ 

(1965). Обласна літературна премія ім. С. Будного (1974). Літературно-

мистецька премія ім. Братів Богдана та Левка Лепких (1996). 

Автор текстів пісень на музику О. Білаша, О. Германа, 
А. Горчинського, Б. Климчука, Ю. Константинова, М. Облещука, 
В. Подуфалого, Т. Сеньківа, В. Сороки, Р. Стратійчука, В. Толмачова, 
Я. Штогрина й інших.  

Пісня «Квіти ромена» стала шлягером 1960—1970 рр., платівка з нею 

вийшла мільйонним тиражем у фірмі «Мелодія» (м. Москва, РФ).  

Працював у жанрі художнього перекладу з білоруської, болгарської, 
естонської, польської, російської та інших мов. Успішно виступав як 

прозаїк та публіцист у жанрах нарису, новели, статті, есе, памфлету. 

Опублікував низку нарисів про відомих людей краю та видатних діячів 

мистецтва, рецензій на творчість місцевих літераторів. 

Помер 31 грудня 2001 р. у м. Тернопіль. 

5 серпня 1941 р. у с. Надрічне Теребовлянського району народився 
господарник, організатор книговидавничої справи та місцевої преси 

Богдан Степанович Ничик. Літературно-мистецька премія ім. Братів 

Богдана та Левка Лепких (2014). 

Зробив вагомий внесок у розбудову матеріально-технічної бази 

видавництв та місцевих ЗМІ. Співзасновник і член редколегії 
літературно-мистецького та громадсько-політичного журналу 

«Тернопіль» і газети «Русалка Дністрова». Член комітету з нагородження 
премією ім. Братів Богдана та Левка Лепких. 

6 серпня 1946 р. у м. Тернопіль народився оперний співак (тенор) 

Олексій Федорович Данильчук. Заслужений артист України (2002). 
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Закінчив Львівську консерваторію (1976, нині — національна 
музична академія ім. М. В. Лисенка). Соліст Львівського театру опери і 
балету.  

Партії: Андрій («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), 

Задорожний («Украдене щастя» Ю. Мейтуса), Володимир Ігорович 

(«Князь Ігор» О. Бородіна), Рудольф, Каварадоссі («Богема», «Тоска» 

Дж. Пуччіні) та інші. 
7 серпня 1821 р. у м. Бережани народився педагог, релігійний та 

громадсько-політичний діяч Теофіль Демʼянович Павликів. Посол 

(депутат) Галицького крайового сейму (1861—1866, округ Бережани — 

Перемишляни; 1873—1876, округ Белз — Угнів — Сокаль) та 
австрійського парламенту (1873—1879). 

Від 1847 р. — у Бережанах: парох, заступник учителя, перший 

викладач української мови в гімназії (1848—1852); від 1858 р. — парох 

волосної церкви у Львові; від 1870 р. — перший голова Головної руської 
ради. У 1880—1884 рр. очолював Товариство ім. М. Качковського.  

Автор статей у пресі. 
Помер 17 липня 1905 р. у Львові. Похований на Личаківському 

цвинтарі. 
7 серпня 1971 р. у с. Клювинці Гусятинського району народився 

спортсмен, тренер (важка атлетика) Володимир Степанович Стахів. 

Майстер спорту міжнародного класу (1989), багаторазовий чемпіон 

України. 

8 серпня 1901 р. у містечку Мельниця-над-Дністром, нині 
смт Мельниця-Подільська Борщівського району, народився польський 

історик літератури Мечислав Пішковський.  

Автор книжок «Село в літературі польського Ренесансу» (1959), 

«Питання села в літературі польського просвітництва» (у 2 т., 1960—

1963), «Кріпацьке село в польській літературі» (1972), «Село в літературі 
польського бароко» (1977). 

Помер 23 травня 1981 р. у м. Краків, Польща. 
10 серпня 1941 р. у с. Острівець Теребовлянського району народився 

поет, перекладач, науковець, громадський діяч, дипломат Роман 

Марʼянович Лубківський. Народний депутат України (1990—1994). 

Національна премія України ім. Т. Шевченка (1992). Орден «За заслуги» 

ІІІ, ІІ ступенів (1998, 2011). Ювілейна медаль ВР України (2002). 

Заслужений діяч мистецтв України (2006). Член НСПУ (1966). 

Заслужений діяч культури Республіки Польща (1977). Республіканська 
премія ім. П. Тичини «Чуття єдиної родини» (1979), літературна премія 
ім. В. Незвала Чеського літературного фонду (1984), премія 
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ім. П. Ґвєздослава Міністерства культури Словацької Республіки (1988), 

премія ім. М. Рильського (2008). 

Автор збірок поезій, монографій, антологій перекладів поезій тощо. 

Переклав твори О. Блока, І. Вазова, Я. Івашкевича, Янки Купали, 

Десанки Максимович та інших.  

Твори Р. Лубківського перекладені багатьма мовами, окремою 

збіркою вийшли в Білорусії, Польщі, Словаччині, РФ. 

Помер 23 жовтня 2015 р. Похований на Личаківському цвинтарі у 

Львові. 
11 серпня 1926 р. у с. Велика Плавуча, нині Козівського району, 

народився літературознавець, бібліограф, архівіст, журналіст Петро 

Григорович Бабʼяк. Дійсний член НТШ.  

Дослідник життя й творчості І. Франка, Ю. Федьковича, Марка 
Вовчка, Є. Ярошинської, Уляни Кравченко, Марка Черемшини, Б.-

І. Антонича та інших. Автор більш як 300 публікацій у наукових 

збірниках, енциклопедичних і періодичних виданнях про українських 

письменників, композиторів, художників, учених, зокрема про 

О. Барвінського, І. Блажкевич, М. Гайворонського, В. Гнатюка, 
Б. Лепкого, Д. Січинського. 

Підготував до друку епістолярну спадщину низки діячів української 
культури. Упорядник збірки «Твори» К. Попович (Львів, 1990). 

Помер 16 червня 2011 р. у Львові. 
12 серпня 1941 р. у с. Присівці Зборівського району народився 

фінансист, громадський діяч Ярослав Дмитрович Баранець. 

Помер 3 вересня 2020 р. у м. Тернопіль. 

14 серпня 1891 р. у містечку Скала-над-Збручем, нині смт Скала-
Подільська Борщівського району, народився художник, 

мистецтвознавець, педагог, громадський діяч Микола Анастазієвський. 

Помер 28 травня 1974 р. у м. Міннеаполіс, штат Міннесота, США. 

15 серпня 1886 р. у с. Білий Потік, нині Чортківського району, 

народився один із українських першопоселенців у Канаді, просвітянський 

діяч Михайло Коцулим. 

Автор спомину «Як я став свідомим українцем в Канаді». 

Помер у 1962 р. у Канаді. 
15 серпня 1936 р. у с. Доброводи, нині Збаразького району, 

народився вчений-мовознавець Антін Миколайович Залеський. 

Кандидат філологічних наук (1969). 

Автор дослідження «Вокалізм південно-західних говорів української 
мови» (1973) та інших наукових праць, низки статей. Співавтор і 
редактор «Атласу української мови» (т. 1 — 1984; т. 2 — 1988), 
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«Общеславянского лингвистического атласа» (3 вип., 1978, 1988, 1990). 

Керівник авторського колективу збірника текстів «Говори української 
мови» (1977). 

Помер 9 лютого 1989 р. у м. Київ. 

15 серпня 1941 р. у с. Дибще, нині Козівського району, народився 
педагог, музикант, композитор, діяч культури Степан Дмитрович 

Смачило. Заслужений працівник культури України (2003). 

Автор музики та слів хорових творів, обробок народних пісень. 

19 серпня 1896 р. у м. Бережани народився польський скульптор-

монументаліст Фридерик Тодт. Член Спілки польських митців-пластиків 

(1930).  

Закінчив Варшавську АМ. У 1934 р. — перша персональна виставка в 

м. Львів. Автор памʼятників у Польщі. 
Помер 20 травня 1982 р. у м. Краків, Польща. 
19 серпня 1921 р. у с. Гермаківка, нині Борщівського району, 

народився диригент, музичний діяч, реконструктор українських народних 

музичних інструментів Василь Олександрович Зуляк. Заслужений 

працівник культури УРСР (1966). Срібна медаль фестивалю 

самодіяльного мистецтва України (1967). 

У 1948 р. створив фольклорний ансамбль цимбалістів, у 1954 р. — 

сопілкарів, інструменти для яких було виготовлено в спеціальних 

майстернях при РБК. У 1955 р. створив оркестр українських народних 

інструментів, більшість з яких власноручно модернізував, а зниклі з 
ужитку відновив за описом старих народних музик (бугай, сурма, 
старовинна кобза та інші). У 1956 р. майстерня з виготовлення музичних 

інструментів під керівництвом В. Зуляка переросла у фабрику від 

Хорового, а згодом — Музичного товариства УРСР. 

У 1992 р. виготовив останню модель чотириструнної гармонічної 
ліри, яку сам розробив. Листувався з М. Рильським та іншими відомими 

діячами. 

Помер 20 липня 1992 р. у смт Мельниця-Подільська Борщівського 

району. 

22 серпня 1946 р. у с. Козівка, нині Тернопільського району, 

народився співак (тенор), педагог Йосип Йосипович Сагаль. 

Заслужений працівник культури України (1991). Премії конкурсу 

ім. С. Крушельницької (1988, 1991), ім. Братів Богдана та Левка Лепких 

(1998), міжнародних і республіканських конкурсів вокалістів. «Людина 
року» (2003, Тернопіль). 

У дуеті з Р. Бойком — перші на Тернопільщині професійні виконавці 
пісень УСС і УПА. Співзасновник і співорганізатор Товариства митців 
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Тернопільщини «Боян» (1993) і спортивно-мистецького духовного центру 

«Моя Україна» (2003). Із мистецькими колективами гастролював в 

Україні й за кордоном. 

24 серпня 1871 р. у с. Вислобоки, нині Камʼянка-Бузького району 

Львівської області, народився літературо- і мистецтвознавець, 

фольклорист, публіцист, перекладач, критик, громадський діяч Василь 

Григорович Щурат. Доктор філософії (1896), професор (1939). Дійсний 

член НТШ (1914). 

У 1893 р. проживав у с. Товсте (нині Гусятинського району), звідки 

листувався з І. Франком; останній надсилав сюди літературу для 
розповсюдження на Галицькому Поділлі; звідси В. Щурат частинами 

посилав І. Франкові для опублікування в журналі «Життя і слово» свій 

переклад «Пісні про Роланда». 

Автор збірок поезій, перекладів зі старословʼянської, угорської та 
французької мов. У 1905 р. відвідав містечко Вишнівець (нині 
смт Збаразького району), де написав вірш «У волинській тихій стороні». 

Часто приїжджав до Кобиловолок, де співзасновник філії товариства 
«Просвіта», її читальні; збирав тут історичні матеріали, колядки та 
щедрівки, які опублікував у збірці «Вертеп села Кобиловолоки у 

Теребовлянщині». 

Помер 27 квітня 1948 р. у м. Львів. 

25 серпня 1961 р. у с. Шершенівка Борщівського району народився 
художник Петро Михайлович Старух. Член НСХУ (1989). 

Працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва (дерево). 

26 серпня 1876 р. у містечку Скала-над-Збручем, нині смт Скала-
Подільська Борщівського району, народився актор, режисер Василь 

Михайлович Юрчак.  
У 1896 р. у м. Борщів вступив до театру товариства «Руська бесіда» 

(м. Львів). У 1900—1905 рр. співпрацював із К. Підвисоцьким, 

Й. Стадником. У 1905—1906 рр. гастролював у Галичині з 
М. Заньковецькою та М. Садовським. 

Грав на сценах міст Перемишль (нині — Польща), Дрогобич, Стрий 

(обидва нині — Львівська область), Станіслав (нині — Івано-Франківськ), 

Чернівці. Гастролював на Тернопільщині. 
Серед ролей (близько 90): Максим Кукса («Пошились у дурні» 

М. Кропивницького), Феноген, Крамарюк («Хазяїн», «Житейське море» 

І. Карпенка-Карого), Микола Задорожний («Украдене щастя» І. Франка). 
У 1913 р. через хворобу залишив сцену. 

Помер 28 вересня 1914 р. у м. Теребовля.  

Імʼям В. Юрчака названо вулиці в Теребовлі й Тернополі. 
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26 серпня 1951 р. у с. Кобзарівка Зборівського району народився 
господарник, учений-економіст Ярослав Михайлович Карпик. 

Кандидат економічних наук (1996). 

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць із проблем 

економіки. Визнаний «Лідером бізнесу 1997 року», лауреат рейтингового 

конкурсу «Лідери ХХІ століття». 

27 серпня 1911 р. у с. Лозівка, нині Підволочиського району, 

народився мистецтвознавець Антін Федорович Будзан. Кандидат 
мистецтвознавства (1959). Член СХУ (1960). 

Автор понад 40 наукових праць, зокрема «Українська народна різьба 
по дереву» (1957), «Різьба по дереву в західних областях України» (1961), 

«Різьблення та художній метал» (1962, співавтор). Брав участь у 

підготовці академічних видань з історії українського мистецтва. 
Помер 6 жовтня 1982 р. у м. Львів. 

3 вересня 1881 р. у м. Хоростків, нині Гусятинського району, 

народився польський живописець, сценограф Роман Чапліцький. Член 

Спілки польських художників-пластиків. 

Сценограф у театрах міст Краків, Бидгощ, Торунь, Варшава, Клімков, 

Легниця (усі — Польща). Учасник збірних виставок; персональна — у 

м. Краків (1919). 

Помер 22 лютого 1957 р. у м. Ополе, Польща. 
3 вересня 1971 р. у с. Горішня Слобідка Монастириського району 

народився історик, краєзнавець Володимир Михайлович Парацій. Член 

ВУСК (2004), НТШ (2005). 

У 2001—2004 рр. працював науковим співробітником Бережанського 

краєзнавчого музею, від 2004 р. — завідувач науково-дослідного сектору 

Державного історико-архітектурного заповідника в м. Бережани.  

Автор наукових статей у вітчизняній і закордонній періодиці. 
4 вересня 1971 р. у с. Острів Тернопільського району народилася 

вчений у галузі гуманітарних наук Наталія Вікторівна Совінська.  

Авторка та співавторка понад 40 наукових праць, зокрема 
4 монографій і 2 навчальних посібників. Підтримує ділові звʼязки з 
ученими української діаспори Західної Європи, США й Канади. 

6 вересня 1926 р. у с. Золотковичі, нині Мостиського району 

Львівської області, народився історик, педагог, публіцист, громадсько-

освітній діяч Богдан Петрович Головин (псевд. — Богдан Кузик, Богдан 

Горбачівський, Теодор Хуторянин, Тарас Чепіга та ін.). Заслужений 

працівник освіти України (1993). Член НСЖУ (1999), НТШ (2000), ВУСК 

(2000). Почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

ім. Т. Г. Шевченка (1996). 
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Автор понад 450 статей, нарисів, рецензій, розвідок про українських 

письменників, науковців, священників, учасників ОУН та УПА, 

громадсько-політичних діячів. 

Помер 9 жовтня 2016 р. у м. Тернопіль. 

7 вересня 1941 р. у с. Вілія Шумського району народився співак 

Степан Антонович Рожелюк. Заслужений артист Молдови (1988). 

У репертуарі: пісні, романси, оперні арії, канти, балади. Гастролював 

у РФ та інших країнах. Партії: Жермон («Травіата» Дж. Верді), Онєгін 

(«Євгеній Онєгін» П. Чайковського), Фігаро («Севільський цирульник» 

Дж. Россіні) та інші. 
9 вересня 1921 р. у с. Постолівка, нині Гусятинського району, 

народився діяч ОУН і УПА Григорій Павлович Друль (псевдо — 

«Луговий», «Славко»). Член Юнацтва ОУН (1937), ОУН (1939). 

Організатор мережі ОУН у Постолівці та інших селах на 
Копичинеччині. Від 1940 р. — у підпіллі, надрайоновий провідник ОУН у 

Копичинцях. 

У травні 1945 р. Г. Друля заарештували органи НКДБ. Засуджений до 

15 р. ВТТ; перебував у таборах м. Воркута (нині — РФ), на спеціальному 

поселенні в м. Ухта (нині — Республіка Комі, РФ). Звільнений у 1955 р. 

На Тернопільщину повернувся в 1960 р. 

Реабілітований у 1991 р. Голова обласної організації Всеукраїнського 

товариства політичних вʼязнів і репресованих (1991—2002); від 2001 р. — 

член Центрального проводу товариства. 
Помер 9 березня 2005 р. Похований на Микулинецькому цвинтарі в 

м. Тернопіль. 

13 вересня 1931 р. у с. Токи, нині Підволочиського району, 

народився вчений, винахідник, педагог Євген Степанович Поліщук. 

Доктор технічних наук (1990). 

Автор понад 200 наукових праць, 5 навчальних посібників; має 
50 авторських свідоцтв на винаходи. 

13 вересня 1931 р. у с. Лози, нині Збаразького району, народився 
письменник Борис Микитович Харчук. Член СПУ (1958). Літературні 
премії ім. М. Трублаїні (1982), ім. Ю. Яновського (1988), ім. Лесі 
Українки (1992, обидві — посмертно). 

Автор книжок повістей та оповідань «Невловиме літо» (1981), 

«Подорож до зубра» (1986), збірки нарисів «Розстріляні ночі» (1980), 

роману «Волинь» (у 4 т.). 
За творами Б. Харчука зняті художній фільм «Вишневі ночі» (1990; 

знімалися тернопільські актори А. Бобровський, В. Бурко, Л. Давидко, 

Б. Стецько, В. Хімʼяк), телефільми «Палагна» (1983), «Панкрац і Юдка». 
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Його творчість досліджували О. Василишин, Р. Громʼяк, П. Сорока, 
Г. Чернихівський та інші. 

Помер 16 січня 1988 р. у м. Рига, нині Латвія. Похований у м. Київ. 

15 вересня 1961 р. у м. Тернопіль народився композитор, диригент, 
баяніст Олександр Анатолійович Бурміцький. Заслужений артист 
України (2003). 

19 вересня 1921 р. у с. Красносільці, нині Збаразького району, 

народився вчений у галузі цитології та гістології, громадський діяч Іван 

Васильович Шуст. Доктор біологічних наук (1967), професор (1971). 

Академік Міжнародної академії інтегративної антропології (1997), 

почесний академік Української АН національного прогресу (1997). 

Автор і співавтор понад 200 наукових праць, зокрема 3 монографій, 

6 навчальних посібників, статей в українських і закордонних фахових 

виданнях. 

Помер 9 квітня 2017 р. у м. Тернопіль. 

20 вересня 1896 р. у м. Тернопіль народився актор, театральний діяч, 

історик театру, педагог Теофіль Семенович Демчук. Вістун УГА. 

У 1908—1911 рр. навчався в українській гімназії в Тернополі. У 

1915—1917 рр. — актор і адміністратор театру «Тернопільські театральні 
вечори». 

Наприкінці грудня 1918 р. разом із М. Бенцалем заснував 

Український театр, який у березні 1919 р. перетворений на Новий 

Львівський театр.  

Зіграв у театрі близько 50 ролей. 

Автор документальних статей з історії українського театру, спогадів 

про митців сцени А. Бучму, Я. Бортника, В. Калина, Катерину та Івана 
Рубчаків, Софію і Йосипа Стадників, Г. Юрчакову, Г. Юру та інших. 

Спогади вміщені в збірники «Лесь Курбас», «Марʼян Крушельницький» 

тощо. Зібрав велику колекцію афіш і світлин акторів «Тернопільських 

театральних вечорів» та Нового драматичного театру ім. І. Франка. Видав 

спогади. Рукописи своїх статей передав у Національний музей у Львові, 
ЛНБ, НТШ, ТОКМ. 

Помер навесні 1992 р. у м. Валбжих, Польща. 
20 вересня 1941 р. у с. Вербовець, нині Лановецького району, 

народився вчений у галузі нафтогазової промисловості, господарник, 

громадський діяч Леонід Михайлович Середницький. Кандидат 
технічних наук (1967). Академік Української нафтогазової академії, її 
віце-президент. Заслужений працівник промисловості України (2004). 

Автор та співавтор понад 100 наукових праць і винаходів. 
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21 вересня 1971 р. у с. Струсів Теребовлянського району народився 
музикант, композитор Ігор Антонович Рудий. Гран-прі, приз глядацьких 

симпатій міжнародних фестивалів «Музика світу» (2002, Італія), «Мости 

любові» (2004, м. Чикаго, США); неофіційний титул «Золотий саксофон 

України». Заслужений артист України (2007). 

Гастролював у Бельгії, Італії, Німеччині, Норвегії, Канаді, Південній 

Кореї, США, РФ, Японії та інших країнах. 

23 вересня 1941 р. у с. Сидорів, нині Гусятинського району, 

народився педагог, диригент, співак (тенор) Корнель Кіндратович 

Сятецький. Заслужений працівник освіти України (1991). Доцент (1991). 

Соліст Львівського оперного театру. Співпрацював із заслуженою 

хоровою капелою «Трембіта», чоловічою хоровою капелою «Гомін», 

заслуженим ансамблем танцю України «Юність», капелою хлопчиків та 
юнаків «Дударик», симфонічним оркестром Львівської обласної 
філармонії (усі — м. Львів). 

Учасник творчого звіту майстрів мистецтв і аматорських колективів 

Тернопільщини в м. Київ (2000).  

Виконував тенорні партії: «Реквієм» Дж. Верді, однойменний твір та 
«Коронаційна меса» В. А. Моцарта, «Месія» Г. Генделя, «Літанія» 

С. Монюшка та інші. 
Вокально-симфонічна поема С. Людкевича на слова І. Франка 

«Монолог Мойсея» у виконанні К. Сятецького належить до фонду 

Українського радіо. 

25 вересня 1881 р. у с. Хлопівка, нині Гусятинського району, 

народився громадсько-політичний діяч Омелян Миколайович 

Темницький. Діяльний в УСДП. 

У 1906—1907 рр. — співорганізатор селянських віч на Гусятинщині й 

Теребовлянщині. Співпрацював із часописами «Воля», «Земля і воля», 

«Вперед», де опублікував низку статей. У 1915 р. О. Темницького як 

заручника російської власті вивезли до Сибіру. Від осені 1917 р. — в 

Одесі: редактор щоденника «Вісник Одеси», заступник голови міста. 
Помер 14 серпня 1918 р. у м. Одеса. 
28 вересня 1936 р. у с. Плесківці, нині Зборівського району, 

народився літературо- і краєзнавець, історик Гаврило Іванович 

Чернихівський. Заслужений працівник культури України (2007). Премії 
ім. В. Антоновича (1997), ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2001—

2002), Фонду родини Воляників-Швабінських Фундації УВУ (2004, 

м. Нью-Йорк, США). Член ВУСК (1992), Українського історичного 

товариства (1996), НТШ (2004), НСПУ (2005). Почесний член 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» (1995). 
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Ініціатор створення та автор експозицій 10 музеїв на громадських 

засадах, 2 з них — «народні» (села Плоске та Крижі, обидва — 

Кременецького району). Організатор літературно-меморіальних музеїв 

У. Самчука (с. Тилявка Шумського району) та О. Неприцького-

Грановського (с. Великі Бережці Кременецького району). 

Автор і співавтор 18 книжок, зокрема «Портрети пером» (2001), 

«Оксана Лятуринська: життя і творчість» (2002, обидві — співавтор), 

«Улас Самчук: сторінки біографії» (2005) та інших. 

Написав музику до 80 пісень на власні вірші та слова М. Рильського, 

М. Хоросницької, автор слів «Пісні про Кременець». Редактор 7 книжок 

інших авторів, зокрема «Казки старого млина» С. Даушкова (1992), «Наче 
скошений цвіт» Ю. Ваврового (Виливчука) (1994), «На поклик волі» 

В. Адамович (1998) та інших. 

Помер 19 вересня 2011 р. у м. Кременець. 
28 вересня 1941 р. у с. Москалівка, нині Лановецького району, 

народилася актриса Євгенія Климівна Пінчук-Серебрякова. Заслужена 
артистка України (1996), народна артистка України (2009). Орден княгині 
Ольги ІІІ ступеня (2015). 

Від 1967 р. — у Сумському обласному академічному театрі драми та 
музичної комедії ім. М. С. Щепкіна. Зіграла понад 200 ролей. 

30 вересня 1931 р. у с. Грибова, нині Лановецького району, 

народилася літераторка, громадська діячка Софія Олександрівна Буняк. 

Авторка книжок «Чаєчка», «Світло погаслої зірки» (обидві — 1995), 

«Одіссея Ольги Горошко» (2000), «Зірки на долонях» (2001). Редактор-

упорядник літературно-мистецького альманаху «Лан: Лановеччина 
творча» (2001). 

1 жовтня 1911 р. у с. Острівець, нині Теребовлянського району, 

народився релігійний діяч, єпископ УКЦ Ісидор Семенович Борецький. 

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2002). 

У 1936 р. закінчив Богословську академію у Львові. У липні 1938 р. 

висвячений на священника; у грудні того ж року виїхав до Канади, 

перебував на парафіях. Від 1956 р. — єпископ Торонтської єпархії. 
Ініціатор заснування українських шкіл, колегії Святого Василія Великого, 

видання «Альманаху Торонтської єпархії» (1964). 

Після 1991 р. не раз відвідував Тернопільщину, зокрема в травні 
1995 р. освятив приміщення Теребовлянської гімназії, у липні 1997 р. 

приїжджав на святкування 900-річчя Теребовлі. 
Помер 23 липня 2003 р. у м. Торонто, Канада. 

 53 

1 жовтня 1921 р. у с. Чернихів, нині Зборівського району, народився 
громадсько-політичний діяч, літератор Михайло Степанович Марчук. 

Член ОУН.  

У червні 1941 р. заарештований органами НКВС, перебував у ВТТ до 

1957 р. Згодом проживав у с. Великий Глибочок Тернопільського району.  

Діяльний у громадському житті села: ініціатор відновлення 
історичних памʼяток, створення меморіального комплексу памʼяті вояків 

УПА (1993), співзасновник осередків НРУ, «Просвіти», Спілки 

політвʼязнів і репресованих. 

Автор спогадів, нарисів, пʼєс про національно-визвольну боротьбу 

1941—1951 рр. 

Помер 26 червня 1996 р. у с. Великий Глибочок Тернопільського 

району. 

3 жовтня 1926 р. у с. Саранчуки, нині Бережанського району, 

народився диригент, педагог Володимир-Петро Григорович Климків. 

Засновник хору ім. О. Кошиця. Національна премія України ім. 

Т. Шевченка (1992, разом із хором ім. О. Кошиця). 

Від 1928 р. — у Канаді. Не раз приїжджав із колективом в Україну. У 

серпні 1993 р. виступав у с. Саранчуки Бережанського району й 

Тернопільській обласній філармонії. 
Помер 16 грудня 2000 р. у м. Вінніпег, Канада. 
3 жовтня 1946 р. у с. Ласківці, нині Теребовлянського району, 

народився спортсмен, тренер (велоспорт) Богдан Михайлович Сніжок. 

Майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР (1977). 

7 жовтня 1926 р. у с. Горошова, нині Борщівського району, 

народився фольклорист, мистецтвознавець, етнограф, громадський діяч 

Авксентій Федорович Яківчук. Літературно-мистецька премія 
ім. С. Воробкевича (1994). Член НСМНМУ. Заслужений працівник 

культури України (1996). 

Автор книжок «Мовою пензля і різця» (1993), «Синява неба і золотаві 
відблиски сонця» (1995), «Відгомін мистецтва літописного Черна» (1996), 

«Фольклорними стежками Буковинської Наддністрянщини» (2002), 

збірки про традиційні народні свята (4 вип., 1993—1994), вступних статей 

до каталожних видань тощо. Упорядник збірників «Пісні Буковини» 

(1990), «Польске пєсні людове», «Пісні рідного села» (у рукописах). 

Помер 2 лютого 2006 р. у м. Чернівці. 
9 жовтня 1886 р. у с. Денисів, нині Козівського району, народилася 

письменниця, педагог, публіцистка, етнограф, фольклористка, громадська 
діячка Іванна Омелянівна Блажкевич. 

Померла 11 березня 1977 р. у с. Денисів Козівського району. 
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У рідному селі створено музей-садибу І. Блажкевич, на його території 
встановлено памʼятник письменниці (1988, скульптор І. Мулярчук).  

У 1993 р. у Тернополі засновано премію ім. І. Блажкевич. 

9 жовтня 1896 р. у м. Бережани народився польський драматург 
Антоній Цвойдзінський.  

Автор і режисер комедій «Теорія сновидінь Фрейда» (1937), 

«Ейнштейн серед хуліганів» (1959), «Гіпноз» (1964) та інших. Написав 

працю з фізики «Теорія Ейнштейна» (1934). 

Помер 8 липня 1972 р. у м. Лондон, Велика Британія. 

10 жовтня 1946 р. у с. Великі Бірки, нині Тернопільського району, 

народився військовик-медик, письменник Володимир Васильович 

Пасько. Доктор медичних наук, професор. Почесний академік АН ВШ 

України. Генерал-лейтенант медичної служби (від 2003 — у запасі). Член 

НСПУ (2002). Заслужений лікар України (1995). 

Автор 5 підручників і навчальних посібників, понад 70 наукових 

праць; книжок «Ніч забутих пісень» (1999, 2001, 2006, російською 

мовою), «Час прощення» (2001, 2005), «Пора істини» (2004, 2006), 

«Звання — слухач: Нотатки лікаря-генерала» (2011); співавтор словників 

військово-медичної термінології (російсько-українського) і довідника з 
військової та екстремальної медицини (російсько-англійсько-

українського). 

Помер 29 серпня 2014 р. у м. Київ. Похований на Лісовому 

кладовищі. 
14 жовтня 1921 р. у с. Мильне, нині Зборівського району, народився 

лікар, громадський діяч, меценат Павло Джуль. Доктор медицини. Член 

Американської академії отоларингології. 
Автор численних наукових і публіцистичних праць. Меценат і 

співредактор «Українського тлумачного медичного словника». Член 

редакційної колегії та жертводавець на видання «Ювілейної книги 

Української гімназії в Тернополі, 1898—1998» (1998). 

Помер 2 листопада 2015 р. у м. Детройт, штат Мічиган, США. 

15 жовтня 1926 р. у с. Тустоголови, нині Зборівського району, 

народився вчений-кардіолог, хірург Ярослав Осипович Барвінський. 

Доктор медицини (1955). 

Автор книжок із проблем кардіоторакальної хірургії, більш як 

100 наукових праць. 

Член дирекції Шевченківської фундації, ЛВУ, Фундації «Свята 
Софія» та інших українських організацій. Жертводавець на громадські, 
церковні, культурні та медичні потреби в Україні. Зокрема, дав кошти на 
добудову церкви в с. Тустоголови і подарував їй релігійну статую. Не раз 
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бував в Україні. У 1992—1994 рр. читав лекції у ВНЗ Львова, Тернополя, 

Києва. 
15 жовтня 1951 р. у с. Усть-Путила Путильського району 

Чернівецької області народився військовик, історик Олег 
Олександрович Клименко (псевд. — О. Гайдай). Кандидат історичних 

наук (2000). Член НСЖУ (2004). 

Автор книжок «Грошові документи ОУН (бофони) 1939—1952 років» 

(1999), «Приватні та місцеві бони на Тернопільщині: від початку 

ХVІІІ століття до наших днів» (2013), «Там, за Збручем…: трагікомічна 
хроніка» (у 2 кн., 2018), «Вирівнювання» Збруча» (2019), понад 30 статей 

із нумізматики, геральдики й грошового обігу, історії польського руху 

Опору та діяльності ОУН і УПА під час Другої світової війни. 

Співавтор наукових досліджень «Біфони» (1995), «Хто пожав 

«Бурю»?: Армія Крайова на Тернопільщині, 1941—1945» (1996), 

«Предтеча: Польський рух Опору на Тернопільщині 1939—1941 рр.» 

(2002), «Міська геральдика Тернопільщини» (2003). 

15 жовтня 1961 р. у м. Тернопіль народився спортсмен, тренер (легка 
атлетика, теніс) Олег Володимирович Семираз. Майстер спорту 

міжнародного класу (1984), заслужений тренер України (1995). 

Багаторазовий призер чемпіонатів СРСР, неодноразовий чемпіон України 

зі стрибків у довжину (найкращий результат — 8 м 15 см). 

16 жовтня 1896 р. у с. Гадинківці, нині Гусятинського району, 

народився вчитель, громадський діяч Григорій Байрак. 

Закінчив українську гімназію в Тернополі (1914). Воював в УГА 

(поручник). 

Помер 28 липня 1983 р. у м. Едмонтон, Канада. 
19 жовтня 1911 р. у м. Копичинці, нині Гусятинського району, 

народився діяч ОУН, видавець Ярослав Клим.  

Працював у друкарні в м. Тернопіль. Член Пласту (1928), ОУН 

(1930), співпрацював із Я. Стецьком. 

Від 1949 р. — у США. Працював у видавництвах «Українська 
трибуна», «Український самостійник», «До зброї». Секретар 

Українського спортивного клубу (1953—1960) та Українського 

патріархального товариства (1978—1993). 

Помер 20 грудня 2002 р. у м. Баунд-Брук, США. 

19 жовтня 1926 р. у містечку Коропець, нині смт Монастириського 

району, народився український, канадський, швейцарський учений-

економіст, політолог, футуролог, громадський діяч Богдан-Володимир 

Дмитрович Гаврилишин. Доктор філософії та економіки (1975), 
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професор (1960). Заслужений діяч науки і техніки України (1992). Орден 

«За заслуги» ІІІ ступеня (1996). 

Автор понад 100 наукових праць із проблем бізнесу й економіки, 

зокрема монографій «Навчання керівних кадрів: Методичні аспекти» 

(1977, англійською), «Дороговкази в майбутнє: До ефективніших 

суспільств» (1980, англійською; перевидано 11 мовами, зокрема 
українською в 1990, 1993), «Перехід: візії та реальність» (2001, 

англійською) та інших. 

Помер 24 жовтня 2016 р. у м. Київ. 

20 жовтня 1951 р. у с. Нище Зборівського району народився співак 

Євген Несторович Савчук. Народний артист України (2000). 

У 1975—1976 рр. — соліст вокально-інструментального ансамблю 

«Ватра» Львівської обласної філармонії, у 1977—1992 рр. — соліст 
Ансамблю пісні і танцю внутрішніх військ в УРСР та Молдавській РСР; 

від 1992 р. — соліст Ансамблю МВС України (нині — Академічний 

ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України). 

20 жовтня 1971 р. у с. Золота Слобода Козівського району народився 
історик, громадсько-політичний діяч Володимир Михайлович Ткач.  

Співініціатор створення обласної молодіжної організації ГСПО 

«Тризуб» ім. С. Бандери. Член КУН, очолював молодіжну референтуру 

Конгресу, член президії Головного проводу цієї організації.  
Автор наукових і науково-популярних статей, публікацій у періодиці. 
24 жовтня 1901 р. у с. Денисів, нині Козівського району, народився 

письменник, громадсько-політичний діяч Михайло Федорович 

(Теодорович) Шарик.  
Від листопада 1918 р. — доброволець УГА, кулеметник 1-го 

Подільського полку ім. С. Петлюри в м. Тернопіль, від грудня 1918 р. — 

льотчик летунського полку (сотня П. Франка), який у червні 1919 р. — 

учасник Чортківської офензиви. Від листопада 1920 р. — кулеметник-

десятник летунського відділу Армії УНР у м. Одеса. Член УВО. 

Автор роману-трилогії «Діти війни» (1955—1956, Вінніпег), збірки 

поезій «Розсипані перли» (1965), спогадів «З віддалі 50 літ» (т. 1 — 1969, 

т. 2 — 1971, т. 3 — рукопис), книжки «Важкими шляхами Канади», 

статей в українській і канадській періодиці.  
Помер 28 (за іншими даними — 29) жовтня 1979 р. у м. Сент-

Кетеринс, провінція Онтаріо, Канада. 
У Денисові встановлено памʼятник М. Шарику (1992, скульптор 

І. Сонсядло), у Почапинцях його імʼям названо вулицю (2002). 
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27 жовтня 1881 р. у с. Великий Глибочок, нині Тернопільського 

району, народився вчений, педагог, громадський діяч Лука Турчин. 

Доктор філософії. Дійсний член НТШ. 

Під час Першої світової війни служив у австрійській армії; згодом — 

сотник УГА. 

Автор наукових праць і спогадів. 

Помер 15 грудня 1951 р. у м. Львів. 

28 жовтня 1881 р. у містечку, нині м. Хоростків Гусятинського 

району, народився письменник, публіцист, педагог, громадський діяч 

Дмитро Якович Макогон (псевд. і крипт. — Іван Галайда, Макогоненко, 

Хоростківський, Павло Хрін, М. Коко, Д. М., М-о та ін.). 

На Буковині — співзасновник педагогічного журналу «Каменярі» 

(виходив у 1911—1914 і 1921—1922), співвидавець журналу «Іскра» 

(1907), сатиричного журналу «Щипавка» (1922). Співпрацював із 
журналами «Жало», «Оса», «Зеркало» тощо.  

Автор збірок поезій та оповідань, публіцистичних статей, гуморесок 

та інших творів. 

Помер 14 жовтня 1961 р. у м. Станіслав, нині Івано-Франківськ. 

30 жовтня 1866 р. у с. Лучка, нині Тернопільського району, 

народився педагог, етнограф, фольклорист, громадсько-культурний діяч 

Лука Васильович Гарматій.  
Брав участь у заснуванні читалень «Просвіти», товариства «Січ», 

народних шкіл. Записав чимало фольклорних творів, багато з них 

опубліковані в працях С. Шухевича «Гуцульщина» та В. Гнатюка 
«Колядки і щедрівки». Автор спогадів про М. Коцюбинського. 

Підтримував звʼязки з І. Франком, Г. Хоткевичем, В. Гнатюком, Лесею 

Українкою, М. Грушевським. 

Восени 1912 р. повернувся в Могильницю, продовжував 

учителювати.  

Помер 31 жовтня 1924 р. у с. Могильниця, нині приєднано до 

м. Теребовля. 

1 листопада 1926 р. у с. Гарбузів, нині Зборівського району, 

народився релігійний і громадський діяч, журналіст, редактор, видавець, 

меценат Іван Євгенович Шевців. Член НТШ (1964). Премія 

ім. Є. Чикаленка. 
Автор понад 20 книжок, багатьох статей у ЗМІ. Член авторського 

колективу четвертого тому «Енциклопедії української діаспори» (1995). 

Заснував фундацію свого імені в Українському католицькому 

університеті в Римі для матеріальної допомоги студентам і на видання 

наукових творів. Жертводавець на друкування богословських і наукових 
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видань в Україні, зокрема книжок про Зборівщину; фундатор ЕУ. У 

1996 р. передав для Богословської академії (нині — Український 

католицький університет) і духовної семінарії у Львові понад 5 тисяч 

томів із парафіяльної бібліотеки. 

Помер 21 березня 2012 р. у Лідкомбі, передмісті Сіднея, Австралія. 

3 листопада 1881 р. у м. Тернопіль народився педагог, перекладач, 

літератор, громадський діяч Ілярій (Іларіон) Матвійович Брикович 

(псевд. — Осип Подільський). Почесний член товариства «Просвіта» 

(1996, посмертно). 

Від листопада 1918 р. до липня 1919 р. — заступник повітового 

комісара ЗУНР. Воював в УГА. 

У 1924—1939 рр. — голова Тернопільської філії товариства 
«Просвіта». 

23 червня 1940 р. заарештований і вивезений на Урал. 

Помер у лютому 1942 р. у м. Магнітогорськ (нині — Челябінська 
область, РФ) від непосильної праці на радянській шахті. 

4 листопада 1911 р. у м. Збараж народився діяч ОУН, генерал-

хорунжий, перший головнокомандувач УПА (1943) Дмитро-Роман 

Семенович Клячківський (псевдо — «Клим Савур», «Білаш», «Блонд», 

«Омелян Кримський», «Охрім», «Панас Мосур»). 

Загинув 12 лютого 1945 р. у бою зі спецзагоном НКДБ в урочищі 
Лісничівка (Оржицькі хутори) поблизу с. Суськ, нині Костопільського 

району Рівненської області. Тіло забрали в м. Рівне у вʼязницю обласного 

НКДБ. Похований, імовірно, на цвинтарі «Грабник» у Рівному. 

На місці загибелі Д.-Р. Клячківського насипано символічну могилу й 

встановлено памʼятний хрест (1992). У Збаражі йому встановлено 

памʼятник (1995; скульптор В. Мельник, архітектор В. Скочеляс). 
4 листопада 1946 р. у с. Бобрик Роменського району Сумської 

області народилася громадсько-культурна діячка Надія Іларіонівна 

Волинець (з дому — Савела; псевд. — Н. Іляренко). Заслужений 

працівник культури України (2001). Член НСЖУ (1996), ВУСК (1999). 

Почесний член Всеукраїнського товариства «Просвіта» (1998). «Людина 
року на Тернопіллі» (1995). Премія ім. Братів Богдана та Левка Лепких 

(1996). 

5 листопада 1911 р. у с. Рай, нині Бережанського району, народився 
громадсько-політичний діяч, публіцист, редактор Дмитро Данилович 

Мирон (псевдо — «Максим Орлик», «Роберт», «Андрій» та ін.). Член 

ОУН (1929). 

Учасник Другого великого збору ОУН у м. Рим (1938, Італія). 

Учасник першої, другої та четвертої конференцій ОУН (вересень 1941, 
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поблизу Львова; квітень 1942, Бережанщина; березень 1942, м. Львів). Від 

жовтня 1941 р. — крайовий провідник ОУН на східноукраїнських землях. 

Автор праць «Прикмети характеру українського націоналіста», «Ідея і 
чин України: Нарис ідеологічно-політичних основ українського 

націоналізму» (2001).  

Загинув 25 липня 1942 р. у м. Київ при спробі втечі під час арешту 

гестапо. 

У 1997 р. у Києві на будинку Національної опери України на честь 
Д. Мирона встановлено меморіальну таблицю. У 1998 р. у родинному 

селі йому споруджено памʼятник-погруддя. Місцевій школі, у якій діє 
музей-кімната, присвоєно його імʼя, відкрито меморіальну таблицю. 

5 листопада 1941 р. у с. Старий Вишнівець Збаразького району 

народився графік Борис Іванович Дроботюк. Член НСХУ (1982). 

5 листопада 1941 р. у с. Литвинів, нині Підгаєцького району, 

народився вчений-географ, педагог Богдан Іванович Заставецький. 

Кандидат географічних наук (1986). Член ВУСК (1991). 

Автор понад 150 наукових праць, підручників, посібників, атласів, 

зокрема «Соціально-економічна географія України» (1994, 1995, 2000), 

«Географія населення України» (2001, співавтор), статей у «Географічній 

енциклопедії України» (1989—1993), «Географії Тернопільської області» 

(1994, 1996, 1998, 2000, 2003, співавтор), нарисів-буклетів «Памʼятники 

Кобзареві на Тернопільщині» (1989) та «Памʼятники Іванові Франку на 
Тернопільщині» (1991). Ініціатор і організатор всеукраїнських 

конференцій з історії української географії та картографії, краєзнавства. 
Помер 30 вересня 2000 р. у м. Тернопіль. 

6 листопада 1811 р. у м. Підгайці народився польський журналіст, 
публіцист, перекладач Леонард Реттель. Учасник Польського повстання 
1831 р., після його поразки емігрував до Франції. 

Дружив із А. Міцкевичем. Автор праць «Про емігрантську 

літературу» (1841), «Кирило і Мефодій», «Основні нариси польської 
літератури» (обидві — 1871), статей, розвідок про іспанську драматургію, 

перекладів. 

Помер 21 березня 1885 р. у м. Париж, Франція. 

8 листопада 1941 р. у с. Плесківці Зборівського району народилася 
культурно-освітня діячка, педагог Оксана Миколаївна Ковальчик. 

Заслужений працівник культури України (1999). 

10 листопада 1946 р. у с. Осники Лановецького району народився 
педагог, учений у галузі математики Федір Олексійович Сопронюк. 

Доктор фізико-математичних наук (1996), професор (1998). 
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Автор понад 100 наукових праць, монографії «Моделювання та 
оптимізація систем управління з розгалуженням структур» (1995). Член 

спеціалізованої вченої ради зі захисту кандидатських дисертацій у ТДТУ 

(нині — ТНТУ). 

11 листопада 1941 р. у м. Зборів народився художник Степан 

Омелянович Нечай. Член НСХУ (1976). Заслужений художник України 

(2000). 

Працював у різноманітних жанрах станкового живопису. Автор 

живописних творів «Розмова про землю» (1977), «У рідному краї» (1980), 

«На лісосплаві» (1982), «Натюрморт із трояндами» (1983), «Солдатки» 

(1985); портретів М. Коцюбинського, М. Кропивницького, Д. Нечая, 
І. Франка (усі — олія, полотно). Виконав діорами «Трагедія в Молоткові» 

для музею в с. Молотків Лановецького району (1986—1987) та 
«Зборівська битва» для музею в м. Зборів (1995, співавтор).  

Твори зберігаються в художніх музеях в Україні, приватних 

колекціях у Греції, Ізраїлі, Канаді, Польщі, Росії, США. 

Помер 19 травня 2003 р. у м. Тернопіль. 

12 листопада 1916 р. у с. Волощина, нині Бережанського району, 

народився архітектор, громадський діяч, меценат Аполлінарій 

Корнелійович Осадца.  
Автор проєктів катедри Святого Йосафата в м. Гартфорд (штат 

Коннектікут), адміністративного будинку Університету Індіани, стадіону 

на 55 тисяч місць, церков Святого Юра (м. Нью-Йорк) та Святого 

Володимира (м. Ґлен-Спей) тощо. 

Помер 26 вересня 1997 р. у м. Ґлен-Спей, штат Нью-Йорк, США. 

14 листопада 1931 р. у с. Киселі, нині Старокостянтинівського 

району Хмельницької області, народився вчений садівник-пасічник, 

літератор, публіцист, краєзнавець, культурно-громадський діяч Василь 

Григорович Корчемний. Заслужений працівник сільського господарства 
України (1992). Член-кореспондент Екологічної АН України, член НСЖУ 

(1995), ВУСК (1996). Заслужений працівник Подільської дослідної 
станції (2001). 

У 1972 р. заснував Хоростківський державний дендрологічний парк 

Української академії аграрних наук. 

Створив Хоростківський музей природи. Автор 33 книжок, серед 

яких: «Хоростківський дендропарк» (1988), «Дендрологічні скарби 

Тернопільщини» (1991), «Заповідники і парки Надзбруччя» (1994), 

«Екзоти Поділля» (1998), збірок художніх творів, статей у збірниках і 
періодичних виданнях. 

Помер 5 вересня 2016 р. у м. Хоростків Гусятинського району. 
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14 листопада 1941 р. у с. Застіноче Теребовлянського району 

народився вчений у галузі фізики Остап Володимирович Побережний. 

Доктор технічних наук. 

Автор понад 50 наукових праць із проблем фізики, теплофізики й 

теорії пружності. 
Помер 5 серпня 1994 р. у м. Львів. 

14 листопада 1946 р. у с. Лисівці Заліщицького району народився 
художник Михайло Степанович Николайчук. Член НСХУ (1988). 

Обласна мистецька премія ім. М. Бойчука (1990). 

Працює в галузях станкового та монументального живопису й 

графіки (акварель). Співзасновник (1989) мистецького гурту «Хоругва».  

Серед творів: триптих «Катерина» (1988), «Тиск» (1992), «Серафими» 

(1994), «Промениста» (1995). Розписав Будинок природи в м. Тернопіль 
(темпера), церкву Святого Миколая в с. Денисів Козівського району 

(обидва — 1992). Під керівництвом М. Николайчука розписано церкви в 

селах Купчинці Козівського, Великі Гаї та Петриків Тернопільського 

районів.  

Роботи зберігаються в Музеї українського мистецтва (м. Київ), 

художніх музеях і приватних колекціях в Україні й за кордоном. 

15 листопада 1901 р. у с. Постолівка, нині Гусятинського району, 

народився військовик, громадсько-політичний діяч Євген Павлович 

Побігущий (псевдо — «Рен»).  

У 1918—1920 рр. — в УГА (підстаршина). Працював в установах 

ОУН і Антибільшовицького блоку народів. 

Автор книжки «Мозаїка моїх споминів» (т. 1 — 1982, т. 2 — 1985), 

спогадів, статей та інших публікацій. 

Помер 28 травня 1995 р. у місцевості Гаар поблизу м. Мюнхен, 

Німеччина. 
17 листопада 1901 р. у містечку Будзанів, нині с. Буданів 

Теребовлянського району, народився театральний діяч, режисер, педагог, 
актор Лі Страсберг (справжнє імʼя — Ізраїль).  

Співзасновник театру «Груп-тіетр». Викладач, художній керівник 

Студії актора, яку закінчили відомі актори театру та кіно А. Бенкрофт, 
М. Брандо, Дж. Харріс, М. Степлтон, К. Стенлі та інші. 

Представлений до премії «Оскар» за роль єврея-мафіозі Рота Хаймена 
(«Хрещений батько», 1974). Ролі у фільмах: «Переїзд Касандра» (1976), 

«Настил» (1979), «Красиво піти» (1980) тощо. Автор статей про 

театральне мистецтво. 

Помер 17 лютого 1982 р. у м. Нью-Йорк, США. 
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20 листопада 1886 р. у с. Бедриківці, нині Заліщицького району, 

народився правник, військовик, громадський діяч Іван-Теодор 

Діонісійович Рудницький. Доктор права (1925). Сотник УГА, 

військовий представник Диктатора ЗУНР у м. Відень (Австрія), згодом — 

військовий аташе ЗУНР у м. Прага (Чехія). Співзасновник УВО (1920), 

член її проводу. У 1930-ті рр. — діяч УСДП, член її керівних органів. 

Помер 3 березня 1951 р. у м. Гекстер, Німеччина. 
21 листопада 1916 р. у с. Терпилівка, нині Підволочиського району, 

народився актор, режисер, діяч культури Ярослав Томович Геляс. 
Народний артист УРСР (1964). 

Помер 6 жовтня 1992 р. у м. Львів. Похований на Личаківському 

цвинтарі. 
21 листопада 1941 р. у с. Волощина, нині Бережанського району, 

народився педагог, музикант, хоровий диригент Остап Іванович 

Гайдукевич. Заслужений працівник культури України (2006). 

Понад 15 р. — керівник народного хору «Медобори» у с. Конопківка 
Теребовлянського району. Від 1993 р. — директор Тернопільської 
обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І. Ґерети. 

Як виконавець і соліст, брав діяльну участь у роботі Струсівської 
заслуженої капели бандуристів «Кобзар». 

Помер 21 серпня 2020 р. у м. Тернопіль. 

21 листопада 1941 р. у с. Заздрість, нині Теребовлянського району, 

народився вчений у галузі техніки, педагог Михайло Григорович 

Дичковський. Кандидат технічних наук (1979). 

Автор 83 наукових праць, зокрема 3 книжок (одна в співавторстві); 
26 авторських свідоцтв на винаходи. 

21 листопада 1961 р. у с. Пахиня Лановецького району народилася 
спортсменка (легка атлетика) Ольга Василівна Стефанишин (з дому — 

Бабовал). Майстер спорту СРСР міжнародного класу. 

23 листопада 1931 р. у с. Августівка, нині Козівського району, 

народився вчений у галузі економіки, політекономії, громадський діяч 

Михайло Андрійович Швайка. Доктор економічних наук (2001), 

професор (1996). Академік Академії економічних наук України (1995). 

Автор та співавтор понад 500 наукових праць. 

Помер 16 грудня 2018 р. у м. Київ. 

24 листопада 1921 р. у містечку Скала-над-Збручем, нині смт Скала-
Подільська Борщівського району, народився перекладач, літератор, 

педагог Аркадій Арсенович Щербань (псевд. — Іван Степанович 

Труш). 

Від 1943 р. — в УПА. 
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Автор перекладів українською мовою з італійської творів А. Моравіа, 
Д. Медіо, І. Волькера, Дж. Родарі та інших авторів; переклав італійською 

мовою з української твори С. Воробкевича, Лесі Українки, 

Ю. Федьковича, Т. Шевченка, сучасних тернопільських поетів. Видав 

книжки «Мала антологія української поезії» (1991), «Друга книжечка 
української поезії», «Голоси України» (обидві — 1992), «На бистрині 
життя» (2003), серію «Українська поезія в Італії» та інші. Співпрацював із 
редакціями багатьох газет і журналів, зокрема за кордоном. 

Помер 11 грудня 2013 р. у м. Кіцмань Чернівецької області. 
26 листопада 1911 р. у с. Сільце, нині Підгаєцького району, 

народився меценат, громадський діяч Михайло Іваськевич.  

Фундатор (1 тисяча 140 доларів) видавничого фонду на книжки 

«Підгаєцька земля» і «Мандрівка землями Підгаєччини». Пожертвував 

кошти на будівництво церкви Святих Петра і Павла в Сільці, храму Всіх 

Святих українського народу та каплички в Підгайцях. Зробив внесок у 

розбудову новоствореної Підгаєцької гімназії, редакції газети «Земля 

Підгаєцька». Значну суму вклав у реставрацію собору Святого Юра у 

Львові. 
Завдяки М. Іваськевичу в Україні споруджено низку памʼятників, 

видано книжки, відновлено стрілецькі та повстанські могили. 

Помер 27 листопада 2002 р. у м. Міннеаполіс, США. 

26 листопада 1941 р. у с. Лідихів, нині Кременецького району, 

народився диригент, педагог, діяч культури Степан Іванович Ярмусь. 

Заслужений працівник культури України (1973). 

Автор брошур «Хорова творчість Євгена Теодоровича Козака» 

(1981), «Методичні рекомендації до семінарських занять з хороведення 
для студентів педфаку» (1990), збірника літургійних пісень для хору, 

статей із хорового мистецтва. 
Помер 2 березня 2003 р. у смт Печеніжин Коломийського району 

Івано-Франківської області. 
27 листопада 1941 р. у с. Великий Говилів Теребовлянського району 

народився скульптор, педагог Ярослав Васильович Голець.  

Автор творів у Тернополі: рельєфів «Лісові мотиви» у ВПУ № 4 

(1976), «Чотири пори року» у ПК «Текстильник» (1985); меморіальної 
дошки І. Франку на будинку обласної філармонії, Лесі Українці на 
однойменній вулиці (обидві — 1983) та інших. 

30 листопада 1811 р. у с. Мізюринці, нині Шумського району, 

народився молдавсько-румунський письменник, фольклорист, 
просвітитель Александру Тадейович Хиджей (Хиджеу, Хашдеу).  
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Досліджував творчість Г. Сковороди. Займався адвокатською 

практикою. Володів майже всіма мовами Європи; писав російською 

мовою. Автор повісті «Дука» (1830), збірки поезій «Молдавські сонети» 

(1837), наукових праць на філософські, фольклорно-етнографічні, 
історичні, правничі, сільськогосподарські теми, опублікованих у 

журналах «Молва», «Вестник Європы», «Телескоп».  

Фольклорні твори, які записав А. Хиджей, надруковано в збірнику 

«Зібрання памʼятників народної української словесності». 

Помер 9 листопада 1872 р. у с. Крештенешти, нині Керстенці 
Хотинського району Чернівецької області. 

1 грудня 1921 р. у м. Тернопіль народився польський прозаїк, 

драматург Андрій Виджинський. 

Автор драм «Комедія» (1949), «Люди й тіні» (1955—1956), «Сонце 
крутиться довкола Землі» (1958) та інших. 

Помер 13 липня 1992 р. у м. Варшава, Польща. 
1 грудня 1931 р. у м. Тернопіль народився піаніст, композитор, 

педагог, діяч української культури Юрій Олексійович Олійник.  

У репертуарі — твори В. Барвінського, М. Колесси, С. Людкевича, 
Л. Ревуцького, Р. Савицького та інших композиторів, власні. 

Голова Товариства збереження української спадщини Північної 
Каліфорнії. Власним коштом видав довідник про культурне життя 

України. 

1 грудня 1951 р. у с. Біла, нині Тернопільського району, народився 
фотохудожник Андрій Володимирович Зюбровський. Мистецька 
премія ім. М. Бойчука (1990). Член Спілки фотохудожників України 

(1993). Лауреат Всесоюзних конкурсів фотомитців (1977, 1979, 1984). 

Учасник близько 250 виставок і конкурсів в Україні й за кордоном, 

мав 41 персональну виставку. У 1993 р. — голова мистецького гурту 

«Хоругва». Від 1983 р. займається відродженням чорнолощеної кераміки. 

Фахівець у галузі народної медицини та інших лікувальних методик. 

3 грудня 1941 р. у с. Ласківці Теребовлянського району народився 
краєзнавець, літературознавець, громадсько-політичний діяч Михайло 

Михайлович Ониськів. Заслужений журналіст України (2017). Член 

НСЖУ (1966), ВУСК (2000). 

Автор збірки поезій «Прийдень» (1996), книжок «Ласківці» (2003), 

«АБВ… (Автографи. Бібліографія. Вибране)» (2012), «Ключі золоті: 
вірші та присвяти» (2017), «Есеї. Євшан-слово. Житіє…» (2019), майже 
трьох тисяч публікацій у збірниках, українській та закордонній періодиці, 
співавтор документальних досліджень «Українець Михайло Паращук: 
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ровесник болгарської волі, страдник нашої долі» (2003), монографії 
«Поетичний світ Петра Перебийноса» (2005). 

6 грудня 1956 р. у с. Надрічне Теребовлянського району народився 
вчений у галузі медицини, громадський діяч Стефан Володимирович 

Хміль. Доктор медичних наук (1994). Заслужений діяч науки і техніки 

України (2004).  

Автор і співавтор понад 250 наукових і науково-методичних праць; 

має 23 авторських свідоцтва й патенти на винаходи. 

8 грудня 1921 р. у с. Дубівці, нині Тернопільського району, 

народився учасник національно-визвольних змагань Зіновій Карпович 

Попадич (псевдо — «Мат», «Карпо»). Член ОУН (1942). 

Загинув 19 червня 1944 р. у бою з підрозділом НКДБ. Похований у 

с. Іванівка, нині Теребовлянського району. 

Залишився щоденник З. Попадича з характеристикою передвоєнного 

життя українців. 

8 грудня 1926 р. у с. Мізюринці, нині Шумського району, народився 
літератор Андрій Трохимович Бобʼюк. Вояк УПА.  

У 1962 р. переїхав у с. Карначівка Лановецького району. 

Твори опублікував у збірниках «Молоді перчани» (1961), «Веселим 

пером» (1973), «Веселий букет» (1978), «Веселий ярмарок» (1986) і в 

періодиці. Окремими виданнями вийшли збірки сатири та гумору «Крізь 

осикову борону» (1969), роман «Ямпільський шлях» (1991), повість «В 

Шумських лісах» (1992). 

Помер у 2015 р. у рідному селі. 
9 грудня 1951 р. у с. Золотий Потік, нині смт Бучацького району, 

народився спортсмен (легка атлетика) Валерій Іванович Вандяк. 

Майстер спорту міжнародного класу. 

Учасник двох чемпіонатів Європи. У професійному спорті закінчив 

виступати в 1992 р. Нині — підприємець. 

12 грудня 1931 р. у с. Настасів, нині Тернопільського району, 

народився режисер театру та кіно Мирослав Ількович Джинджиристий. 

Заслужений діяч мистецтв України (1998). 

Працював режисером Рівненського обласного музично-драматичного 

театру, де поставив 24 вистави української й зарубіжної класики та 
сучасних авторів (1956—1965). У 1965—1966 рр. — режисер у 

Київському театрі російської драми ім. Лесі Українки, у 1966—

2002 рр. — режисер студії «Укртелефільм». 

Створив 22 документальних фільми про українських письменників: 

М. Бажана, Остапа Вишню, М. Вінграновського, О. Гончара, І. Драча, 
П. Загребельного, Д. Павличка, В. Яворівського та інших. Зняв майже 
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50 документальних і музичних фільмів, зокрема про Тернопілля: «Та не 
однаково мені», «Оксана», «Співає «Галичанка», «Весілля на Поділлі», 

«У неділю рано музиченька грала», «Подільські гаївки» тощо. 

Автор статей у журналах «Народна творчість та етнографія», 

«Український театр» та інших виданнях. 

Помер 21 грудня 2018 р. Похований у рідному селі. 
13 грудня 1886 р. у містечку, нині смт Золотий Потік Бучацького 

району, народився польський художник Антоній Сербенський.  

Помер 5 березня 1957 р. у м. Острів, Польща. 
13 грудня 1926 р. у с. Малі Заліщики, нині Бучацького району, 

народився поліграфіст, господарник, громадський діяч Микола 

Степанович Пендзей.  
Організатор і керівник друкарні Тернопільської обласної організації 

Товариства книголюбів, обласної організації НРУ (1990—1998, перша в 

Україні Рухівська друкарня). 

Під керівництвом М. Пендзея видано низку книжок з історії 
національно-визвольної боротьби, українську періодику. 

17 грудня 1896 р. у містечку, нині с. Струсів Теребовлянського 

району, народився релігійний діяч Микола-Сава-Йосафат Теодорович 

Цегельський.  
У 1925 р. рукопокладений у сан священника. Служив парохом у селах 

Висипівці (нині Зборівського району), Сорока (нині Гусятинського 

району), де збудував муровану церкву (1934), читальню «Просвіти» 

(1936). Діяльний у товариствах «Просвіта», «Сільський господар», «Луг». 

У 1946 р., за відмову перейти до РПЦ, М. Цегельського заарештували 

органи МДБ. Засуджений до 10 р. ВТТ. Покарання відбував у таборах 

Мордовії. Реабілітований у 1991 р. 

Помер 29 травня 1951 р. у селищі Явас Зубово-Поленського району 

Мордовської АРСР, нині РФ. 

27 липня 2001 р. Папа Іван-Павло ІІ проголосив М. Цегельського 

Блаженним священномучеником. 19 грудня 2001 р. у с. Сорока освячено 

його образ і памʼятну таблицю на храмі Святого Димитрія. 

17 грудня 1926 р. у с. Залавʼє, нині Теребовлянського району, 

народився педагог, краєзнавець, художник, громадський діяч Микола 

Павлович Брездень. Член ВУСК (1994). 

Від 1968 р. — учасник Струсівської заслуженої капели бандуристів 

«Кобзар». 

Автор книжок «Топоніміка Теребовлі та її околиць», «Новітня історія 

України» та інших. 
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21 грудня 1861 р. у с. Ішків, нині Козівського району, народився 
військовик, громадський діяч Микола Маринович. Генерал УГА. 

У листопаді 1918 р. уряд УНР призначив М. Мариновича головним 

комендантом м. Львів. 

Навесні 1944 р. закатований радянськими партизанами загону 

Наумова. Похований у с. Оселя, нині Яворівського району Львівської 
області. 

25 грудня 1936 р. у с. Хлівчани, нині Сокальського району Львівської 
області, народився журналіст, редактор, педагог Петро Михайлович 

Бубній. Член НСЖУ (1971). 

Працював у редакції газети «Ровесник», начальником 

Тернопільського обласного управління культури, головним редактором 

Тернопільського облтелерадіообʼєднання. Член редакційної ради журналу 

«Тернопіль». Публікації в пресі від 1953 р. 

Автор поезій, статей із питань історії та культури в збірниках, 

українських і закордонних періодичних виданнях. Перекладач, редактор 

низки видань. Співупорядник першого в Україні «Словника українських 

імен біблійного походження» (2001). 

25 грудня 1951 р. у с. Малі Бірки Гусятинського району народився 
літератор, педагог Степан Миколайович Кравець. Премія 
ім. І. Блажкевич (2002). Член НСЖУ (2002). 

Автор численних публікацій в українській і закордонній пресі, 
виступів на радіо. Видав збірки поезій «Джерела серця» (2001), «Дорога 
до себе» (2002, співавтор). 

27 грудня 1921 р. у с. Печорна, нині Заліщицького району, народився 
громадський діяч, меценат Іван Павлович Семчук.  

На кошти І. Семчука в 1997 р. працювала Південно-Тернопільська 
археологічна експедиція Заліщицького краєзнавчого музею, якому 

подарував рідкісні книжки з історії й археології. Жертводавець на 
видання збірника наукових матеріалів Міжнародної археологічної 
конференції «Трипільське поселення Кошилівці — Обоз» (1998), книжки 

«Християнські святині міста Заліщики» (2007). 

28 грудня 1946 р. у с. Млинівці, нині Кременецького району, 

народився майстер плетіння з рогози Василь Миколайович 

Казновецький. Заслужений майстер народної творчості України (2009). 

Вироби: килимки, доріжки, брилі, кошики, чохли, тапочки, сапʼянці 
та інше. 

Помер 27 лютого 2018 р. Похований у рідному селі. 
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1096 р. — перша писемна згадка про селище міського типу 

Микулинці в Теребовлянському районі як Микулин (згідно з 
«Повчанням» Володимира Мономаха). Згадується в Лаврентіївському 

літописі під 1144 р. у звʼязку з князівськими міжусобицями. У 1202 р. 

поблизу Микулинців відбулася битва київського князя Рюрика 
Ростиславича з галицькими й володимирськими боярами. 

Збереглися залишки замку і палац графів Реїв (кінець ХVІІІ ст., 
перебудовано в ХІХ ст.). Є костел Святої Трійці (1779, архітектор 

А. Мощинський), дві церкви Святої Трійці (1902, 2000, камʼяні), капличка 
(1999, мурована), «фігура» захисникові від пожеж святому Флоріану 

(1797). Споруджено памʼятники на братській могилі воїнів Радянської 
армії, у якій похований Герой Радянського Союзу П. Сенчихін (1954), 

жертвам нацизму (1969), насипано символічні могили УСС та воякам 

УПА (1990). 

У Микулинцях народилися громадські діячі С. Абрагамовська-
Грицко-Кібюк, С. Абрагамовський, В. Бучинська, проживали художники 

М. Гончарук і А. Петрик, журналіст, літератор П. Панас, перебували 

письменники І. Франко, Я. Головацький, поет П. Думка, композитор 

О. Нижанківський, художники М. Івасюк, Ю. Панькевич, К. Устиянович.  

Поблизу Микулинців виявлено археологічні памʼятки доби мезоліту, 

західноподільської групи скіфського часу, давньоруської культури 

(імовірно, літописного Микулина). Є парк, поблизу селища ростуть 

Микулинецькі буки — вікові дерева, ботанічна памʼятка природи 

місцевого значення. 

1421 р. — перша писемна згадка про селище міського типу 

Коропець в Монастириському районі, коли польський король 
В. Яґеллончик заклав у ньому парафіяльний костел. Центр селищної 
ради, якій підпорядковані села Світле та Стігла. Розташоване в гирлі 
р. Коропець — притоки Дністра. 

Зберігся палац графа Бадені (ХІХ ст.). Є церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці (1795, деревʼяна; реставрована 1992), Святого Миколая 
(2002), римо-католицький костел Святого Миколая (ХІХ ст.), 2 каплички. 

Споруджено меморіальний комплекс воїнам-односельцям, полеглим у 

німецько-радянській війні (1975, скульптори І. Каніковський, Г. Нардак); 

памʼятники М. Каганцю (1994), Т. Шевченку (1996, скульптор 

Р. Романович); встановлено памʼятні знаки діячам ОУН і воякам УПА 

(1992), з нагоди надання магдебурзького права (1998), памʼятний хрест на 
місці розстрілу 14 воїнів Радянської армії, насипано символічну могилу 

УСС (1991). 
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У Коропці народилися громадсько-політичні діячі Б. Гаврилишин, 

Є. Гринчишин, М. Довбенко, І. Максимів, громадські діячі М. Каганець, 

Д. Пілецький, П. Тимків, художники С. Мельниченко, Я. Миськів, лікар 

М. Мороз, працювали актор М. Данчук, Герой Соціалістичної Праці 
П. Дворська, оперний співак І. Шмигельський.  

Поблизу Коропця виявлено археологічні памʼятки пізнього палеоліту, 

трипільської та давньоруської культур. 

Близько 1516 р., імовірно, у містечку Вишнівець, нині 
смт Збразького району, народився князь Дмитро Іванович 

Вишневецький. Староста канівський і черкаський (від 1550), перший 

гетьман Запорізької Січі (від 1553).  

Належав до старшої вітки князів Вишневецьких. 

Під час однієї з битв зазнав поразки, дістав поранення, потрапив у 

полон і був привезений до Стамбула (нині — Туреччина). 
Страчений у жовтні 1563 р. 

1781 р. у м. Бучач народився польський філолог, літератор Міхал 

Колпакевич.  
Працював викладачем німецької мови в Кременецькому ліцеї (нині — 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса 
Шевченка). Видав підручник німецької мови (1823). Вірші друкував у 

періодиці м. Вільно (нині — Вільнюс, Литва). 
Помер у 1829 р. у м. Кременець. 

1831 р. у с. Шляхтинці, нині Тернопільського району, народився 
священник, культурно-громадський діяч, літератор, краєзнавець Іполит 

Григорович Барвінський. 
Помер 17 травня 1885 р. у с. Нестерівці, нині Зборівського району. 

1866 р. у с. Залужжя, нині Збаразького району, народився 
громадсько-політичний діяч Андрій Шміґельський (Шмиґельський).  

У 1899 р. — співорганізатор УСДП; співорганізатор селянських 

страйків 1902 р. у Збаразькому повіті. У 1907—1913 рр. — посол 

Галицького сейму від УСДП. Співпрацював із редакціями часописів 

«Народ», «Земля і воля» та інших періодичних видань. 
Як член делегації УНРади, 22 січня 1919 р. брав участь у 

проголошенні Акта Злуки ЗУНР і УНР. Учасник польсько-української 
війни, належав до Збаразького куреня 17-ї бригади УГА. Підтримував 

товариські та ділові взаємини з І. Франком, який у 1896 р. зупинявся в 

А. Шмиґельського в Залужжі. 
Помер у січні 1920 р. від тифу в м. Проскурів, нині Хмельницький. 
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1876 р. у с. Гнильче, нині Підгаєцького району, народився оперний і 
камерний співак (тенор), скрипаль, диригент, педагог Іван Григорович 

(псевд. — Яницький). 

У 1888—1895 рр. навчався в Бережанській гімназії, співу — у 

приватній школі у Львові. Артистичну діяльність розпочав у 1895 р. в 

українському театрі товариства «Руська бесіда», з яким виступав у 

Бережанах, Борщеві, Тернополі, Чорткові й інших містах Галичини. 

На українській сцені співав партії Вакули та Петра («Різдвяна ніч» і 
«Наталка Полтавка» М. Лисенка), Андрія («Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського), Івана («Катерина» М. Аркаса), Антося 
(«Галька» С. Монюшка); в оперетах Й. Штрауса, Ж. Оффенбаха, 
М. Лисенка, М. Вербицького та інших. 

Помер 3 квітня 1937 р. у м. Львів. 

1881 р. у м. Бережани народився письменник, публіцист, педагог, 
громадський діяч Артим Якович Хомик. 

Працював у редакції газети «Відродження», редагував видання 
«Дніпросоюзу» (обидва — м. Київ). У м. Відень співпрацював із 
редакціями «Літературно-наукового вісника», газети «Воля» і журналу 

«На переломі». 

Автор циклу новел «Всесильний доляр» (1905—1910, видані 1922, 

1990), оповідань «На бойовищі життя: Уривки з листів до приятеля» 

(1906), «Raison d’tat» (1908), роману «Титан» (1914, незакінчений), 

статей, брошур, підручників. 

Помер у 1921 р. у м. Відень, Австрія. 

1891 р. у с. Васильківці, нині Гусятинського району, народився 
військовик Михайло Романович Грицак.  

Від кінця 1918 р. — сотник УГА, командував артилерійською 

частиною, дійшов із боями до Києва. Від листопада 1919 р. — у 

гайдамацькому полку Армії УНР. 

Помер у грудні 1919 р. від тифу в м. Вінниця. 

1896 р. у с. Ланівці, нині Борщівського району, народився різьбяр 

Степан Гнатович Наконечний.  
Автор декоративно-прикладних виробів із дерева: «На панщині 

пшеницю жала» (за твором Т. Шевченка), «Козаки», «Орли», «Беркут» та 

інших; художньої тарелі за сюжетами фольклору і з квітчастим 

орнаментом, шкатулки, вази тощо.  

Учасник збірних виставок народних майстрів у містах Тернопіль 
(1954, 1957—1958, 1960), Київ (1960), Москва (1961, нині — РФ). 

Помер у 1968 р. у рідному селі. 
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1901 р. у м. Тернопіль створено музичне товариство «Боян» та його 

хор. Засновники: І. Левицький, О. Терлецький і режисер аматорського 

театру І. Мидловський. 

У репертуарі «Бояна» — твори українських і зарубіжних 

композиторів, колядки, народні та духовні пісні. 
Голова товариства й співдиригент — О. Сіяк, головні диригенти — 

В. Безкоровайний, В. Березовський, В. Менцінський, В. Майковський. 

«Боян» відіграв значну роль у розвитку хорового співу та музичної 
культури на Тернопільщині. 

У 1939 р. на основі товариства «Боян» створено Тернопільську 

обласну хорову капелу, яку згодом розформували. 

1921 р. у с. Товстеньке, нині Чортківського району, народився діяч 

ОУН та УПА Ярослав Белінський (псевдо — «Бистрий»). 

7 січня 1945 р. у бою поблизу с. Босири Чортківського району був 

поранений і потрапив у полон. 12 лютого 1946 р. військовий трибунал 

НКВС засудив Я. Белінського до розстрілу.  

Розстріляний 16 квітня 1946 р. у Чортківській тюрмі. 
1921 р. у м. Копичинці народилася самодіяльна актриса, громадська 

діячка Марія Степанівна Лозинська (з дому — Сафіян).  

Діяльна в «Просвіті», Союзі українок та інших товариствах, хорі 
«Боян», драматичній студії. У 1936—1937 рр. знялася в головній ролі у 

фільмі «Для добра і краси» (втрачений під час Другої світової війни; 

автори сценарію Р. Купчинський і В. Софронів-Левицький, оператор 

Ю. Дорош, меценати — Союз українських кооператив і Центросоюз у 

Львові). 
Від 1950 р. — у США (м. Нью-Йорк). Не раз приїжджала в Україну, 

зокрема до Копичинців, де в музеї театрального мистецтва є матеріали 

про неї; учасниця ІІ зʼїзду НРУ, ІІ Всесвітнього форуму українців, 

святкування 50-річчя УПА в Києві, Львові, на Волині (1993). 

Померла 2007 р. у США. 

1921 р. у с. Лиса, нині Підгаєцького району, народився діяч ОУН 

Іван Моравський.  
Керівник хорової капели в родинному селі. Від 1936 р. — в ОУН на 

теренах Підгаєччини та за її межами; від листопада 1943 р. — в УПА на 
Волині. Працював у головних штабах повстанців.  

Загинув у 1944 р. при форсуванні р. Припʼять. Місце смерті невідоме. 
1921 р. у с. Мшана, нині Зборівського району, народився учасник 

національно-визвольних змагань Ілярій Михайлович Сказінський 

(псевдо — «Крига»). 
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Від 1939 р. — член ОУН, у 1942 р. — повітовий референт пропаганди 

Зборівського району, у 1943 р. — референт ОУН на Бережанщині. У 

1944—1946 рр. — політвиховник воєнної округи «Лисоня» УПА, від 

1947 р. — провідник ОУН на Чортківщині. У квітні 1951 р. 

заарештований органами МДБ. 

28 жовтня 1951 р. засуджений до смертної кари. Вирок виконано в 

грудні 1951 р. на ринковій площі в м. Чортків. 

У липні 1921 р. отримано дозвіл на організацію приватного 

українського навчального закладу — гімназію Українського 

педагогічного товариства «Рідна школа». Відкритий напочатку для 

дівчат. 
Перших 5 р. діяльності «Рідної школи» гімназія працювала в 

приміщенні української державної гімназії в другу зміну; у лютому 

1926 р. заклад перевели в приміщення Руської бурси, після обʼєднання з 
Тернопільською українською гімназією ім. Франца Йосифа, — на вулиці 
С. Качали (до 1939). Під час пацифікації (1930) Тернопільську українську 

державну гімназію закрили. Керівництво Українського педагогічного 

товариства «Рідна школа» домоглося реорганізації гімназії в мішану. 

Перші (1 і 2) коедукаційні (мішані) класи гуманітарного типу відкрито 

27 серпня 1931 р. 

У 1939 р. гімназію перейменовано на середню школу № 1 і 
переведено в будівлю на нинішній вулиці М. Грушевського, 2, від 1940 р. 

донині — на вулиці М. Коперника, 14 (у 1991 р. реорганізовано в 

Тернопільську українську гімназію ім. І. Франка). 
1926 р. у с. Богданівка, нині Підволочиського району, народився 

співак, діяч культури Іван Павлович Веселовський (справж. — Ілько 

Гевко). Член Юнацтва ОУН (1931).  

Від 1942 р. — в УПА. Під час бою із загоном НКДБ біля 
с. Коршилівка Підволочиського району захоплений у полон (1944). 

Засуджений до страти, яку замінили на 10 р. увʼязнення. 

Після повернення із Сибіру проживав у м. Бєльці (Молдова), від 

1989 р. — у Тернополі. 
Помер 25 травня 1993 р. у м. Тернопіль. 

1941 р. у с. Бобрівники, нині Монастириського району, народився 
польський письменник, публіцист, літературознавець Володимир 

Пажнєвський. 
Автор літературознавчих, публіцистичних статей, есе, книжок, збірок 

віршів «За останній час» (1973), «Вірші для тих, хто пропав безвісти» 

(1975), «Життя та інші заняття» (1982), «Короткі дні» (1983, книжка 
присвячена подіям у Кременці; перекладена німецькою, французькою 

 73 

мовами, уривки — українською), «Граматика розпорошення» (1995) 

тощо. 

1991 р. утворено товариство з обмеженою відповідальністю, 

регіональну мережеву недержавну телекомпанію «ТV — 4», що діє на 
Тернопільщині. Усі передачі власного виробництва і 70% інших 

програм — державною мовою. 

Серед творчих працівників: Ю. Винокур (директор від 2001), Галина і 
Тарас Ільницькі, О. Габруська. 

1991 р. започатковано культурологічну й наукову традицію 

Тернопільщини — «Нобелівські читання (Тернопільські)». Їх 

проводять щорічно, як правило, 10 грудня, у так званий День ім. Нобеля 
(національне свято Швеції). Ініціатор читань — Ю. Ковальков.  

Доповіді та повідомлення стосуються життєвого й творчого шляху 

лауреатів Нобелівських премій у всіх номінаціях, кандидатів на цю 

нагороду від України, винаходів нобелівського рівня. Від Х читань (2001) 

їх співорганізатор — громадська організація Асоціація нобелівських 

студій. Від 2001 р. — статус міжнародних. Співорганізатори та учасники 

читань: М. Андрейчин, З. Бабій, П. Бубній, М. Довбенко, В. Ніконенко, 

В. Уніят, В. Ханас, Г. Яворський. 

1996 р. у м. Тернопіль засновано приватне видавництво 

«Підручники і посібники». Засновники — Я. Гринчишин і Я. Гапʼюк. 

Випускає навчально-методичну літературу для шкіл.  

Щороку тут видають понад 300 найменувань книжок загальним 

тиражем близько 3 млн примірників. У 2016 р. загальний наклад 

випущеної літератури становив понад 50 млн примірників, майже 3 тис. 
найменувань, більш як 500 авторів. 

Належить до пʼяти провідних видавництв України. Учасник 

міжнародних книжкових виставок. У 2007 р. у Тернополі відкрили 

фірмову книгарню видавництва — «Ярослав Мудрий». 
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8 ЛЮТОГО 

60 років від дня народження  

Вʼячеслава Миколайовича Жили 

(08.02.1961) — драматичного актора, режисера,  
заслуженого діяча мистецтв України (2009) 

Народився 8 лютого 1961 р. у м. Київ. Закінчив акторський (1985, курс 

А. Решетникова) та режисерський (1999, курс С. Данченка) факультети 

Київського державного інституту театрального мистецтва (нині — 

національний університет театру, кіно і телебачення) ім. І. К. Карпенка-

Карого. 

Упродовж 1985—1989 рр. — актор Чернігівського обласного державного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (нині — 

академічний). У 1989—1996 рр. — актор, від 1996 р. — режисер 

Тернопільського обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка (нині — академічний). Водночас від 1994 р. — викладач 

Тернопільського музичного училища (нині — мистецький фаховий коледж) 

ім. С. Крушельницької. 
Заслужений діяч мистецтв України (2009). Лауреат низки всеукраїнських 

та міжнародних фестивалів. 

Для режисерських постанов В. Жили характерні яскрава театральність, 

видовищні оформлення й костюми, вишукані хореографія та пластика, багата 

музична палітра. 
Література 

Жила, В. Вʼячеслав Жила: «Хочу, щоб на моїй дорозі було менше дурнів 

і дилетантів» : [розмова з режисером Терноп. акад. обл. укр. драм. театру 

ім. Т. Г. Шевченка] / записала Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2011. — 

1 квіт. — С. 6 : фот. 
Жила, В. Роботу актора та режисера не поєднує : [розмова з режисером 

Терноп. обл. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка В. Жилою] / записав В. Солтис // 
20 хвилин. — 2012. — 12—13 берез. — С. 9 : портр. — (Люди). 

Жила, В. У Тернополі чеховські «Три сестри» «ностальгують за 
щастям»… у морзі : Епатажний режисер Вʼячеслав Жила навчив «російських 

міщанок» мови Остапа Вишні : [бесіда з режисером-постановником 

В. Жилою про премʼєру вистави «Три сестри»] / провела Ж. Попович // 

Номер один. — 2012. — 20 черв. — С. 12 : фот. — (Думки вголос). 
*** 

Бачик, С. Театральний капусник у редакції «Міста» : З уст тих, у кого 

робота — суцільна комедія : [про цікаві ситуації під час вистави 

розповідають актори театру] / С. Бачик, В. Жила, А. Малінович / записала 
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С. Мала // Місто. — 2013. — 27 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Цікаві 
знайомства) (27 березня — Міжнародний день театру). 

Брик, А. У Тернопіль завітає Фігаро : [за матеріалами прес-конф. 

режисера Терноп. обл. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка В. Жили] / А. Брик // 

Свобода. — 2013. — 27 берез. — С. 3 : фот. кольор. — (27 березня — День 

театру). 

Дохват, М. До Тернополя завітала «Тітка Чарлі» : [за матеріалами бесіди 

з режисером вистави «Тітка Чарлі» В. Жилою] / М. Дохват, І. Небесна // Rіа 

плюс. — 2015. — 11 листоп. — С. 20 : фот. кольор. — (Арт-куток). 

Небесна, І. Два мільйони — це «Смішні гроші» : [про режисера-
постановника вистави В. Жилу] / І. Небесна // Rіа плюс. — 2016. — 8 черв. — 

С. 18 : іл. — (Театр). 

Сердюк, Н. Кривобока «гостиниця» Вʼячеслава Жили : [премʼєра вистави 

«Господиня заїзду» за пʼєсою К. Гольдоні] / Н. Сердюк // Тернопіль 

вечірній. — 2011. — 19 жовт. — С. 12. 

Собуцька, В. Драма загублених життів : [премʼєра вистави «Глитай, або 

ж Павук» М. Кропивницького (режисер — В. Жила)] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2011. — 8 квіт. — С. 8 : фот. — (Премʼєра). 

Театр — життя ти наше, радість і печаль… // Свобода. — 2011. — 

30 верес. — С. 8 : фот. — Із змісту: Про життя / О. Мосійчук ; Про радість / 

В. Жила ; Про печаль / В. Собуцька. 
Шот, М. Фігаро одружуватиметься в Тернополі : На сцені обл. акад. 

драмтеатру ім. Т. Шевченка поставили пʼєсу Пʼєра-Огюстена Бомарше : [за 
матеріалами розмови з режисером, заслуж. діячем мистецтв України 

В. Жилою] / М. Шот // Урядовий курʼєр. — 2013. — 18 квіт. — С. 24 : фот. — 

(Премʼєра). 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2011 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 21 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2010. — 128 с. 

Про В. Жилу: С. 37—38. 

11 ЛЮТОГО 

70 років від дня народження  

Валерія Олексійовича Залізного 

(11.02.1951) — поета, художника-аматора, співака 
Народився 11 лютого 1951 р. у с. Сваричівка Ічнянського району 

Чернігівської області. 
Закінчив диригентсько-хоровий відділ Ніжинського вищого училища 

культури і мистецтв (нині — коледж ім. М. Заньковецької). Від 1980 р. — 

художник у Тернопільському художньо-виробничому комбінаті. 



 76 

Член НСЖУ (2008). Лауреат премії імені Братів Богдана та Левка Лепких 

(2001). Повний кавалер козацької нагороди «Лицарська відзнака» (2001, 2003, 

2004), нагороджений Козацьким орденом ІІІ ступеня (2008). 

У творчому доробку В. Залізного — збірки поезій, пошуково-краєзнавча 
збірка «Мазепинець із Батурина» (2006), публікації в журналі «Літературний 

Тернопіль» та інших ЗМІ. Автор проєктів памʼятного хреста жертвам 

московського царату в Батурині на Чернігівщині (2008), ініціатор та 

організатор встановлення памʼятної стели Б. Лепкому в м. Батурин (1999). 

Література 
Залізний, В. Вишнева заметіль : поезії, гумористичні новели / 

В. Залізний ; передм. Є. Зозуляка. — Тернопіль : Рада, 2010. — 148 с. 
Залізний, В. Гетьманів святі імена : вірші та живописні твори / 

В. Залізний ; передм. П. Сороки. — Тернопіль : Чумацький шлях, 2012. — 

21 с. : іл. кольор. 

Залізний, В. Нездоланний дух : поезії / В. Залізний. — Тернопіль : Рада, 
2007. — 184 с. 

Залізний, В. Пісенний зорецвіт : пісні / В. Залізний, В. Сорока. — 

Тернопіль : Рада, 2014. — 40 с. 
Залізний, В. Сонячна перлина : зб. пісень та віршів / В. Залізний. — 

Тернопіль : Економічна думка, 2001. — 185 с. 
*** 

Залізний, В. Відцвіли твої зоряні ночі : Світлої памʼяті колеги по перу 

Я. Бензи, якому 20 лютого 2010 р. виповнилося б 60 років : [поезія] / 

В. Залізний // Свобода. — 2010. — 19 лют. — С. 6 : портр. 

Залізний, В. «Душі палке причастя» : [вірш] / В. Залізний // Літературний 

Тернопіль. — 2013. — Чис. 1. — С. 68—71. — (Золота сурма : поезія). 

Залізний, В. Спасибі, батьку! : [памʼяті композитора В. Подуфалого] : 

[поезія] / В. Залізний // Вільне життя плюс. — 2010. — 21 трав. — С. 2. — 

(Памʼять). 

*** 

До дня народження — пісенник : [вийшла у світ зб. пісень В. Залізного 

«Пісенний зорецвіт»] // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 11—

17 лют. — С. 7 : фот. 
Сорока, П. Нездоланний дух Залізного-поета / П. Сорока // Літературний 

Тернопіль. — 2013. — Чис. 1. — С. 66—67 : фоторепрод. — (Художник 

номера). 
Уже «залізних» 65! : [терноп. поетові, художнику, громад. діячеві 

В. Залізному виповнилося 65 р.] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 

10—16 лют. — С. 6 : фот. 
Юхно-Лучка, М. Стрілецький хрест родини Мазеп — на грудях 

тернополянина! : [за матеріалами розмови з поетом-піснярем, художником, 
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виконавцем В. Залізним] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 

2011. — 20—26 квіт. — С. 7 : фот. 
Ярема, К. Три музи Валерія Залізного / К. Ярема. — Тернопіль : 

Принтерінформ, 2001. — 66 с. 

26 БЕРЕЗНЯ 

70 років від дня народження  

Степана Євстахійовича Сапеляка 

(26.03.1951—01.02.2012) — поета,  
лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка (1993) 

Народився 26 березня 1951 р. у с. Росохач Чортківського району.  

Закінчив середню освітню та музичну спеціальну (клас духових 

інструментів) школи в м. Заліщики (1969). У 1969—1973 рр. навчався на 

філологічному факультеті Львівського університету ім. І. Франка (нині — 

національний). У січні 1973 р. хлопець вступив до створеної в його рідному 

селі ще в листопаді 1972 р. підпільної патріотичної організації, яку очолював 

В. Мармус. 22 січня 1973 р., до 55-ї річниці проголошення УНР і 54-ї річниці 
Акта Злуки УНР та ЗУНР, юнаки вивісили над установами м. Чортків чотири 

національні прапори. 

У лютому 1973 р. почалися арешти. 24 вересня 1973 р. Тернопільський 

обласний суд засудив С. Сапеляка до 5 років позбавлення волі та 3 років 

заслання. 

Покарання відбував у таборі суворого режиму в селищі Кучино 

Чусовського району Пермської області (нині — РФ). Брав активну участь у 

голодуваннях та протестах вʼязнів, передаваннях інформації на волю, за що 

неодноразово потрапляв до карцеру. Як одного з наймолодших вʼязнів, 

Степана любили вояки УПА — «25-літники» — й опікувалися ним. Так, коли 

23 червня 1974 р. його побили наглядачі, наступного дня вибухнув страйк, у 

якому взяли участь 45 політвʼязнів різних національностей. 

Заслання відбував у с. Богородське Ульчського району Хабаровського 

краю. Після звільнення в 1981 р. оселився на станції Удянка (с. Хорошеве) 
під Харковом. 

Наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. С. Сапеляк брав активну участь у 

русі за незалежність України та демократизацію суспільства. 
Член Української Гельсінської групи (з 30 грудня 1987), засновник 

Харківської філії Української Гельсінської спілки (1989). Автор-засновник і 
редактор-організатор журналу Української асоціації незалежної творчої 
інтелігенції «Кафедра» (1988). За книжку віршів «День молодого листя» у 

1988 р. був прийнятий до ПЕН-клубу і на його запрошення їздив до 

Німеччини, побував у Канаді, США та Англії. У 1989 р. повернувся до 
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Харкова. Член Спілки письменників України з 1991 р., організатор літопису 

«СНІП». 

У 1988 р. С. Сапеляку присуджено премію Літературного фонду 

ім. І. Франка (США), у 1993 р. за книжку віршів «Тривалий рваний зойк» — 

Шевченківську премію. Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької та 

громадсько-політичної премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (1995). За 
книжку віршів «Страсті по любові» у 2002 р. удостоєний літературної премії 
ім. В. Свідзінського. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 

Помер 1 лютого 2012 р. у м. Харків. 

У 2017 р. у Харкові засновано Всеукраїнську літературну премію імені 
С. Сапеляка. 

Література 
Сапеляк, С. Вибране / С. Сапеляк ; ред.-уклад. Б. Мельничук. — 

Тернопіль : Терно-граф, 2017. — 176 с. 
Сапеляк, С. Во імʼя Слова : поезія / С. Сапеляк. — Харків : Майдан, 

2010. — 183 с. — (Поезія Слобожанщини). 

Сапеляк, С. І каміння те стало хлібами… : [вибр. твори] : у 3 т. / 
С. Сапеляк. — Харків : Майдан, 2011. — (Українська словесність ХХ—

ХХІ ст.). 
Т. 1 : Поезії / переднє слово М. Ткачука, О. Білика. — 336 с. 
Т. 2 : Есеї, рецензії, статті / переднє слово В. Сагана. — 374 с. : портр. 

Т. 3 : Спогади, листування, нотатки із щоденника / [передм. та післямова 
автора ; передмови М. Жулинського, Д. Мейса]. — 383 с. : фот. 

*** 

Сапеляк, С. Молитва : [вірш] / С. Сапеляк // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 30 трав. — 5 черв. — С. 13. — (Поезія серця). 

Сапеляк, С. «Ця тиша Твоя тогосвіттям стоїть…» : [поезії] / С. Сапеляк // 

Нова Тернопільська газета. — 2013. — 6—12 лют. — С. 13. — (Поезія серця). 

Сапеляк, С. Шевченкове слово в моєму житті / С. Сапеляк // 

Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 10—16. — (200-річчя від 

дня народження Тараса Шевченка). 
*** 

Блаженко, А. «Слово розіпʼяте й соняшнооке…» : [про кн. «Вибране» 

С. Сапеляка] / А. Блаженко // Голос народу. — 2018. — 10 серп. — С. 5. 

Вандзеляк, Г. «Тривалий рваний зойк» : [презентація кн. «Вибране» 

С. Сапеляка в Терноп. обл. краєзнав. музеї] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2018. — 16 лют. — С. 4 : фот. — (Вибране). 
Мельничук, Б. Журбопис за Сапеляком : 1 лютого 2012-го перестало 

битися серце Степана Сапеляка — поета-політвʼязня : [вірш] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 6. 

Мельничук, Б. Три пори життя : Памʼяті Степана Сапеляка : [вірш] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2018. — 30 берез. — С. 6. 
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Памʼяті визначних письменників : [у Харкові відкрито мемор. дошку 

К. Гордієнку, С. Сапелякові, Ю. Шевельову] // Українська літературна 
газета. — 2016. — 23 квіт. — С. 19 : фот. — (Незабутнє). 

Сапеляк, Г. Він ходив прямо, не звертаючи на манівці : спогади матері 
Степана Сапеляка / Г. Сапеляк // Свобода. — 2016. — 25 трав. — С. 6 : фот. ; 
1 черв. — С. 5 : фот. 

Свистун, О. Степанового янгола політ та памʼяті про нього камертон : [у 

с. Росохач Чортків. р-ну відбулося вшанування памʼяті С. Сапеляка] / 
О. Свистун // Голос народу. — 2016. — 1 квіт. — С. 1, 5 : фот. 

Семеняк, В. Повернувся у людській памʼяті : У Тернополі в день памʼяті 
жертв політичних репресій відкрили памʼятну дошку на честь поета і 
політвʼязня Степана Сапеляка / В. Семеняк // Літературна Україна. — 

2017. — 17 серп. — С. 2 : фот. 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2011 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 21 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2010. — 128 с. 

Про С. Сапеляка: С. 40—43. 

27 БЕРЕЗНЯ 

90 років від дня народження  

Петра Івановича Ковальчука 

(27.03.1931—25.02.1995) — письменника, журналіста 
Народився 27 березня 1931 р. у с. Вовківці, нині Дністрове Борщівського 

району, у селянській сім’ї.  
Закінчив Мельнице-Подільську середню школу, філологічний факультет 

Чернівецького державного університету (1957, нині — національний 

ім. Ю. Федьковича). 
Від січня 1965 р., упродовж десяти років, працював редактором районної 

газети «Колос» (м. Заліщики), потім — власкором обласної газети «Вільне 

життя», аж до виходу на пенсію. 

Автор романів «Листи до живих», «Ростиславичі» (друга частина 
незавершена), п’єси «Ніч перед визволенням», низки нарисів. 

Член НСЖУ (1970), НСПУ (1995). 

Помер 25 лютого 1995 р. Похований на Заліщицькому міському 

цвинтарі. 
На будинку, де проживав письменник, відкрито меморіальну дошку 

(1995). 



 80 

Література 
Ковальчук, П. Полювання на дика : проза, драматургія, публіцистика / 

П. Ковальчук ; передм. Є. Безкоровайного. — Тернопіль : Рада, 2005. — 

200 с. 
Ковальчук, П. Срібне весілля : [оповідання] ; Отрок князя Василька : 

уривок з роману / П. Ковальчук // Літературне Тернопілля, 1984—2007 рр. : 

антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 304—308. 

*** 

Барна, В. Талант людини і прозаїка : До 80-річчя від дня народж. 

письменника П. Ковальчука / В. Барна // Вільне життя плюс. — 2011. — 

25 берез. — С. 5 : фот. 
Безкоровайний, Є. «Любіть людей!» : 27 березня виповнилося б 75 р. 

журналістові і письменникові Петрові Ковальчуку / Є. Безкоровайний // 

Вільне життя. — 2006. — 24 берез. — С. 5. 

Василів, Б. Памʼять вічна, як слово / Б. Василів // Вільне життя. — 

2006. — 24 берез. — С. 5 : фот. — (Незабутні). 
Зозуляк, Є. Петро Ковальчук у спогадах і світлинах : [у вид-ві «Терно-

граф» вийшла з друку кн. спогадів І. Ковальчук «Живий у слові»] / 

Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2009. — 27 берез. — С. 5. 

Зубик, М. Світло мудрості й доброти : [спогад про П. Ковальчука] / 
М. Зубик // Свобода. — 2010. — 26 лют. — С. 5 : фот. 

Ковальчук, В. Дідусеві надії : [спогади внука про відомого журналіста, 
письменника П. Ковальчука] / В. Ковальчук // Колос. — 2016. — 25 берез. — 

С. 8. 

Ковальчук, І. «Роки за письмовим столом — найкращі в моєму житті» : 

[про журналіста, авт. роману «Ростиславичі» П. Ковальчука] / І. Ковальчук // 

Свобода. — 2011. — 1 квіт. — С. 5 : фот. 
Петро Ковальчук : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 303. 

Корчевська, Г. Його душа живе у слові, у вдячній памʼяті людей : [вечір 

памʼяті письменника, журналіста й громад. діяча П. Ковальчука в Заліщ. 

центр. район. б-ці] / Г. Корчевська // Колос. — 2011. — 7 квіт. — С. 3 : фот. 
Личук, О. З погляду Вічності : [мемор. дошку журналістові, ред., 

письменникові П. Ковальчуку відкрито на будинку ред. газети «Колос» 

(м. Заліщики)] / О. Личук // Колос. — 2011. — 29 лип. — С. 4 : фот. 
Монич, Л. Горить свіча його любові / Л. Монич // Вільне життя плюс. — 

2016. — 23 берез. — С. 4 : фот. — (Памʼять). 

Ониськів, М. «Живий у слові поміж нас» : [літ.-мист. вечір, присвяч. 80-

річчю від дня народж. письменника П. Ковальчука, у Заліщ. центр. район. б-

ці] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2011. — 30 берез. — С. 6. 

 81 

Підкова, С. Сонцелюб над Дністром : [враження від відвідин кімнати-

музею письменника П. Ковальчука] / С. Підкова // Свобода. — 2006. — 

1 квіт. — С. 8. — (Памʼять). 

Тракало, О. І зазвучала улюблена пісня : [про відкриття мемор. дошки 

письменникові, журналісту, громад. діячеві П. Ковальчуку на будинку ред. 

газети «Колос» у м. Заліщики] / О. Тракало // Вільне життя плюс. — 2011. — 

29 лип. — С. 5. — (Памʼять). 

Фольварочний, В. Людина великих помислів й чулого серця : [спогад про 

журналіста, письменника П. Ковальчука] / В. Фольварочний // Свобода. — 

2008. — 29 берез. — С. 5. — (Спогад). 

*** 

Барна, В. Ковальчук Петро Іванович (27.03.1931, с. Вовківці, нині 
Дністрове Борщів. р-ну — 25.02.1995, м. Заліщики) — письменник, 

журналіст / В. Барна // Тернопільський енциклопедичний словник. — 

Тернопіль, 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 115 : фот. 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2006 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 16 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

Про П. Ковальчука: С. 39—40. 

26 КВІТНЯ 

175 років від дня народження  

Івана Григоровича Верхратського 

(26.04.1846—29.11.1919) — філолога,  
письменника, природознавця 

Народився 26 квітня 1846 р. у с. Більче, нині Більче-Золоте Борщівського 

району.  

У 1868 р. закінчив філософський факультет Львівського університету. 

Учителював у гімназіях Дрогобича (там його учнем був І. Франко), 

Станіслава (нині — Івано-Франківськ) і Львова.  
Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1899) і 

перший голова його математично-природничо-медичної секції (1899—1911). 

Основоположник української наукової термінології з природознавства. 
Друкувався під псевдонімами Любарт Горовський, Лосун, Подоляк, Іван 

Щипавка тощо.  

У 1880 р. видавав журнал «Денниця». Автор наукових праць з 
української діалектології й лексикології: «Знадоби до словаря южноруского» 

(1877), «Знадоби до пізнання угорсько-руских говорів» (1899—1901), «Про 

говір галицьких лемків» (1902) та інших. 
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Заклав основи української науково-природничої термінології працею 

«Початки до уложення номенклатури й термінології природописної, 
народної» (1864—1879). Написав підручники для гімназій із ботаніки, 

зоології й мінералогії. Перекладав з польської та російської мов. 

Помер 29 листопада 1919 р. Похований на Личаківському цвинтарі у 

Львові. 
Література 

Барна, М. М. Верхратський Іван Григорович (1846—1919) — видатний 

український природодослідник, ботанік, зоолог, мінералолог, засновник 

української природничо-наукової термінології, дійсний член Наукового 

товариства Т. Шевченка (НТШ) : [провів дослідж. та розробив заходи щодо 

збереження ботаніко-орнітологічного комплексу «Степ Панталиха»] / 

М. М. Барна, Л. С. Барна // Барна, М. М. Видатні вчені-ботаніки : навч. 

посіб. / М. М. Барна, Л. С. Барна. — Тернопіль, 2013. — С. 31—32 : портр. 

Городецька, О. В. Соціально-історичні передумови формування науково-

педагогічного світогляду Івана Верхратського (1846—1919) / 

О. В. Городецька // Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах : 

зб. наук. статей і тез учасників І Регіональної наук.-практ. конференції, 
приуроченої до Дня заснування м. Тернополя, м. Тернопіль, 25 квітня 

2017 р. / редкол.: О. М. Петровський [та ін.]. — Тернопіль, 2017. — С. 11—

15. 

Міщук, Н. Науково-методична діяльність Івана Верхратського / 

Н. Міщук // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — № 3. — С. 83—85. 

Стойко, Н. «А для мене найдорожчі кургани Вкраїни» / Н. Стойко // 

Галицький вісник плюс. — 2016. — 6 трав. — С. 8 : фот. 
Черемшинська, Р. Неперевершений природознавець / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 20 трав. — С. 3. — (Наші славні земляки). 

Шевчук, О. Іван Верхратський — автор перших шкільних підручників із 
зоології та ботаніки українською мовою / О. Шевчук // Студентський 

науковий вісник / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 

2008. — Вип. 17. — С. 90—92. 

*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2011 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 21. / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2010. — 128 с. 

Про І. Верхратського: С. 47—50. 
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29 КВІТНЯ 

140 років від дня народження  

Катерини Андріївни Рубчакової 
(29.04.1881—22.11.1919) — драматичної актриси,  

співачки (сопрано) 

Народилася 29 квітня 1881 р. у м. Чортків у сімʼї дяка, самодіяльного 

диригента міського хору А. Коссака. 
Навчалася в міській школі в Чорткові. З дванадцяти років співала в хорі, 

яким керував її батько, що став для дівчини «першою школою» формування 

вокальної майстерності. 
Сценічну діяльність розпочала в 1896 р. у театрі товариства «Руська 

бесіда» у Львові і 20 років демонструвала свій талант саме там. У складі 
трупи виступала на сценах Львова, Перемишля, Станіслава, Чернівців, 

гастролювала в Кракові, Тарнові та багатьох інших містах. 

У травні 1898 р. дебютувала в партії Оксани в опері «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, і це був тріумф молодої співачки. Потім 

були партії Оксани в «Різдвяній ночі» М. Лисенка, Маргарити у «Фаусті» 

Ш. Гуно, Катерини й Гальки в однойменних операх М. Аркаса та 
С. Монюшка, Баттерфляй у «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні тощо. 

Успіх К. Рубчакової як оперної співачки загальновизнаний, однак не 
меншим її мистецьким покликанням була драма. Сценічними шедеврами 

артистки критики визнали Галю в «Назарі Стодолі» Т. Шевченка, Марусю в 

«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького, Софію в 

«Безталанній» І. Карпенка-Карого, Анну в «Украденому щасті» І. Франка. 
Катерина Рубчакова відома також як камерна співачка. Її сценічному 

виконанню притаманні глибока емоційність і драматизм. У концертному 

репертуарі — вокальні твори М. Лисенка, народні пісні на вірші 
Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка тощо. Пісні в її виконанні записані на 

платівки. 

За своє творче життя К. Рубчакова створила 79 драматичних ролей (у 

71 виставі), співала в 13 операх та 21 опереті. Як видатна актриса театру, 

вона на початку ХХ ст. була визнана не лише в Україні, а й світі. 
Померла 22 листопада 1919 р. (від тифу) у с. Зіньківці біля Камʼянця-

Подільського. Була похована на кладовищі в передмісті Камʼянця-

Подільського. У 1958 р. стараннями дочки Ольги перепохована на 

Микулинецькому цвинтарі в Тернополі. 
Література 

Безбах, В. Служителька Мельпомени з Чорткова / В. Безбах, 

О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 квіт. — С. 3 : фот. — 

(Славетні земляки). 
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Блаженко, А. Дивочар пісенного розмаю славетної Катерини в 

інтерпретації її нащадків / А. Блаженко // Голос народу. — 2019. — 

29 листоп. — С. 5 : фот. 
Гаєр, Н. Галицька Заньковецька : [життєвий і творчий шлях 

К. Рубчакової] / Н. Гаєр // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 квіт. — С. 3 : 

фот. — (До ювілею). 

Грицьків, С. Катерина Рубчакова — «галицька Заньковецька», зірка 
галицького театру / С. Грицьків // Голос народу. — 2019. — 22 листоп. — 

С. 5. 

Грицьків, С. Катерина Рубчакова — зірка галицького театру / 

С. Грицьків // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 листоп. — С. 4 : фот. — 

(Життя, віддане сцені). 
Дзісяк, Я. Зоря Рубчакової досі сяє над нами / Я. Дзісяк, Н. Лугова // 

Гомін волі. — 2016. — 29 квіт. — С. 5. — (Славетні земляки). 

Маслій, М. Почорніла зоря Катерини Рубчакової : [життєвий і творчий 

шлях видатної артистки] / М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 

2012. — 1—7 серп. — С. 6 : фот. 
Огородник, М. Памʼять про неї живе у її піснях / М. Огородник // Голос 

народу. — 2019. — 29 листоп. — С. 5. 

*** 

Чуйко, І. Увічнена памʼять : [на Микулинецькому цвинтарі в Тернополі 
встановлено памʼятник видатним актрисам К. Рубчаковій і Т. Бенцалевій зі 
збереженням тогочасних надмогильних плит] / І. Чуйко // Rіа плюс. — 

2015. — 16 груд. — С. 20. — (Колонка). 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2006 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 16 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

Про К. Рубчакову: С. 46—47. 

9 ТРАВНЯ 

150 років від дня народження  

Володимира Михайловича Гнатюка 

(09.05.1871—06.10.1926) — етнографа, фольклориста, мовознавця, 

літературознавця, мистецтвознавця, перекладача,  
громадсько-культурного діяча 

Народився 9 травня 1871 р. у с. Велеснів, нині Монастириського району, 

у багатодітній селянській родині.  
У 1898 р. закінчив Львівський університет. За рекомендацією 

М. Грушевського став секретарем Наукового товариства імені Шевченка у 

Львові. Цю посаду обіймав до 1913 р. Від 1914 р. — голова Етнографічної 
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комісії товариства. Багаторічний редактор «Етнографічного збірника» НТШ, 

очільник Української видавничої спілки. Одночасно працював редактором 

«Літературно-наукового вісника», у якому опублікував близько 50 своїх 

наукових праць, понад 600 рецензій, оглядів, заміток. 

У 1909 р. обраний членом Російської академії наук у Петербурзі, 
згодом — Чехословацького етнографічного товариства в Празі. 

У 1918 р. заходами уряду УНР було засновано Всеукраїнську академію 

наук і В. Гнатюка рекомендовано в перші академіки, але на кафедру народної 
словесності його обрали лише в 1924 р. 

Відомий мовознавець, літературознавець, учений-славіст, перекладач і 
видавець В. Гнатюк поклав початок систематизованому виданню 

фольклорних та етнографічних матеріалів, що увійшли до збірників 

«Галицько-руські анекдоти» (1898), «Коломийки» (1905—1907), «Гаївки» 

(1909), «Колядки і щедрівки» (1914), «Українські народні байки» (1916), 

«Знадоби до української демонології» (1904—1912) та інших. 

Помер 6 жовтня 1926 р. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.  
На батьківщині вченого в 1969 р. відкрито Етнографічно-меморіальний 

музей, а в 1971 р. — споруджено пам’ятник. 

Література 
Голубець, О. Збірник Володимира Гнатюка «Гаївки» як джерело 

фольклорної традиції кінця ХІХ — поч. ХХ століття / О. Голубець // Наукові 
записки. Серія: Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — 

Тернопіль, 2011. — № 33. — С. 263—267. 

Даниленко, О. Володимир Гнатюк / О. Даниленко // Видатні постаті в 

історії України ХХ ст. : короткі біогр. нариси : [довідник] / В. Гусєв, 

О. Даниленко, Л. Іваницька [та ін.]. — Київ, 2011. — С. 89—91 : портр. 

Єременко, Н. М. Коцюбинський та В. Гнатюк (дружні та творчі 
стосунки) / Н. Єременко // Друга всеукраїнська наукова конференція «Осінні 
читання» за темою «Сприйняття сучасниками творчості Михайла 

Коцюбинського» : зб. матеріалів. — Вінниця, 2011. — С. 20—25. 

Карпенко, С. Роль Володимира Гнатюка у формуванні українського 

казкознавства / С. Карпенко // Наукові записки. Серія: Літературознавство / 

Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — № 44. — С. 24—

29. 

Купчинський, О. Володимир Гнатюк: біля джерел формування 

українознавства / О. Купчинський // Купчинський, О. Відомі та маловідомі 
постаті національної науки й культури : вибрані статті та повідомлення / 

О. Купчинський. — Львів, 2011. — Т. 3. — С. 298—313 : портр. 

Лісняк, С. Мовознавчі проблеми у листуванні Володимира Гнатюка / 
С. Лісняк // Наукові записки. Серія: Мовознавство / Терноп. нац. пед. ун-т 
ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — Вип. 2 2011/1 2012. — С. 180—187. 
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Мушинка, М. Володимир Гнатюк : Життя та його діяльність в галузі 
фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. — Вид. 

2-ге, допов. та перероб. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 

384 с., [26] арк. іл. 

Слабошпицький, М. Що записано в книгу життя : Михайло 

Коцюбинський та інші : Біографія, оркестрована на девʼять голосів : фрагм. з 
роману : [про взаємини М. Коцюбинського та В. Гнатюка] / 
М. Слабошпицький // Київ. — 2013. — № 9. — С. 20—92. 

Черемшинська, Р. У памʼять про двох академіків : [лист-спогад 

І. Крипʼякевича про В. Гнатюка] / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 

2016. — 24 черв. — С. 3. 

Черемшинська, Р. Феноменально щасливий збирач : [життя та діяльність 

В. Гнатюка] / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2018. — 27 лип. — 

С. 8. — (До дня народження вченого). 

Черемшинська, Р. Тарас Шевченко в житті Володимира Гнатюка / 
Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 2017. — 11—17 трав. — С. 5. 

Черемшинський, О. Гірської орлиці політ : [про співпрацю В. Гнатюка та 

О. Кобилянської] / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 5. — (Славні українці). 
Черемшинський, О. «Його новели — як найкращі народні пісні» : (140-

річчя від дня народж. Володимира Гнатюка і Василя Стефаника) / 
О. Черемшинський // Діалог двох культур. — Варшава, 2012. — Річник 6, 

зошит 1 : VІ Міжнародні зустрічі музейників, VІІІ Міжнародні зустрічі 
літераторів, VІІІ Міжнародні зустрічі науковців, Кременець, 3—7 верес. 
2011. — С. 211—216. 

Шумська, В. Дослідник фольклорних скарбів України : 145 років від дня 

народж. та 90 років з дня смерті відомого етнографа, фольклориста, 
літературознавця та громад.-політ. діяча, академіка В. Гнатюка / В. Шумська, 
О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 6 трав. — С. 3 : фот. — 

(Славні земляки). 

*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2011 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 21 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2010. — 128 с. 

Про В. Гнатюка: С. 54—57. 
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8 ЧЕРВНЯ 

75 років від дня народження  

Степана Йосиповича Алича-Мокрія 

(08.06.1946—13.10.1984) — поета 
Народився 8 червня 1946 р. у с. Серединки, нині Тернопільського району. 

Літературний псевдонім — Алич.  

Рано залишився сиротою. Волею нещасного випадку десятирічний 

хлопчина зазнав смертельної травми й на все життя залишився 

паралізованим. Були довгі, виснажливі операції, що врятували життя, та не 

змогли поставити на ноги, було вперте прагнення вчитися, були переїзди з 
лікарні в лікарню, з одного будинку інвалідів в інший... 

Добрі люди в Бережанському санаторії допомогли закінчити середню 

школу. Писав фантастичні оповідання, вірші, хотів стати письменником, 

жити для світу, усвідомлювати, що житимуть його думки «у безцінній 

скарбниці народу». 

Після Бережан сімнадцятирічного Степана перевели до Підгаєцького 

будинку інвалідів. Тоді на сторінках районної газети зʼявилися його поезії. 
Вірші підгаєцького періоду творчості пройняті такою любовʼю поета до 

життя, звучать так сонцеструнно і яскраво, барвно, аж не віриться, що той 

чарівний світ вимальовувала його незбагненна уява, бо ж бачив лише мізерні 
крихти його з вікна будинку інвалідів. 

У 1976 р. С. Мокрія перевели до Петриківського геріатричного будинку-

інтернату неподалік Тернополя. Тут і закінчився його життєвий шлях 

13 жовтня 1984 р. 

Збірка віршів «Сяйво благословенне» вийшла з друку після смерті поета 

в 1988 р. 

Література 
Алич, С. Розпʼятий промінням : поезії / С. Алич ; ред.-упоряд., авт. 

передм. Я. Гевко. — Тернопіль : Лілея, 2011. — 183 с. : фот. 
*** 

Балицька, М. Розпʼятий промінням / М. Балицька // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 8 черв. — С. 4. — (До 70-річчя від дня народження). 

Золотнюк, А. «Епоха зраненого слова» : [вечір памʼяті С. Алича в 

Терноп. обл. краєзнав. музеї] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

8 груд. — С. 6. — (Неперебутні). 
Семеняк, В. З рідним словом повінчаний : Степанові Аличу не судилося 

побачити жодну зі своїх збірок : [у Великобірківській бібліотеці відбулася 

презентація кн. поета «Розпʼятий промінням»] / В. Семеняк // Місто. — 

2011. — 21 груд. — С. 7. 
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Семеняк, В. «Розпʼятий промінням» Степан Алич повертається до 

тернополян : [вечір памʼяті поета в Терноп. обл. краєзнав. музеї] / 
В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 3 листоп. — С. 4. 

Семеняк, Г. Памʼять про поета живе : [Степан Алич — автор зб. поезій 

«Сяйво благословенне»] / Г. Семеняк // Бережанське віче. — 2006. — 

27 жовт. — С. 5. 

Чубата, Д. «Нетлінний колір слова правдивого» : [ушанування памʼяті 
поета С. Алича] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2011. — 10 черв. — 

С. 5. — (Незабутні). 
*** 

Демʼянова, І. Алич Степан Йосипович (справж. — Мокрій; 08.06.1946, 

с. Серединки, нині Терноп. р-ну — 13.10.1984, м. Тернопіль) — поет / 
І. Демʼянова, Б. Мельничук // Тернопільський енциклопедичний словник. — 

Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 34. 

*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2001 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль, 2000. — 100 с. 
Про С. Алича: С. 43—44. 

21 ЧЕРВНЯ 

100 років від дня народження  

Осипа Васильовича Дякова-«Горнового» 

(21.06.1921—28.11.1950) — ідеолога боротьби ОУН,  

сотника УПА, публіциста 
Народився 21 червня 1921 р. у с. Олесине, нині Козівського району.  

Будучи тринадцятилітнім учнем середньої школи в м. Бережани, став 

членом підпільного юнацтва ОУН і брав активну участь у всіх сферах 

революційної праці з молоддю. 

У 1940 р. вступив на філологічний факультет Львівського університету 

ім. І. Франка (нині — національний). 

У 1941—1943 рр. — член осередку пропаганди Бережанської округи 

ОУН, у 1943—1944 рр. — член Крайового проводу Юнацтва ОУН на 

українських землях, член редакційної колегії підпільного журналу «Юнак». 

Від 1944 р. — член Крайового проводу ОУН. 

У 1944—1948 рр. — член головного осередку пропаганди при Проводі 
ОУН, редактор підпільних революційних журналів, видань, листівок і 
звернень. Теоретик і організатор боротьби УПА, автор багатьох 

публіцистичних праць, а також відомого гасла «Свобода народам! Свобода 
людині!». 

Від 1949 р. — член Проводу ОУН на українських землях. У другій 

половині 1950 р. — член Української головної визвольної ради й заступник 
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голови Генерального секретаріату УГВР. Лицар Золотого та Срібного хрестів 

заслуги УГВР.  

Загинув 28 листопада 1950 р. у бою зі спецпідрозділом НКВС поблизу 

с. Великополе Яворівського району Львівської області. 
У родинному селі біля школи споруджено памʼятник О. Дякову-

«Горновому». 

Література 
Дзьомба, Н. Як земляк спророкував нам волю : [про організатора 

боротьби УПА, автора багатьох теорет. та публіцист. праць О. Дякова-

Горнового] / Н. Дзьомба // Вільне життя плюс. — 2010. — 24 верес. — 

С. 2. — (Героям слава). 
Жук, Г. Осип Дяків-Горновий: через мужність у безсмертя / Г. Жук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 20 жовт. — С. 3 : фот. — (Незабутні). 
Кужда, І. Вірний син українського народу : до 95-річчя з дня народж. 

О. Дякова-Горнового / І. Кужда // Вільне слово. — 2016. — 8 лип. — С. 5 : 

фот. — (Видатні постаті). 
Кужда, І. Життя, віддане народу України! : 65 років тому 28 листопада у 

лісі біля с. Велике Поле, що на Львівщині, героїчно загинув у нерівному бою 

Осип Дяків-Горновий / І. Кужда // Свобода. — 2015. — 20 листоп. — С. 4 : 

портр. — (Вогонь його душі ще й нині не погас). 
Мороз, В. Портрет Осипа Дяківа-«Горнового» / В. Мороз. — Торонто ; 

Львів : Літопис УПА, 2010. — 128 с. : фот., карти. — (Літопис УПА. Сер. 

«Події і люди» ; кн. 11). 

Рибак, А. Один з армії нескорених : До 90-річчя від дня народж. Осипа 
Дякова-«Горнового» / А. Рибак // Бережанське віче. — 2011. — 24 черв. — 

С. 4 : фот. 
Хома, І. Підпільно-видавнича діяльність Осипа Дяківа-«Горнового» / 

І. Хома // Українська Повстанська Армія: формування національної ідеї та 

боротьба за українську державу : матеріали Міжнар. наук. конф. / Бережан. 

краєзнав. музей ; [упоряд.: О. Лугова, Н. Голод]. — Тернопіль, 2015. — 

С. 70—75. 

Штокало, В. Провідника воюючої України вшанували в рідному 

Олесині : До 95-річчя від дня народж. ідеолога націоналізму Осипа Дяківа / 
В. Штокало // Свобода. — 2016. — 25 листоп. — С. 3 : фот. 

*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2011 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 21 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2010. — 128 с. 

Про О. Дякова-«Горнового»: С. 68—69. 
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9 ЛИПНЯ 

50 років від дня народження  

Бориса Даниловича Репки 

(09.07.1971) — співака, заслуженого артиста України (2000) 

Народився 9 липня 1971 р. у с. Чернилівка Підволочиського району.  

Навчався в Качанівській середній школі. У 1990 р. закінчив 

диригентський відділ Тернопільського музичного училища (нині — 

мистецький фаховий коледж) ім. С. Крушельницької (клас заслуженого 

артиста України Б. Іванонькова), у 1997 р. — вокальний факультет Київської 
консерваторії (нині — Національна музична академія України 

ім. П. Чайковського; клас професора К. Огнєвого). 

Від 1997 р. — артист Тернопільського обласного українського 

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (нині — академічний). 

У творчому доробку — ролі в оперетах, музичних виставах, арії з опер, 

народні пісні, романси. Гастролював у Німеччині, Польщі та інших країнах 

(більш як 50 концертів). 

Від 2006 р. — доцент кафедри театрального мистецтва ТНПУ. 

Від 2009 р. — заступник директора, від 2011 р. — виконувач обовʼязків 

директора, від 2016 р. — директор-художній керівник Тернопільського 

академічного обласного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка. 
Лауреат конкурсу «Голос України» (2000, м. Київ). Заслужений артист 

України (2000). 

Література 
Репка, Б. З поля бою — та до театру : [ініціатива керівництва Терноп. 

обл. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка щодо організації перегляду укр. 

військовими вистав із репертуару колективу] / Б. Репка // Свобода. — 

2014. — 4 черв. — С. 5. 

Репка, Б. Д. Роль культурно-просвітницьких організацій у становленні та 

розвитку вокального мистецтва в Східній Галичині наприкінці ХІХ — на 

початку ХХ століття / Б. Д. Репка // Наукові записки. Серія: 

Мистецтвознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 

2011. — № 1. — С. 21—26. 

*** 

Репка, Б. Весь світ — театр… : [бесіда з в. о. директора Терноп. обл. 

драм. театру ім. Т. Г. Шевченка Б. Репкою] / розмовляла В. Собуцька // Наш 

день. — 2015. — 25—31 берез. — С. 7 : фот. — (З іменинами). 

Репка, Б. «Готуємо вистави, які дозволять глядачеві відпочити у цей 

непростий час» : [бесіда з в. о. директора Терноп. обл. драм. театру 
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ім. Т. Г. Шевченка Б. Репкою] / провела В. Собуцька // Наш день. — 2015. — 

2—8 верес. — С. 13 : фот. кольор. — (Культура). 
Репка, Б. Не до фестивалю, не до Шевченка? : [розмова з в. о. директора 

Терноп. обл. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка Б. Репкою] / записала 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 10 лип. — С. 7 : фот. — (Під 

завісу сезону). 

Репка, Б. Ох, не однаково мені… : [бесіда з в. о. директора Терноп. обл. 

драм. театру ім. Т. Г. Шевченка Б. Репкою] / провела В. Собуцька // Наш 

день. — 2014. — 12—18 берез. — С. 5. — (Незлим, тихим словом). 

*** 

Дудка, А. Борис Репка своїм голосом завдячує Чернилівському джерелу : 

[про співака, заслуж. артиста України] / А. Дудка // Нова ера. — 2008. — 

10—16 верес. — С. 9 : фот. 
Коверко, О. 8 березня Борис Репка співатиме для Неї… : [про сольний 

концерт співака «З Вірою, Надією та Любовʼю»] / О. Коверко // Нова 

Тернопільська газета. — 2006. — 1—7 берез. — С. 9 : фот. — (Kultura). 

Садовська, Г. А воно вже, хлопці, четвер… : [до 40-річчя від дня народж. 

заслуж. артиста України Б. Репки] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 

2011. — 10 серп. — С. 6 : фот. 
Собуцька, В. У нього з музами стосунки романтичні / В. Собуцька // 

Свобода. — 2006. — 18 берез. — С. 6 : портр. — (Таланти й шанувальники). 

*** 

Мельничук, Б. Репка Борис Данилович (09.07.1971, с. Чернилівка 

Підволочис. р-ну) — співак (ліричний тенор) / Б. Мельничук // 

Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — 

Я. — С. 175 : фот. 

20 ЛИПНЯ 

100 років від дня народження  

Ольги Родіонівни Сліпої 
(20.07.1921—11.05.2003) — громадсько-політичної діячки, краєзнавця 

Народилася 20 липня 1921 р. у містечку Струсів, нині село 

Теребовлянського району, у сім’ї лікаря.  

Навчалася в гімназії товариства «Рідна школа» у Тернополі. У 1944 р., 

закінчивши чотири курси Львівського медичного інституту (нині — 

національний медичний університет імені Данила Галицького), пішла в 

підпілля й працювала в Українському Червоному Хресті Чортківської округи. 

19 грудня 1945 р. заарештована й засуджена військовим трибуналом 

Тернопільської області до 10 років ув’язнення, яке відбувала на Донбасі, у 

Горьківській та Карагандинській областях. 
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Після звільнення (1955) працювала у Львові медсестрою в обласному 

онкологічному диспансері, лаборантом у медичному інституті й науково-

дослідному секторі кафедри фізіології зооветеринарного інституту. У 1975 р. 

закінчила з відзнакою зооветеринарний інститут (заочно). 

Від 1989 р. проживала в Струсові. Зібрала багато матеріалів для 

місцевого краєзнавчого музею. Розробила туристичні маршрути 

Теребовлянщиною. Працювала над створенням у Струсові філії краєзнавчого 

музею. 

Померла 11 травня 2003 р. Похована в родинному селі. 
Література 

Нескорена струсівʼянка Ольга Сліпа / упоряд. й ред.: Б. І. Габлевич, 

С. Я. Ярема. — Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. — 178 с., 
10 арк. іл. 

*** 

Гайдукевич, Я. Музейні захоплення Ольги Сліпої / Я. Гайдукевич // 

Гайдукевич, Я. Не перервати б духовності нитку… : вибр. ст., виступи, 

бібліографія / Я. Гайдукевич. — Тернопіль, 2009. — С. 143—148 : фот. 
Гайдукевич, Я. «Я маю в серці те, що не вмирає» : (роздуми після однієї 

презентації) / Я. Гайдукевич // Гайдукевич, Я. Не перервати б духовності 
нитку… : вибр. ст., виступи, бібліографія / Я. Гайдукевич. — Тернопіль, 

2009. — С. 149—152 : фот. 
Гулей, І. Загадка славетної жінки з родини патріарха Йосифа Сліпого / 

І. Гулей // Вільне життя плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 6 : фот. ; 6 груд. — 

С. 6. 

Золотнюк, А. Струсівська закутина Ольги Сліпої : [про створення музею 

в с. Струсів, у будинку, який належав родині Гірняків] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 11 січ. — С. 5. — (Постаті). 
Пʼять років тому померла Ольга Родіонівна Сліпа : [авт. краєзнав. 

розвідки про Струсів, організатор Струсівського музею] // Вільне життя. — 

2008. — 31 трав. — С. 1. 

Чорній, Н. Життя, гідне памʼяті і пошани : [про повстанське 
подвижництво О. Сліпої] / Н. Чорній // Свобода. — 2012. — 20 січ. — С. 3 : 

фот. — (Наші незабутні). 
*** 

Головин, Б. Сліпа Ольга Родіонівна (20.07.1921, м-ко, нині с. Струсів 

Теребовлян. р-ну — 11.05.2003, там само) — громадсько-політична діячка, 
краєзнавець / Б. Головин, Г. Кушнерик, Б. Пиндус // Тернопільський 

енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 288—

289 : фот. 
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*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2006 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 16 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

Про О. Сліпу: С. 75—76. 

26 ЛИПНЯ 

60 років від дня народження  

Ярослава Петровича Лемішки 

(26.07.1961) — оперного та камерного співака,  
народного артиста України (2011) 

Народився 26 липня 1961 р. у с. Соснів Теребовлянського району.  

Закінчив Тернопільське музичне училище ім. С. Крушельницької (1985, 

нині — мистецький фаховий коледж), Київську консерваторію (1990, нині — 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського, клас професора 
К. Огнєвого). 

У 1990—1992 рр. працював у Тернопільському обласному українському 

драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка (нині — академічний), де виконав 

партії Андрія («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Петра 
(«Наталка Полтавка» М. Лисенка). Згодом — вокаліст Тернопільської 
обласної філармонії, викладач вокалу в ТНПУ. Від 2007 р. — доцент, від 

2011 р. — професор кафедри театрального мистецтва інституту мистецтв 

ТНПУ. 

У 2001—2006 рр. працював за контрактом співаком у США. 

Від липня 2007 р. — директор Тернопільської обласної філармонії. 
У репертуарі артиста — романси, народні пісні та провідні арії з опер. 

Виступав у Бельгії, Голландії, Канаді, Німеччині, Польщі, США, Франції. 
Автор і співавтор багатьох публікацій. 

Заслужений артист України (1997), народний артист України (2011). 

Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та 

Левка Лепких (2010), конкурсу «Людина року» (2015, м. Тернопіль). 

Література 
Лемішка, Я. Запорука успіху — віра в себе і щоденна копітка праця : 

[розмова з дир. Терноп. обл. філармонії, нар. артистом України 

Я. Лемішкою] / записала О. Прохорець // Соломія. — 2012. — № 2 (черв.). — 

С. 2 : фот. 
Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Постараємося нашого глядача 

здивувати» : [розмова з директором Терноп. обл. філармонії] / записала 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2010. — 8 жовт. — С. 8 : фот. — 

(Новий творчий сезон у філармонії). 
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Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Робитимемо все, аби й надалі дивувати 

публіку» : [розмова з директором Терноп. обл. філармонії] / записала 

К. Вергун // Свобода. — 2011. — 23 верес. — С. 8 : фот. 
Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «У США я працював штатним дяком» : 

[розмова з директором Терноп. обл. філармонії] / записала Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2010. — 8 верес. — С. 7 : фот. 

Лемішка, Я. Ярослав Лемішка: «Я щодня прошу Господа, щоб зглянувся 

над нами і щоб ми вже зажили краще» : [розмова з директором Терноп. обл. 

філармонії] / записали: І. Чуйко, Б. Мельничук // Rіа плюс. — 2011. — 

20 лип. — С. 8 : фот. 
Садовська, Г. Ярослав Лемішка: «Приємно працювати, коли не бʼють по 

руках» : [за матеріалами прес-конф. дир. Терноп. обл. філармонії 
Я. Лемішки] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 1 лип. — С. 8. 

*** 

Чуйко, І. Покликаний піснею: Ярослав Лемішка : творчий портрет / 
І. Чуйко, Б. Мельничук. — Тернопіль : Економічна думка, 2011. — 172 с. : іл. 

*** 

Горлиця, О. Український Паваротті : [презентація кн. «Покликаний 

піснею» І. Чуйко та Б. Мельничука, присвяч. Я. Лемішці, у Терноп. обл. 

універс. наук. б-ці] / О. Горлиця // Тернопіль вечірній. — 2012. — 15 лют. — 

С. 8 : фот. 
Садовська, Г. В очікуванні свята : [прес.-конф. дир. Терноп. обл. 

філармонії Я. Лемішки] / Г. Садовська // Вільне життя. — 2009. — 2 жовт. — 

С. 8. — (Відкриття сезону). 

Садовська, Г. Переміг Тернопіль і Москву, й Торонто : [до 50-річчя від 

дня народж. дир. Терноп. обл. філармонії, заслуж. артиста України 

Я. Лемішки] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2011. — 10 серп. — С. 6 : 

фот. — (Ювілеї). 
*** 

Чубата, Г. В. Лемішка Ярослав Петрович (26.07.1961, с. Соснів 

Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) — співак (тенор), педагог, музично-

громадський діяч / Г. В. Чубата // Енциклопедія сучасної України. — Київ, 

2016. — Т. 17 : Лег — Лощ. — С. 54 : фот. 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2011 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 21 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2010. — 128 с. 

Про Я. Лемішку: С. 79—81. 

 95 

12 СЕРПНЯ 

70 років від дня народження  

Богдана Івановича Ткачика 

(12.08.1951) — народного художника України (2016) 

Народився 12 серпня 1951 р. у м. Самбір Львівської області. 
У 1963—1970 рр. навчався в Київській республіканській середній 

художній школі ім. Т. Шевченка, у 1970—1971 рр. — на відділенні 
монументального розпису Львівського училища прикладного мистецтва 

ім. І. Труша (нині — державний коледж декоративного і ужиткового 

мистецтва). 
Від 1973 р. — у м. Тернопіль. Працює в галузі станкового (пейзаж, 

натюрморт, портрет, жанрові композиції) та монументального (темпера, 
розпис) живопису. 

Відбулося понад 50 персональних виставок художника, серед яких — 

«Історичні постаті Тернопілля». Його твори експонуються в ТОХМ, Івано-

Франківському художньому музеї, Самбірській дитячій картинній галереї; 
зберігаються у Львівському національному художньому музеї, у м. Батурин 

Чернігівської області, Збаразькому замку, ТОКМ, ТОХМ, у приватних 

колекціях в Україні та за кордоном. 

Розписав більш як двадцять церков по всій Україні, зокрема церкву 

Святого Амфілохія Почаївського в с. Мала Іловиця Шумського району (як 

жертводавець), та реставрував церкву Пресвятої Трійці (ХІІІ ст.) на 
Даниловій горі поблизу с. Стіжок Шумського району. 

Імʼя народного художника України Б. Ткачика стало своєрідним трендом 

не тільки культурно-мистецького, але й суспільного життя краю. Він є одним 

із засновників першої в Україні крайової організації Народного руху на 

Тернопільщині, активним учасником Революції гідності, лауреатом 

літературно-мистецьких премій імені Михайла Бойчука (1996) і Братів 

Богдана та Левка Лепких (2015), нагороджений орденом «За мужність» 

ІІІ ступеня (2009). 

Література 
Ткачик, Б. Вартові незалежності : [розмова із заслуж. художником 

України Б. Ткачиком про воззʼєднання Заходу та Сходу України 17 вересня 

1939 р.] / записала В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 21 верес. — С. 4 : 

фот. — (Дати й оцінки). 

Ткачик, Б. Застиглі в золотому меді : галерея портретів Богдана Ткачика : 
[розмова з художником про відкриття експозиції «Історичні постаті 
Тернопілля» у терноп. артгалереї] / записала А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 8. — (Розмова з художником). 
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Ткачик, Б. Із серії «Затоплена памʼять» [Образотворчий матеріал] : 

[репродукція] / Б. Ткачик // Музейний провулок. — 2009. — № 1. — С. 63. 

*** 

Аверкієв, В. Тернопільські художники малювали для воїнів АТО : 

[Б. Ткачик та М. Шевчук взяли участь у Всеукр. живописному пленері 
«Гуцульська Україна» (смт Ворохта Івано-Франків. обл.)] / В. Аверкієв // 

Номер один. — 2015. — 22 квіт. — С. 12 : фот. — (Культура). 
Заморська, Л. Сапфірове весілля відзначили виставкою : [виставка робіт 

родини Ткачиків відбулася в Терноп. обл. худож. музеї] / Л. Заморська // Rіа 

плюс. — 2018. — 23 лип. — С. 18. 

Овчаренко, Е. Відродження історичного малярства : [участь терноп. 

художника Б. Ткачика у VІІІ Всеукр. бієнале «Україна від Трипілля до 

сьогодення в образах сучасних художників»] / Е. Овчаренко // Слово 

Просвіти. — 2018. — 25—31 січ. — С. 13. 

«Родина Ткачиків. 45 років разом» : Художня виставка під такою назвою 

діє у Тернопільському обласному художньому музеї // Свобода. — 2018. — 

27 лип. — С. 4 : фот. — (Виставка). 
Савчук, Г. Виставку відкрив народний художник України / Г. Савчук // 

Свобода. — 2016. — 2 верес. — С. 4 : фот. — (Тернопільські таланти). 

Сагаль, О. «Я — пензель у Божих руках» : Богдан Ткачик — ювіляр та 

народний художник України! / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 

2016. — 31 серп. — 6 верес. — С. 6 : фот. 
Сапеляк, С. «Хто має очі — уздріть…» : Богдану Ткачику — 60! / 

С. Сапеляк // Літературний Тернопіль. — 2011. — Чис. 3. — С. 85—88. — 

(Художник номера). 
Снітовський, О. Ткачики: «45 років разом» : [вист. родини терноп. 

художників Ткачиків в обл. худож. музеї] / О. Снітовський // Вільне життя 

плюс. — 2018. — 27 лип. — С. 1 : фот. — (Вернісаж). 

Фарина, І. Неприручена пташка : Рефлексії в трьох одмінах : [творч. 

портрет худож. Б. Ткачика] / І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2016. — 

12 серп. — С. 6 : фот. — (Мистецька палітра). 
Шот, М. Дорога з дитинства, дорога до себе : Щедрим на нагороди став 

цей рік для тернопільського художника Богдана Ткачика / М. Шот // 
Урядовий курʼєр. — 2016. — 23 груд. — С. 8 : фот. — (Звіт). 

Шот, М. Теплі барви полотен і душі : [творч. портрет Б. Ткачика] / 
М. Шот // Вільне життя плюс. — 2016. — 23 груд. — С. 2 : фот. — 

(Ювілейний рік). 

*** 

Дуда, І. Ткачик Богдан Іванович (12.08.1951, м. Самбір Львів. обл.) — 

художник, громадський діяч / І. Дуда, Л. Щербак // Тернопільський 

енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 449 : 

фот. 
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14 ВЕРЕСНЯ 

90 років від дня народження  

Івана Михайловича Гермаківського 

(14.09.1931—02.03.2006) — журналіста, письменника 
Народився 14 вересня 1931 р. у с. Кізя-Кудринецька, нині Камʼянець-

Подільського району Хмельницької області, у селянській сім’ї.  
Закінчив філологічний факультет Чернівецького державного 

університету (1954, нині — національний ім. Ю. Федьковича). Викладав 

українську мову та літературу й німецьку мову в Мельнице-Подільській 

середній школі. Згодом працював редактором районної газети, заступником і 
редактором обласного часопису «Вільне життя», власним кореспондентом 

газети «Сельская жизнь». 

У студентські роки захопився народною творчістю, сільськими 

звичаями й обрядами. Спільно зі своїми вихованцями — учнями середньої 
школи — зібрав і опрацював понад тисячу народних пісень, прислів’їв і 
приповідок, частину з яких надруковано в журналах «Народна творчість та 

етнографія» і «Жовтень» (нині — «Дзвін»). 

Працював в обласній редакції «Книги Пам’яті» (1991—1995). Автор 

численних публікацій у періодиці, збірок нарисів та романів. 

Член НСЖУ (1959), НСПУ (1997). Лауреат літературної премії 
ім. У. Самчука (1999), Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-

політичної премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2002). 

Помер 2 березня 2006 р. у Тернополі. 
Література 

Гермаківський, І. На чатах волі : безпретензійні штрихи з життя й 

боротьби підпільників і воїнів ОУН — УПА / І. Гермаківський. — 

Тернопіль : Джура, 2001. — 192 с. 
Гермаківський, І. Супротивні вітри, що навіяли Помаранчеву революцію. 

Політичний роман-дилогія. Кн. 1 / І. Гермаківський. — Тернопіль : Лілея, 

2005. — 184 с. 
Гермаківський, І. У полисках зорі : уривок з роману / І. Гермаківський // 

Літературне Тернопілля, 1984—2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — 

С. 143—153. 

*** 

Іван Гермаківський : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—

2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 142 : фот. 
Іван Гермаківський : [біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : Члени 

Національної спілки письменників України. — Тернопіль, 2010. — С. 25—

26 : фот. 
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Мадзій, І. Він просто любив людей / І. Мадзій // Вільне життя. — 

2006. — 1 лип. — С. 8 : фот. — (Слово про колишнього редактора «Вільного 

життя»). 

Скоробагатий, Б. Прозаїк епічних овидів / Б. Скоробагатий // Свобода. — 

2006. — 13 верес. — С. 6 : фот. — (До 75-річчя Івана Гермаківського). 

*** 

Іван Гермаківський : [на 75-му році життя перестало битися серце 
відомого письменника, журналіста та фольклориста] : [некролог] // 
Літературна Україна. — 2006. — 30 берез. — С. 2 : портр. 

*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2006 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 16 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2005. — 128 с. 

Про І. Гермаківського: С. 92—94. 

27 ВЕРЕСНЯ 

125 років від дня народження  

Тимофія Львовича Бойчука 

(27.09.1896—1922) — художника 
Народився 27 вересня 1896 р. у с. Романівка, нині Теребовлянського 

району. 

Шістнадцятирічним юнаком поїхав до Львова, щоб стати учнем-

підмайстром свого старшого брата Михайла. Навесні 1914 р. разом із братом 

та іншими бойчукістами переїхав до с. Лемеші на Чернігівщині для 

реставрації іконостасу церкви Трьох Святих. Але роботу художники не 

завершили — їх відправили на заслання до Арзамаса (нині — 

Нижньогородська область, РФ), де вони перебували до 1917 р. 

Після повернення в Україну вступив до майстерні ікони і фрески 

(пізніше перейменовану на майстерню монументального живопису), яку 

очолював старший брат у нещодавно заснованій Українській академії 
мистецтв. 

Твори Т. Бойчука — оригінальне явище в українському мистецтві. 
Виконані темперою на деревʼяних дошках, вони є сюжетними композиціями 

із зображенням селянського життя: «На пасовиську», «Садять картоплю», «У 

шевській майстерні», «Біля яблуні» (1919—1921). 

Брав участь у розписуванні Луцьких казарм у Києві та оформленні 
приміщень Київського оперного театру декоративними й тематичними панно 

(1919), що виконувалися під керівництвом М. Бойчука. 
Відомий і в жанрі книжкової графіки, зокрема створив серію ілюстрацій 

до збірника «Українські легенди» і обкладинку до дитячого збірника 

«Барвінок» (1919). 
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Помер у березні 1922 р. у Києві від туберкульозу. 

Література 
Бойчук, Т. Жінки біля яблуні [Образотворчий матеріал] : [репродукція] / 

Т. Бойчук // Артанія. — 2007. — № 1. — С. 11. 

*** 

Білокінь, С. І. Бойчук та його школа / С. І. Білокінь. — Київ : Мистецтво, 

2017. — 256 с. : іл. — Текст парал. укр., англ. 

Про Т. Бойчука: С. 114—115. 

Тимофій Бойчук / керівник проекту та авт. вступ. ст. Я. Кравченко. — 

Львів ; Київ ; Тернопіль : Майстер Книг, 2017. — 60 с. 
Соколюк, Л. Михайло Бойчук та його школа / Л. Соколюк. — Харків : 

Савчук О. О., 2014. — 386 с. : іл. 

Про Т. Бойчука див. «Іменний 

покажчик»: С. 373. 

*** 

Білокінь, С. Тимко Бойчук (1896—1922) / С. Білокінь // Альманах 

Українського Народного Союзу на рік 1996 / ред. З. Снилик. — Нью-Йорк, 

1996. — Річник 86. — С. 185—188 : іл. 

Бошко, С. Життя, як спалах : (до 110-річчя Тимофія Бойчука) / 
С. Бошко // Соломія. — 2006. — № 3 (жовт.). — С. 2 : фот. 

Кравченко, Я. Бойчук Тимофій (Тимко) Львович / Я. Кравченко // 

Кравченко, Я. Школа Михайла Бойчука : Тридцять сім імен / 

Я. Кравченко. — Київ, 2010. — С. 118—123 : іл. кольор. 

Кравченко, Я. Йому завжди буде двадцять шість… / Я. Кравченко // 

Дзвін. — 2017. — № 12. — С. 139—142 : фот., іл. 

*** 

«Йому завжди буде двадцять шість…» // Образотворче мистецтво. — 

2017. — № 3. — С. 127. — Рец. на кн.: Тимофій Бойчук / керівник проекту 

Я. Кравченко. — Львів ; Київ ; Тернопіль : Майстер Книг, 2017. — 60 с. 
*** 

Дуда, І. Бойчук Тимофій (Тимко) Львович (27.09.1896, с. Романівка, нині 
Теребовлян. р-ну — 1922, м. Київ) — живописець-монументаліст / І. Дуда, 
Г. Кушнерик, Н. Саєнко // Тернопільський енциклопедичний словник. — 

Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 160—163 : фот., іл. 

Саєнко, Н. О. Бойчук Тимофій (Тимко) Львович (27.09.1896, 

с. Романівка, нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл. — 1922, Київ) — 

живописець, монументаліст / Н. О. Саєнко // Енциклопедія сучасної 
України. — Київ, 2004. — Т. 3 : Біо — Бя. — С. 210 : іл. 
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12 ЖОВТНЯ 

50 років від дня народження  

Андрія Петровича Юркевича 

(12.10.1971) — оперно-симфонічного та хорового диригента,  
диригента Національної опери України ім. Т. Шевченка,  

заслуженого артиста України (2019) 

Народився 12 жовтня 1971 р. у м. Зборів. 

Закінчив Тернопільське музичне училище (нині — мистецький фаховий 

коледж) ім. С. Крушельницької (1990, клас баяна), диригентський факультет 
Музичної академії ім. М. Лисенка у Львові (1996), асистентуру-стажування 

при цьому ж навчальному закладі під керівництвом професора Ю. Луціва 

(1999). Стажувався в Польській національній опері (м. Варшава) у диригента 

Я. Каспшика. Потім удосконалював виконавську майстерність у музичній 

академії Киджані (м. Сьєна, Італія) у Дж. Джелметті. 
У 1993 р. уперше став за диригентський пульт у Львівському 

національному академічному оперному театрі опери та балету 

ім. С. Крушельницької, де згодом дебютував у багатьох оперних і балетних 

виставах. 

У різні роки керував Одеською національною оперою, Національним 

театром опери та балету Молдови ім. М. Бієшу, Варшавською національною 

оперою. Співпрацює з багатьма європейськими та світовими театрами й 

симфонічними оркестрами. 

Перший український диригент, який диригував у знаменитій Віденській 

державній опері. Серед інших сцен — Римська опера, Мюнхенська державна 

опера, Цюріхська опера, державні оперні театри в Берліні, Дюссельдорфі, 
Штутгарті, Мангеймі, Дрездені, Кельні, Сан-Франциско, театри в Генуї, 
Палермо, Неаполі, Будапешті, Афінах, Мадриді, Барселоні. 

Офіційно записав на CD такі опери: «Ромео і Джульєтта» Ф. Маркетті 
(Dynamix, 2005), «Лукреція Борджія» з Едитою Груберовою в головній партії 
(Nightingale, 2010) і «Лючія ді Ляммермур» з Андреа Бочеллі в головній 

партії (Sugar S. r. l., 2018) Г. Доніцетті. 
Володар Спеціальної премії ІІ Національного конкурсу ім. С. Турчака 

(1998, м. Київ). Заслужений артист України (2019). 

Література 
Юркевич, А. У Зборові вітали наймолодшого диригента України Андрія 

Юркевича : [бесіда з диригентом] / провела О. Густенко // Номер один. — 

2012. — 19 груд. — С. [15] : фот. кольор. 
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*** 

Довгань, А. А починалося все у Зборові… : [про А. Юркевича, голов. 

диригента Кишинів. театру опери і балету, уродженця Зборова] / 
А. Довгань // Зборівська дзвіниця. — 2012. — 3 лют. — С. 2 : фот. — (Хист і 
жар душі). 

Семенина, О. Без жодної фальші… : [про молодого опер. диригента зі 
світовим імʼям] / О. Семенина // Зборівська дзвіниця. — 2007. — 20 квіт. — 

С. 2 : фот. — (Наші земляки). 

Семенина, О. Наш Андрій Юркевич — заслужений артист України! / 

О. Семенина // Зборівська дзвіниця. — 2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. 
*** 

Петраш, Б. Юркевич Андрій Петрович (12.10.1971, м. Зборів) — оперно-

симфонічний та хоровий дириґент / Б. Петраш, З. Юркевич // Тернопільський 

енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 671 : 

фот. 

20 ЛИСТОПАДА 

125 років від дня народження  

Михайла Івановича Вериківського 

(20.11.1896—14.06.1962) — композитора, диригента, фольклориста, 
педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1944) 

Народився 20 листопада 1896 р. у м. Кременець.  

Закінчивши початкову школу, вступив до міського училища та був 

прийнятий до архієрейського хору. Здобуття музичної освіти продовжив у 

Кременецькому комерційному училищі (1912—1914), де навчали і грі на 

музичних інструментах. 

У студентські роки керував хором і оркестром народних інструментів, 

грав у симфонічному оркестрі училища, навчався грі на віолончелі, 
фортепіано та робив перші композиторські спроби — створював фортепіанні 
прелюдії й романси. Із цими юнацькими творами в 1914 р. вступив до 

Київської консерваторії (нині — Національна музична академія України 

ім. П. Чайковського). 

Після закінчення вишу працював диригентом оперного театру та 
симфонічного оркестру в Києві, Харкові (1926—1935). Від 1922 р. викладав у 

Київському музичному інституті ім. М. В. Лисенка, від 1946 р. — професор 

Київської консерваторії (клас спеціального диригування). 

Написав за творами Т. Шевченка опери «Сотник» (1939), «Наймичка» 

(1943), хорову поему «Гайдамаки», літературно-музичну композицію 

«Кавказ» (обидві — 1939), музичну поему «Чернець» (1942). 

Автор музики до кінофільмів «Назар Стодоля», «Чорна хмара» 

(обидва — 1936), «Кармелюк» (1938), «Київ» (1945), «Собор» (1946). 
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Створив балет «Пан Каньовський» (1930), ораторію «Дума про дівку-бранку 

Марусю Богуславку» (1923), симфонічні твори, рапсодії, кантати, хори й 

романси на слова Т. Шевченка, І. Франка, П. Тичини, М. Рильського та 

інших, драматичні вистави. Записував і обробляв народні пісні. 
У 1944 р. М. Вериківському присвоєно звання заслуженого діяча 

мистецтв України. 

Помер 14 червня 1962 р. у Києві. 
Література 

Багнюк, А. Він Кременцю приніс світову музичну славу / А. Багнюк // 

Замок. — 2016. — 30 черв. — С. 20—21. 

Висоцька, Н. Люди ясного розуму й світлого серця / Н. Висоцька // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 102—109 : фот. — 

(Подвижники нації). 
Войтко, В. М. І. Вериківському виповнилося б 110 років від дня 

народження / В. Войтко // Діалог. — 2006. — 18 листоп. — С. 4 : портр. — 

(Ювілеї). 
Дзюба, Г. Що записано в книгу памʼяті : До 110-ї річниці від дня народж. 

Михайла Вериківського : [відзначення ювілею композитора в Київ. дит. 
школі мистецтв № 2 ім. М. Вериківського] / Г. Дзюба // Голос України. — 

2007. — 10 лют. — С. 8 : фот. 
Ковальчук, Т. Кременець у житті та творчості видатного композитора 

Михайла Вериківського / Т. Ковальчук // Діалог. — 2018. — 16 листоп. — 

С. 5 : фот. 
Москалець, О. Життя: білі та чорні клавіші : У Центральному 

державному архіві-музеї літератури та мистецтва України відбулася 

презентація бібліотеки і рукописних матеріалів зі спадщини композитора 
Михайла Вериківського та його дочки-піаністки і педагога Олени 

Вериківської / О. Москалець // День. — 2012. — 19 груд. — С. 10 : портр. 

О. Вериківської. — (Особисте). 
Мочевус, Е. Слово Кобзаря-Пророка : [про композитора 

М. Вериківського, який озвучив поему Т. Шевченка «Чернець», та виконавця 

цього твору — Й. Гошуляка] / Е. Мочевус // Слово Просвіти. — 2014. — 10—

16 лип. — С. 12 : фот. — (Читацьке віче). 
Познякова, Е. Подивіться, послухайте «Наймичку!» : [до 70-річчя від 

часу написання «Наймички» М. Вериківським та 50-річчя створення 

однойменного фільму] / Е. Познякова // Вільне життя плюс. — 2013. — 

29 листоп. — С. 5. — (Для душі). 
Познякова-Мочевус, Е. «Наймичка» Вериківського стала світовим 

шедевром : [історія написання опери та втілення її на сцені й екрані] / 
Е. Познякова-Мочевус // Свобода. — 2016. — 18 листоп. — С. 4 : фот. — 

(Наші незабутні). 
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*** 

Медведик, П. Вериківський Михайло Іванович (08(20).11.1896, 

м. Кременець — 14.06.1962, м. Київ) — композитор, диригент, фольклорист, 
педагог, музично-громадський діяч / П. Медведик, Г. Чернихівський // 

Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — 

Й. — С. 248—249 : фот. 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2001 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль, 2000. — 100 с. 
Про М. Вериківського: С. 79—81. 

2 ГРУДНЯ 

70 років від дня народження  

Степана Петровича Галябарди 

(02.12.1951) — поета-пісняра 
Народився 2 грудня 1951 р. у с. Суходіл Гусятинського району.  

У 1973 р. закінчив філологічний факультет Чернівецького державного 

університету (нині — національний ім. Ю. Федьковича). 
Працював у редакції Чортківської районної газети (1973), був на 

громадській роботі. Від 1984 р. — у системі Держтелерадіо (нині — 

Національна телерадіокомпанія України): головний редактор радіостанції 
«Молода гвардія», директор радіостанції «Промінь». Директор першої в 

Україні незалежної комерційної радіостанції «Радіо Roks» у Києві. 
Автор текстів понад 200 популярних пісень, музичної шоу-вистави «Я — 

Роксолана». Пісні С. Галябарди є в репертуарах В. Зінкевича, А. Кудлай, 

П. Зіброва, Л. Сандулеси, І. Бобула, О. Марцинківського та інших співаків. 

Поет-пісняр співпрацює з композиторами О. Слободенком, О. Гавришем, 

П. Зібровим, О. Злотником тощо. 

У 1991 р. побачила світ перша збірка поезій «Не поверну човен», яка 
складається з двох розділів — «Біль України» і «Не поверну човен». До 

книжки увійшло багато віршів, які С. Галябарда присвятив рідному краю, 

його чудовим мальовничим краєвидам, своїм землякам. У 1997 р. у 

тернопільському видавництві «Збруч» вийшла з друку друга збірка поезій 

«Догорає калина». 

Сьогодні важко уявити національний культурний простір без пісень 

поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України С. Галябарди. 

Література 
Галябарда, С. Степан Галябарда: «Моя Україна в огні, на справжній 

війні, не в кіні…» : [вірші] / С. Галябарда // Голос народу. — 2015. — 

6 лют. — С. 4 : фот. — (Написано серцем). 
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Галябарда, С. Є Схід і Захід : з нових поезій / С. Галябарда // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 6. 

Галябарда, С. Різдво : [вірш] / С. Галябарда // Містерія Різдва : [12 страв, 

віршів, коляд] / упоряд. та світлини С. Савки. — Львів, 2016. — С. 42. 

Галябарда, С. «Такі завзяті і такі уперті. Ми ж не здаємося у боротьбі» : з 
нових поезій / С. Галябарда // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — 

С. 5 : фот. 
Галябарда, С. Хто ти є, Україно? / С. Галябарда // Вісник Надзбруччя. — 

2019. — 12 квіт. — С. 8. 

*** 

Галябарда, С. Степан Галябарда: «Немає нічого ціннішого за любов до 

України і до жінки» : [розмова з поетом-піснярем] / вела Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 16 листоп. — С. 6 : фот. — (Ювілей). 

*** 

Богданюк, Т. «Пливе моє життя у вічно синім морі з малого джерела 
батьківської землі…» : [творчість поета-пісняра С. Галябарди та його дружба 
з господарником С. Коцірою] / Т. Богданюк // Свобода. — 2015. — 9 груд. — 

С. 5 : фот. — (Славетні земляки). 

Степан Галябарда презентував землякам авторський концерт «Я вас 
люблю» : [у Копичин. центрі культури і дозвілля] // Вісник Надзбруччя. — 

2016. — 4 листоп. — С. 8 : фот. — (Культура). 
Садовська, Г. На гостинах у Степана Галябарди : [творч. вечір поета-

пісняра в Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 2 груд. — С. 5 : фот. — (Авторський 

концерт). 
Шот, М. Степан Галябарда вклонився рідній Тернопільщині : [у 

Копичин. центрі культури і дозвілля відбувся концерт С. Галябарди] / 

М. Шот // Урядовий курʼєр. — 2016. — 3 груд. — С. 16 : фот. — (Дата). 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2001 рік : 

бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Тернопіль, 2000. — 100 с. 
Про С. Галябарду: С. 85—87. 

12 ГРУДНЯ 

80 років від дня народження  

Бориса Семеновича Хижняка 

(12.12.1941—31.10.2008) — письменника,  
журналіста, громадського діяча 

Народився 12 грудня 1941 р. у смт Єлизаветградка Олександрівського 

району Кіровоградської області.  
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Після Другої світової війни проживав у с. Великий Глибочок (нині — 

Тернопільського району). Закінчив факультет журналістики Львівського 

державного університету ім. І. Франка (1967, нині — національний).  

Працював у редакціях районної та обласної газет, на громадській роботі. 
У 1987—2002 рр. — начальник Тернопільського обласного управління з 
преси та інформації.  

Співзасновник (1991), шеф-редактор і видавець всеукраїнського журналу 

«Тернопіль», газети «Русалка Дністрова». Ініціатор і засновник літературно-

мистецьких премій ім. Братів Богдана та Левка Лепких й ім. І. Блажкевич. 

Член редакційної ради газети «Наша Батьківщина» (2000—2004). 

У літературі дебютував циклом публіцистичних новел «Прости, 

Україно» (1991—1992), надрукованих у журналі «Тернопіль». Опублікував 

низку публіцистичних статей у газетах «Літературна Україна», «Вільне 

життя», «Свобода» тощо.  

Один з організаторів громадсько-політичної організації «Відозва — 91» 

(1990, м. Тернопіль). 

Член НСЖУ (1981), НСПУ (2000). Лауреат літературно-мистецької 
премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (2006).  

Помер 31 жовтня 2008 р. Похований у м. Тернопіль. 

Література 
Хижняк, Б. Зрада : роман / Б. Хижняк. — Тернопіль : Принтер-інформ, 

2003. — 324 с. 
Хижняк, Б. Подільська притча. Дилогія. Ч. 1. Слобідка : роман / 

Б. Хижняк ; післямова Б. Мельничука. — Тернопіль : Рада, 2005. — 257 с. 
Хижняк, Б. Подільська притча. У 2 т. Т. 2. Україна : роман / Б. Хижняк ; 

післямова Б. Мельничука. — Тернопіль : Рада, 2006. — 333 с. 
Хижняк, Б. Путівець : оповідання, етюди, новели, спогади / 

Б. Хижняк. — Тернопіль : Рада, 2008. — 134 с. 
*** 

Хижняк, Б. Гіркі паї колишнього повстанця : [бувальщина] / Б. Хижняк // 

Місто. — 2008. — 7 трав. — С. 7. 

Хижняк, Б. З почестями : новела / Б. Хижняк // Вільне життя. — 2007. — 

28 серп. — С. 8. 

Хижняк, Б. Ранок пізньої осені : новела / Б. Хижняк // Вільне життя. — 

2007. — 18 лип. — С. 11. 

*** 

Зозуляк, Є. «Путівець» — не для байдужих сердець : [про нову книжку 

Б. Хижняка] / Є. Зозуляк // Вільне життя. — 2008. — 31 трав. — С. 4. — 

(Щойно прочитане). 
Мельничук, Б. Біль, що не минає : [вийшов у світ новий роман «Україна» 

з дилогії «Подільська притча» Б. Хижняка] / Б. Мельничук // Вільне життя. — 

2006. — 11 листоп. — С. 8. — (Щойно з друку). 
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Премія імені братів Лепких — Борисові Хижняку // Русалка 
Дністрова. — 2007. — Чис. 1 (січ.). — С. 1 : фот. 

Проник, Б. Борисові Хижняку — 65 / Б. Проник // Вільне життя. — 

2006. — 9 груд. — С. 8 : портр. — (Вітаємо!). 

Сорока, П. Натхненний правдою і любовʼю : [про Б. Хижняка та його кн. 

«Подільська притча»] / П. Сорока // Літературний Тернопіль. — 2013. — 

Чис. 1. — С. 116—121 : фот. — (Роздуми над прочитаним). 

Ярошенко, І. Премія письменникові : [з нагоди 65-річчя від дня народж. 

Б. Хижняку вручено Всеукр. літ.-мист. премію ім. Братів Богдана та Левка 
Лепких] / І. Ярошенко // Вільне життя. — 2006. — 16 груд. — С. 3. 

*** 

Захарчук, Т. Прости, Україно, свого сина : 12 грудня письменнику, 

журналісту, громадському діячу Борисові Хижняку виповнилося б 67. Та не 
судилося… / Т. Захарчук // Свобода. — 2008. — 10 груд. — С. 6 : фот. — 

(Замість квітки на свіжу могилу). 

Ониськів, М. Квіти на засніжену могилу письменника, журналіста і 
громадського діяча Бориса Хижняка поклали 12 грудня, у День його 

народження і других роковин відходу у Вічність, друзі та побратими з 
Тернополя / М. Ониськів // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 15—

21 груд. — С. 8 : портр. — (Памʼять). 

Борис Хижняк. На роковини смерти : Рік тому відійшов у вічність укр. 

літератор і громад. діяч Борис Хижняк. Не дожив кілька тижнів до 67-ми… // 

Нова Тернопільська газета. — 2009. — 18—24 листоп. — С. 6 : фот. — 

(Памʼять). 

Борис Хижняк : на роковини смерті // Вільне життя. — 2009. — 

18 листоп. — С. 15. 

Те ж // Свобода. — 2009. — 18 листоп. — С. 14 : портр. — (Памʼять). 

Борис Хижняк : [некролог] // Літературна Україна. — 2008. — 

13 листоп. — С. 2 : фот. 
*** 

Література до знаменних і памʼятних дат Тернопільщини на 2016 рік. 

Бібліогр. покажч. Вип. 26 / уклад. М. Пайонк. — Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2015. — 128 с. 

Про Б. Хижняка: С. 102—104. 
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Кулинич Я. П. 23 

Лемішка Я. П. 8, 93—94 

Лисак-Тивонюк (Руда) Л. І. 26—27 

Ліберний О. Є. 18 

Лозинська (Сафіян) М. С. 71 

Лубківський Р. М. 44—45 

Лям С. 25 

Магола Б. Ю. 16 

Макогон Д. Я. 57 

Маринович М. 67 

Марчук І. С. 30—31 

Марчук М. С. 53 

Матейко Р. М. 17—18 

Мацелюх Р. Є. 20 

Мирон Д. Д. 58—59 

Михальчук Б. І. 37 

Мичко (Демків) С. Б. 13—14 

Міщанщук Р. М. 28 

Моравський І. 71 

Мох Р. І. 27 

Наконечний С. Г. 70 

Нечай А. Р. 16—17 

Нечай С. О. 60 

Николайчук М. С. 61 

Ничик Б. С. 43 

Новосядлий Б. Т. 31 

Оберишин І. С. 21—22 

Олещук І. А. 32 

Олійник Ю. О. 64 

Ониськів М. М. 64—65 

Осадца (Жук) Т. С. 15 

Осадца А. К. 60 

Остапчук А. Я. 27 

Павликів Т. М. 44 

Пажнєвський В. 72—73 

Панцьо С. Є. 42 

Парацій В. М. 48 

Пасіка І. 41 

Пасько В. В. 54 

Пашук О. Д. 39 

Пендзей М. С. 66 

Пенов С. В. 37 

Петровський О. М. 19 

Пʼєкний О. М. 27 

Пилипчук Р. Я. 42 

Підвисоцький К. О. 40 

Підодвірний М. І. 35 

Пінчук-Серебрякова Є. К. 52 

Пінь Р. І. 10 

Пішковський М. 44 

Плисюк В. П. 13 

Побережний О. 61 

Побігущий Є. П. 61 

Подуфалий В. М. 30 

Покальчук Ю. В. 14—15 

Покиданець В. Б. 13 
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Поліщук Є. С. 49 

Попадич З. К. 65 

Прохира-Непочатова Л. М. 23 

Процик С. Й. 34 

Пушкар І. М. 41 

Репка Б. Д. 8, 90—91 

Реттель Л. 59 

Ридз-Сміґли (Бабʼяк Є.) Е. 21 

Рижевський В. 23 

Рожелюк С. А. 49 

Россовський С. 29 

Рубчакова К. А. 7, 83—84 

Рудий І. А. 51 

Рудницький І.-Т. Д. 62 

Савка Б. М. 25 

Савчак В. В. 34 

Савчинський С. Д. 29 

Савчук Є. Н. 56 

Сагаль Й. Й. 46—47 

Сапеляк С. Є. 7, 77—79 

Сапужак Я. С. 9 

Семираз О. В. 55 

Семчук І. П. 67 

Сенатович О. П. 10 

Сеньківський (монаше імʼя — Яким) 

І. С. 29 

Сербенський А. 66 

Середницький Л. М. 50 

Ситарчук Н. С. 35 

Сінгалевич О. В. 39 

Січкоріз Л. М. 35—36 

Сказінський І. М. 71—72 

Скальська (Головацька) У. Л. 9 

Скасків Г. Ю. 19 

Скоробагатий Б. П. 20 

Сліпа О. Р. 8, 91—93 

Смачило С. Д. 46 

Сніжок Б. М. 53 

Совінська Н. В. 48 

Сопронюк Ф. О. 59—60 

Сорока М. М. 24—25 

Сосенко К. П. 17 

Ставничий І. 41—42 

Стадницька Л. М. 13 

Старух П. М. 47 

Стахів В. С. 44 

Стеткевич (Статкевич) О. В. 12—13 

Стефанишин (Бабовал) О. В. 62 

Стефанкевич М. Б. 30 

Стойко І. М. 29 

Страсберг Лі (Ізраїль) 61 

Строцень Л. Д. 10 

Сятецький К. К. 51 

Темницький О. М. 51 

Тима А. К. 24 

Ткач В. М. 56 

Ткаченко Є. Р. 29 

Ткачик Б. І. 8, 95—96 

Тодт Ф. 46 

Токарська З. Ю. 41 

Трубич С. Ю. 11 

Турецький С. П. 42 

Турчин Л. 57 

Федик Д. П. 32 

Федишена С. І. 33 

Федорович І. А. 36 

Фещак О. (у чернецтві — Яким) 36—

37 

Флешар І. А. 41 

Фліссак А. А. 38 

Фольварочний В. І. 15 

Фролова (Молнар) Т. І. 28 

Халупа-Головач Н. О. 11 

Ханас В. О. 24 

Ханас М. І. 32 

Харчук Б. М. 49—50 

Хиджей А. Т. 63—64 

Хижняк Б. С. 8, 104—106 

Хміль С. В. 65 

Хмурич М. В. 23—24 

Хмурич Т. М. 38 

Хомик А. 70 

Хоркавий З. 16 

Цвойдзінський А. 54 

Цегельський М.-С.-Й. Т. 66 

Цибульська Н. А. 24 

Чапліцький Р. 48 

Чарнецький С. М. 14 

Черемшинський О. С. 31—32 

Чернихівський Г. І. 51—52 

Чех Ю. 36 

Чорній В. П. 42 
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Шагайда (Шагадин) С. В. 12 

Шарик М. Ф. 56 

Швайка М. А. 62 

Шевців І. Є. 57—58 

Шетцель Т. 22 

Шкробот В. В. 28 

Шміґельський А. 69 

Шостак Й. М. 35 

Шот М. М. 11 

Шпитковський О.-С. В. 38 

Штонь Г. М. 22 

Шуст І. В. 50 

Щербань А. А. 62—63 

Щурат В. Г. 47 

Юркевич А. П. 8, 100—101 

Юрчак В. М. 47 

Яківчук А. Ф. 53 

Ярмусь С. І. 63 

Яциковський Б. М. 42—43 

Ячмінський В. Д. 37 

 

Покажчик назв 

 

Видавництво «Підручники і посібники» 73 

Гімназія Українського педагогічного товариства «Рідна школа» 72 

Музичне товариство «Боян» м. Тернопіль 71 

«Нобелівські читання (Тернопільські)» 73 

смт Микулинці 68 

смт Коропець 68—69 

ТзОВ «ТV — 4» 73 
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