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На Лановеччині, у Шушківцях, в одному з найкрасивіших і 

мальовничих сіл Тернопільщини, історія якого налічує понад три сотні років, 

30 березня 1942 року в селянській, співучій родині народився подвижник 

культури Олексій Федорович Табачук. 

Це неординарна постать в історії культури Тернопілля, оскільки понад 

40 років свого життя віддав цій благородній справі, утверджуючи в концертах, 

творчих звітах, фестивалях, конкурсах, святах українське народне мистецтво – 

красиве, неповторне і вічне. 

Він є одним із тих, хто засобами мистецтва сприяв національному 

відродженню. 

Навіть побіжний огляд його життєвого і творчого шляху засвідчує, що 

він добре розуміється і знає українську народну творчість – пісні, звичаї, 

традиції свого народу, освоїв їх на рідному ґрунті і цим гордиться завжди: 

“Ще в ранньому дитинстві зачарували мене народні і духовні пісні, які 

співали мої батьки, люди працьовиті і голосисті, особливо моя мама – учасниця 

церковного хору, мої сестри та родичі. Це і є мій земний рай, з якого я пішов у 

далеку дорогу, назва якій – Культура”. 

Здобувши у 1953 році початкову освіту в Шушківцях, Олексій 

продовжував навчання у Білозірській семирічці та Буглівській середній школі. 

Жвавий, рухливий юнак захоплювався спортом, але мріяв стати 

музикантом. 

Свою малу батьківщину любив усім серцем – навіть пізніше, коли 

закінчив десятимісячні курси хормейстерів–баяністів, подався у рідне село, де 

працював завідувачем клубу. 

Торувати дорогу до справжнього мистецтва почав, навчаючись у 

Теребовлянському культурно-освітньому училищі, яке у 1967 році закінчив з 

відзнакою. Його належно оцінили і залишили на викладацькій роботі. Він 

також керує оркестром народних інструментів училища. Одночасно заочно 

навчається у Харківському державному інституті культури. 



З 1974 по 1976 рік працює завідувачем Тернопільського районного 

відділу культури, а згодом – кореспондентом газети “Вільне життя” та в 

державних органах Тернопільського району. 

Понад 22 роки, з 1980 – на посадах першого заступника начальника 

управління культури та з 1995 по 1997 рік – начальник управління культури. 

Своїм багатим, професійним досвідом обмінювався з колегами у Румунії, 

Болгарії, Польщі, Німеччині, Чехословаччині, Індії, Туреччині. Презентував 

художні колективи Тернопілля майже у кожній із колишніх республік 

тодішньої держави. 

Сьогодні Олексій Федорович працює заступником начальника 

управління культури облдержадміністрації, він удостоєний високого звання 

“Заслуженого працівника культури України” (1988р.). З його ім’ям пов’язано 

проведення всіх великих масових дійств та свят. Він – голова художньої ради 

творчих звітів Тернопільської області в столиці України м. Києві (1999-

2000 рр.), головний координатор ювілейного концерту “Молюсь за тебе, 

Україно!”, режисер-консультант творчих звітів Теребовлянського, 

Підволочиського, Бережанського, Підгаєцького, Зборівського, Борщівського, 

Лановецького районів, головний фаховий консультант творчих звітів 

Тернопільського, Монастириського, Козівського, Заліщицького та інших 

районів області. 

Він також активний учасник конференцій, семінарів, практикумів, 

творчих лабораторій, художніх виставок, є великим прихильником та 

шанувальником бібліотек, театрів, музеїв, філармонії. 

Олексій Федорович хороший сім’янин, люблячий батько і дідусь. 

Він – великий життєлюб, цікава і дотепна людина. За зарядом життєвої 

енергії та веселого гумору не поступиться молодим. Його знають в культурі як 

людину, що стала символом порядності, високого професіоналізму, назва якому 

– Олексій Федорович Табачук. 



Своїми успіхами він завдячує колегам, з якими працює на протязі всієї 

багаторічної творчої діяльності. Тому, так добре з ним кожному, в кого ще не 

зачерствіла душа, хто прагне пізнати більше і працювати краще. 

Своє високоліття Олексій Федорович зустрічає у розповні 

інтелектуальної і творчої наснаги, сповнений енергії і завзяття у розбудові і 

зміцненні незалежної Української держави. 

Хай щастить Вам, дорогий ювіляре! 
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Те ж: Культура і життя. – 1988. – 14 лют. 
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“Боже, нам Україну храни!”: Програма творчого звіту-концерту 

майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Тернопільського р-ну, 

присвяченого Покрові Пресвятої Богородиці, українському козацтву, 

Українській Повстанській Армії. 14 жовт. 2001 р.: [Буклет] /Авт. сценарію 

О.Табачук. – Тернопіль, 2001. 

“Вкраїни стяг нас кличе до звитяг!”: Програма творчого звіту-концерту 

майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Козівського р-ну з 

нагоди 10-ї річниці Збройних Сил України: [Буклет] /Гол. координатор 

О.Табачук. – Тернопіль, 2001. 

“Воскресла! Воскресла моя Україна!”: Театралізоване художнє дійство 

Теребовлянського вищого училища культури, присвячене 10-й річниці 

незалежності України. 24 квіт. 2001р.: [Буклет] /Фаховий консультант 

О.Табачук. – Тернопіль, 2001. 

Всеукраїнський конкурс молодих трубачів ім. М.Старовецького. 3-

5 листоп. 2000 р.: Програма конкурсу: [Буклет] /Член оргкомітету конкурсу 

О.Табачук. – Тернопіль, 2000. 

Горнусь до Тебе, Україно!: Програма творчого звіту-конкурсу майстрів 

мистецтв та аматорських художніх колективів Тернопільської області, 

присвяченого 10-й річниці незалежності України. 11 листоп. 2000 р.: [Буклет] 

/Гол. художньої ради О.Табачук. – Тернопіль, 2000. 

“Доки живе наша пісня – доти й живе народ!”: Програма заключного 

туру Всеукраїнського огляду народної творчості, присвяченого 10-й річниці 

незалежності України та 15-й річниці відкриття в м. Тернополі першого на 



Україні Співочого поля. 9-10 черв. 2001: [Буклет] /Режисер-постановник 

О.Табачук. – Тернопіль, 2001. – 23с. 

“За честь, славу, за братерство, за волю Вкраїни”: Програма творчого 

звіту майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Борщівського р-

ну, присвяченого 187 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. 7 берез. 

2001 р.: [Буклет] /Фаховий консультант О.Табачук. – Тернопіль, 2001р. 

“Молюсь за Тебе, Україно!”: Програма великого ювілейного концерту 

майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Тернопільської області 

– переможців Всеукраїнського огляду народної творчості, присвяченого 10-й 

річниці незалежності України. 21 серп. 2001 р.: [Буклет] /Гол. координатор 

О.Табачук. – Тернопіль, 2001. 

“...Нам треба жити для добра!”: Творчий звіт майстрів мистецтв та 

аматорських художніх колективів Бережанського р-ну, присвяченого 5-й 

річниці прийняття Конституції України. 21 черв. 2001: [Буклет] /Координатор 

О.Табачук. – Тернопіль, 2001. 

Нам треба жити для краси!: Програма концерту майстрів мистецтв та 

аматорських художніх колективів Тернопільської області, приуроченого Дню 

працівників культури та аматорів народного мистецтва. 21 берез. 2002 р.: 

[Буклет] /Гол. координатор О.Табачук. – Тернопіль, 2002р. 

Подай же нам, всещирий Боже, іти, не сварячись в дорозі!: Програма 

творчого звіту-концерту майстрів мистецтв та аматорських художніх 

колективів Зборівського р-ну, присвяченого 82-й річниці Акту Злуки 

українських земель в єдину Соборну державу. 22 січ. 2001 р.: [Буклет] 

/Фаховий консультант О.Табачук. – Тернопіль, 2001р. 

Програма концерту майстрів мистецтв та художніх колективів, 

присвяченого Міжнародному жіночому дню 8 Березня. 7 берез. 1986р.: [Буклет] 

/Гол. режисер О.Табачук. – Тернопіль: Збруч, 1986. 

Програма марш-параду духових оркестрів Тернопільщини – 2000: 

[Буклет] /Чл. оргкомітету О.Табачук. – Тернопіль: Горлиця, 2000. – (55-й 

річниці Перемоги над фашистською Німеччиною присвячується). 



Свято народних ремесел та фольклору: Третій міжнародний фестиваль 

ансамблів народного танцю “Червона калина”: [Буклет] /Чл. оргкомітету 

О.Табачук. – Тернопіль: Горлиця, 2000. – 16с. – (460-річному ювілею 

м. Тернополя присвячується). 

“Тут України чисте джерело”: Програма творчого звіту-концерту 

майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Монастириського р-ну, 

присвяченого 83-й річниці утворення ЗУНР. 31 жовт. 2001 р.: [Буклет] /Гол. 

фаховий консультант О.Табачук. – Тернопіль, 2001. 

“Україна – Єдина!”: Програма творчого звіту-концерту майстрів 

мистецтв та аматорських художніх колективів Заліщицького р-ну, 

присвяченого 83-й річниці проголошення Акту Злуки – об’єднання УНР і ЗУНР 

в єдину Соборну Українську державу. 5 груд. 2000 р.: [Буклет] /Гол фаховий 

консультант О.Табачук. – Тернопіль, 2002. 

“Шануймо матір”: Програма творчого звіту-концерту майстрів та 

аматорських художніх колективів Лановецького р-ну, присвяченого 10-й 

річниці незалежності України. 13 трав. 2001 р.: [Буклет] /Фаховий консультант 

О.Табачук. – Тернопіль, 2001. 
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М.І.Віннічик, Л.Р.Гордій, В.Д. Губ’як. – Тернопіль, 2000. – 40с. 
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С.8. – Фото О.Табачука. 
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О.Табачука. 

С.609: Інформ. про відзначення 150-річчя від дня народж. 
О.Барвінського. Участь у заході О.Табачука. 

С.636: Урочини з нагоди 30-річного ювілею від дня 
присвоєння почесного звання “народний” місцевому народному 
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Тернопілля’96: Регіон. річник. – Тернопіль: Збруч, 1996. – 734с. 

С.629: Інформ. про виступ О.Табачука на вечорі у “Березолі”, 
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С.652: Інформ. про відкриття в Бурдяківцях Борщів. р-ну 
меморіального музею укр. маляра Леопольда Левицького. 
Пошанувальне слово О.Табачука. 

С.657: Ювілейний вечір Б.Демківа з нагоди його 60-річчя від 
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О.Табачук. 
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С.731: У драмтеатрі ювілейно-творчий вечір, присвяч. 70-
літтю письменника П.Тимочка. Слово про ювіляра – О.Табачук. 

С.736: ювілейний творчий вечір П.Медведика в Тернополі. 
Пошанувальне слово – О.Табачук. 

С.737: Літ.-мистец. академія, присвяч. 100-річчю до дня 
народж. В.Гжицького. Від Тернополя в урочистих заходах у Львові 
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