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ББК 92 

УДК 015 

3-18 

 

До даного універсального поточного краєзнавчого 

бібліографічного покажчика «Закарпаття на сторінках преси» за І 

квартал 2015 року увійшли найважливіші журнальні й газетні 

статті, які розміщені за галузями знань, причому в кожному розділі 

є ряд підрозділів. Описи мають суцільну нумерацію, на 

яку посилається довідковий апарат, вміщений у кінці посібника за  

IV квартал.  

Покажчик має довідковий аппарат: іменний та географічний 

покажчики, список переглянутих періодичних видань. 

Цільове призначення покажчика – повноцінна інформація 

про матеріали, які відображають життя Закарпатської області, з 

метою використання її у виробничій, науковій і культурно-освітній 

роботі. 

Бібліографічний покажчик адресується всім, хто цікавиться 

громадсько-політичним життям, історією, економікою, сільським 

господарством, природою, культурою і мистецтвом рідного краю. 

Бібліотечним працівникам він допоможе в краєзнавчій роботі. 
       

 

Укладач                                    О. Ф. Дувалка 

Редактор                               Л. М. Савко 

Комп’ютерна верстка        О. Ф. Дувалка 

Відповідальна за випуск    О. А. Канюка 
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Область у цілому 

 

1.В Ужгороді вшанували учасників бойових дій на території 

інших держав : [вшанування побратимів-"афганців"] // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 17 лют. – С. 2. 

 

2.В Ужгороді розгорнули 400-метровий прапор України : [з 

нагоди відзнач. Дня соборності України] // Новини Закарпаття. – 

2015. – 24 січ. – С. 2. 

 

3.Винная столица : [про г. Берегово Закарпат. обл.] // Лиза. – 

2015. – 27 февр. – С. 44-45. – Текст рос. мовою. 

 

4.Гармасій, Ярміла. Закарпатське заробітчанство. Яке воно? /      

Я. Гармасій // Срібна Земля. – 2015. – 5 берез. – С. 4. 

 

5.Горлач, Семен. Названо найбільш впливових людей 2014 року : 

[ними стали нар. деп. України В. Балога та журналіст, координатор 

Руху підтримки закарпат. військових Г. Ярцева] / С. Горлач // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 3 січ. – С. 2. 

 

6.Закарпаття : [річниця утворення Закарпат. обл.] // Казна 

України. – 2015. – № 1. – С. 51. 

 

7.Пумпинець, Віталій. Гудбай, Москва! : наші заробітчани 

повертаються з Росії / В. Пумпинець // Новини Закарпаття. – 2015. 

– 31 січ. – С. 6. 

 

8.Сідун, Іван. "Я – Волноваха" в Ужгороді : марш миру зібрав 

кілька сотень людей / І. Сідун // Новини Закарпаття. – 2014. –         

20 січ. – С. 1. : фот. 

 

Нагородження краян 

 

9.Горбунов, Дмитро. "Ніщо так не додає сил для боротьби, як 

дитячі послання"... : [Президент України П. Порошенко нагородив 

закарпатця К. Товта, учасника АТО, медаллю "За військову службу 

Україні"] / Д. Горбунов // Новини Закарпаття. – 2015. – 14 лют. –   

С. 6. 
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10.Державні нагороди для закарпатських військових : багатьох із 

них знайшли посмертно : [орденом "За мужність" III ступеня 

нагороджено берегівців ст. сержанта М. Тимощука (посмертно) та 

мол. сержанта О. Тюрікова (посмертно), а також посмертно 

відзнач. сержанта В. Гопонька, мол. сержанта О. Ігнатишина, 

солдатів С. Кіша, В. Мартинюка, ст. сержанта П. Стеця] // Фест. – 

2015. – 20-26 берез. – С. 3. 

 

11.Дмитрук, Петро. Закарпатський історик став лауреатом 

"Книжки року-2014" : [за кн. "Історія України з давніх часів до 

1648 року" ужгород. проф. С. Федака нагородж. дипломом XVI 

всеукр. рейтингу "Книжка року-2014" за перемогу в номінації 

"Обрії"] / П. Дмитрук // Новини Закарпаття. – 2015. – 14 лют. – С. 3. 

 

12.Загатянська, Марта. Відбулося вручення премії ім. Й. Терелі : 

[переможцями стали журналісти : О. Гаврош, Н. Каралкіна,           

В. Ільницький, О. Стефанець, М. Галас, Т. Грицищук та                  

О. Штефаньо] / М. Загатянська // Новини Закарпаття. – 2015. –       

27 січ. – С. 8. 

 

13.Маємо ще одного Героя України : [командир 15-го окремого 

гір.-піхот. батальону 128-ї окремої гір.-піхот. бригади операт. 

командування "Північ" Сухопут. військ Збройних сил В. Зубанич 

нагороджений орденом "Золота зірка"] // Новини Закарпаття. – 

2015. – 28 берез. – С. 2. 

 

14.Невицька, Оксана. Нам є ким пишатися : комбригу 128-ї 

присвоєно звання Героя України : [Указом Президента України 

полковнику С. Шапталі присвоєно звання Герой України з 

врученням ордена "Золота зірка"] / О. Невицька // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 21 лют. – С. 2. 

 

15.У п’ятницю закарпатцям вручали державні нагороди : [які 

відзначилися у творчій та проф. діяльності] // Новини Закарпаття. – 

2015. – 17 берез. – С. 1-2. 

 

16.Ще у трьох закарпатців є нагода відкоркувати шампанське :   

[З. Пентеку присвоєно почесне звання "Заслужений працівник 

охорони здоров’я України", П. Болдижару – д-ру мед. наук, проф. 

УжНУ призначено іменну стипендію для найталановитіших  
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молодих учених, а також щоріч. премію ВР України за успіхи у 

здійсненні навчання і виховання учнів присуджено М. Голубу – 

дир. Нижньобистрів. шк.-інтернату I-II ступеня Хуст. р-ну] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 17 січ. – С. 4. 

 

Населення. Національний склад. Демографія 

 

17.Новікова, Олександра. "У Франції мені часом бракує 

українського оптимізму", – каже ужгородка Олександра Новікова : 

[розмова з емігранткою, яка проживає у Парижі / вела                     

Я. Мийсарош] / О. Новікова // Новини Закарпаття. – 2015. – 21 лют. 

– С. 8. 

 

18.Пилипчинець, Василь. "Бронежилети" від застуди 

виготовляють для наших бійців в АТО жінки зі Свободи : [про 

старожилку М. Бабічин із Міжгірщини] / В. Пилипчинець // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 24 січ. – С. 6. 

 

19.Тарасова, Ніла. "В Америці багато місць, де панує український 

національний дух", – каже ужгородка Ніла Тарасова : [розмова про 

Америку та закарпат. емігрантів / вела Я. Мийсарош] /                     

Н. Тарасова // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 січ. – С. 14. 

 

20.Тимків, Надія. Рідкісні імена дедалі частіше батьки дають 

новонародженим : [розмова з нач. від. держ. реєстрації актів цивіл. 

стану реєстрац. служби / вела Н. Бунда] / Н. Тимків // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 10 лют. – С. 8. 

 

Пам’ятки історії і культури. Їх охорона 

 

21.Алдон, Марина. У Хусті руйнується унікальний чеський 

квартал : [унік. Масариковий кв.] / М. Алдон // Неділя. – 2015. –     

6-12 берез. – С. 2. 

 

22.Кеслер, Марія. Палац-фортеця Телекі в селі Довге : [Іршав.     р

-н] / М. Кеслер // Карпат. об’єктив. – 2015. – 26 берез. – С. 12. 

 

23.Літераті, Тетяна. Ті, що міряють час : найстарші баштові 

годинники Закарпаття / Т. Літераті // Унікум. – 2015. – № 6. –         

С.  52-57. : фот. кольор. 
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24.Пеняк, Павло. Пам’ятки Першої Світової війни на Закарпатті / 

П. Пеняк // Карпат. об’єктив. – 2015. – 5 берез. – С. 12. ; Срібна 

Земля. – 2015. – 19 берез. – С. 7. 

 

25.Сорочук, Ольга. Скарбниця історії Європи : мукачів. замок 

"Паланок" – фортеця, за якою впізнають Закарпаття / О. Сорочук // 

Унікум. – 2015. – № 6. – С. 16-21. : фот. кольор. 

 

26.Шафраньош, Олексій. Кому потрібен Невицький замок? : 

[пам’ятка архітектури] / О. Шафраньош // Срібна Земля. – 2015. – 

29 січ. – С. 2. 

 

Історія краю 

 

27.Від мобілізації до Червоної Армії закарпатці тікали в гори : 

чес. військ. історик про події в Підкарпат. Русі в 1944-1945 рр. : 

[спогади Jindrich Mareka] // Голос Карпат. – 2015. – 6 лют. – С. 13. 

 

28.Гаврош, Олександр. Кінець "руского міра" на Закарпатті : 

[історія москвоф. на Закарпатті] / О. Гаврош // Шлях перемоги. – 

2015. – 4 берез. – С. 5. ; Фест. – 2015. – 27 лют.-5 берез. – С. 4. 

 

29.Ільницький, Василь. Війна і закарпатці : історія і сучасність : 

[участь закарпатців у війнах з початку 1706 по наші дні] /                

В. Ільницький // Фест. – 2015. – 27 лют.-5 берез. – С. 4. 

 

30.Федака, Сергій. Як закарпатських селян через коліно ламали : 

[вихід зб. "Колективізація в Закарпатті : політичні та 

адміністративні заходи примусового впливу на селян. 1944-1955. 

Збірник архівних документів і матеріалів", уклад. О. М. Корсун] / 

С. Федака // Фест. – 2015. – 13-19 лют. – С. 5. 

 

31.Штефан, Августин. Українські січові стрільці на Закарпатті у 

Першій світовій війні : до 100-річчя вікопомних подій /                   

А. Штефан // Просвіта. – 2015. – № 1. – С. 3. 

 

Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії (1867–1919 рр.) 

 

32.Кеслер, Марія. Урочистості з нагоди річниці Угорської 

революції 1848 року : [святкування 167-ї річниці в Закарпат. обл.] /  

55 

Новини Закарпаття. – 2015. – 24 лют. – С. 6. 

 

438.Пумпинець, Віталій. Іменний годинник від Президента 

Україна отримала мукачівка волонтерка : [власкор. телеканалу 

"1+1" Н. Зотова за допомогу нашиим бійцям в зоні АТО] /               

В. Пумпинець // Новини Закарпаття. – 2015. – 24 берез. – С. 3. 

 

Релігійні діячі 

 

439.Белей, Любомир. Нам потрібне беатифікаційне визнання 

владик Івана Маргітича, Петра Ороса і Олександра Хіри! : [про 

життя реліг. діячів Закарпаття] / Л. Белей, І. Мешко // Фест. – 2015. 

– 13-19 берез. – С. 9. 

 

440.Горват, Микола. Господь сам покликав її... : [про            жінку

-священника із м. Берегово М. Кінчеш] / М. Горват //     Карпат. 

об’єктив. – 2015. – 12 берез. – С. 12. 

 

441.Грицищук, Тетяна. 59 років сестра Феодора є послушницею 

монастиря : [послушниця жіноч. православ. Свято-Вознесенського 

монастиря у с. Чумальово на Тячівщині] / Т. Грицищук // Карпат. 

об’єктив. – 2014. – 28 серп. – С. 12. 

 

442.Єпископом УПЦ КП на Закарпатті став Варсонофій // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 7 лют. – С. 2. 
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єпархом Мукач. греко-катол. церкви / вела Н. Коваль] / М. Шашік // 

Унікум. – 2015. – № 6. – С. 24-31. : фот. кольор. 
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світ кн. П. Сови "Седые замки повествуют"] / Т. Літераті // Неділя. 

– 2015. – 20-26 лют. – С. 2. 

 

432.Мишанич, Володимир. Нове видання "Народні балади 

Закарпаття" / В. Мишанич // Народна творчість та етнографія. – 
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виповнилося 95 : [розмова з голов. ред. газ. / вів П. Поліха] /            
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[політ. ситуація Закарпаття у складі Австро-Угорщини та в роки 

існування Гуцул. Респ.] / М. Токар // Срібна земля. – 2015. –           
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36.Шафраньош, Олексій. Вибори та парламентська діяльність 
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С. 8. 
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В. Петрецький // Срібна Земля. – 2015. – 12 берез. – С. 6. 

 

42.Посівнич, Микола. Діяльність розвідувального відділу 
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й закріпила подальшу інтеграцію краю з Україною : [історія 
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В. Грабовський // Новини Закарпаття. – 2015. – 27 січ. – С. 6. 
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Перечинщини / Т. Грицищук // Неділя. – 2015. – 20-26 берез. –        

С. 16. 

 



52 

Закарпат. правда. – 2015. – 28 берез.-3 квіт. – С. 14. 
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413.Кухта, Василь. Дидактичний вірш для українських малят : 

вірш / В. Кухта // Укр. літ. газета. – 2015. – 30 січ. – С. 1, 20. 
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Ужгороді, хоче одружитися і пише роман про вигадане місто на 
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416.Наш Василь Малишка проведе авторський вечір у Празі : 

[нагорода за кращий літ. твір у фестивалі "Поетична зима"] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 14 берез. – С. 2. 

 

417.Густі, Василь. Постать, яка не здрібніє на горизонті часу : до 

90-річчя від дня народження Ю. Мейгеша / В. Густі // Трембіта. – 

2015. – 24 січ. – С. 6. : фот. 

 

418.Панчук, Надія. А був же день – з рукою біля серця... : вірші / 

Н. Панчук // Укр. літ. газета. – 2015. – 16 січ. – С. 11. 

 

419.Густі, Василь. "... Не чекаючи натхнення" маємо нагоду 

згадати про Семена Панька : [закарпат. прозаїк, поет] / В. Густі // 
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420."Нехай говорить душа!." Оксани Полюхович перемогла в 
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переможець конкурсу Закарпат. територ. від-ня МАН України 
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52.Біклян, Христина. День святого Патріка : як ужгородці 
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Н. Вишневська // Унікум. – 2015. – № 6. – С. 44-47. : фот. кольор. 

 

55.Головчук, Оксана. Різдвяне Ясіня повнилося колядою з 

багатьох куточків Гуцульщини : [традиції колядування на 

Рахівщині] / О. Головчук // Новини Закарпаття. – 2015. – 24 січ. – 

С. 11, 16. 

 

56.Каралкіна, Наталія. Єдиний, хто може дати нам правдивий мир 

– це новонароджене маля у Віфлеємі : [традиції святкування Різдва 
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берез. – С. 6. 

 

63.Медвідь-Карпатський, Михайло. Напередодні 150-річчя від 
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2015. – 28 лют.-6 берез. – С. 6. 

 

407.Дацей, Василь. Майків капітал : [уривок] / В. Дацей // Дукля. 

– 2015. – № 1. – С. 16-18. : фот. 

 

408.Дочинець, Мирослав. Слово добувай із себе : [уривок із нової 

кн. "Синій зошит"] / М. Дочинець // Літератур. Україна. – 2015. – 15 

січ. – С. 10-11. 

 

409.Гармасій, Ярміла. Світ поетичних коштовних обладунків 

Христини Керити : [твор. вечір під назвою "У затінку літа" з нагоди 

60-річчя у Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / Я. Гармасій // 

Срібна Земля. – 2015. – 19 лют. – С. 5. 

 

410.Керита, Христина. "Є диваки. Вони шукають Ноя" :                

Х. Керита про Верді, карбованці, вчител. роботу та текст без 

чернеток... : [розмова із закарпат. письменницею / вела                   

М. Нейметі] / Х. Керита // Новини Закарпаття. – 2015. – 28 лют. –   

С. 15-16. 

 

411."Медовий місяць у Карфагені" від Дмитра Креміня спонукає 

осмислити сучасність через призму історії : [нова кн. авт.] //  



50 

394.Нейметі, Мар’яна. Новий рік "Бавка" розпочала прем’єрою : 

проте в театрі мріють і про дорослого глядача / М. Нейметі // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 27 січ. – С. 6. 

 

395.Свято для акторів стало святом і для глядачів : [прем’єра 

водевілю на 2 дії "Турецька шаль" за твором                                       

Г. Квітки-Основ’яненко на сцені Закарпат. обл. муздрамтеатру      

ім. братів Шерегіїв] // Новини Закарпаття. – 2015. – 31 берез. – С. 8. 

 

396.Чужа, Оксана. Іван Сила повернувся до Праги : [перегляд 

фільму "Іван Сила" у рамках проекту "Українці Чехії"] / О. Чужа // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 17 берез. – С. 6. ; Фест. – 2015. –      13

-19 берез. – С. 3. 

 

397.Штефаньо, Оксана. "Добровольці Божої Чоти" : [презентація 

в обл. центрі док. стрічки під одноймен. назвою про тих, хто ціною 

влас. життя береже наше мирне небо (реж. Л. Кантер)] /                   

О. Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2015. – 21 берез. – С. 16. 

 

Літературне життя 

 

398.Боднар, Марина. День поезії закарпатські літератори зустріли 

в лісі : письменники посадили ялинки, які згодом мають стати 

новоріч. / М. Боднар // Новини Закарпаття. – 2015. – 24 берез. –      

С. 3. 

 

399.Гаврош, Олександр. Літературна премія імені ФСБ на теренах 

України : [про заснування літ. премії "Русская премия"] /                 

О. Гаврош // Фест. – 2015. – 20-26 берез. – С. 5. 

  

400.Густі, Василь. Підсумки року : [про діяльність Закарпат. орг. 

НСПУ] / В. Густі // Літ. Україна. – 2015. – 22 січ. – С. 3, 14. 

 

401.Завершили рік врученням обласних премій найкращим 

митцям : [обл. премії у галузі літ. та мистецтва за 2014 р.] // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 3 січ. – С. 4. 

 

402.Не забули пом’янути... : [вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка 

в обл. центрі] // Новини Закарпаття. – 2015. – 14 берез. – С. 3. 
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у Криму і на Донбасі розуміють закарпатці : [розмова з відомим 

закарпатцем, громад. діячем / вела Н. Каралкіна] / О. Солонтай // 

РІО. – 2015. – 14 берез. – С. 3. 

 

65.Туряниця, Юрій. За життя Георгія Кірпу на Закарпатті 

шанували. По смерті – пам’ятають : [про Героя України, колиш. 

міністра трансп. і зв’язку] / Ю. Туряниця // Фест. – 2015. – 6-12 

лют. – С. 13. 

 

66.Тягнибок, Ярина. Геройство наше в наших руках : "воєнна" 

доктрина Колодзінського – основа сильної нац. армії : [про нач. 

Ген. штабу "Карпатської Січі", Верхов. Команданта Збройних Сил 

Карпат. України, полковника М. Колодзінського] / Я. Тягнибок // 

Свобода. – 2015. – 12-18 берез. – С. 12. 

 

Природа і природні ресурси краю 

 

67.Агішева, Анна. Чорний Мочар : як воно було і що з того 

маємо : [освоєння водосховищ у масиві Чорний Мочар] /                 

А. Агішева // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 берез. – С. 5. 

 

68.Алдон, Марина. "Морська" вода в Олександрівці : дар природи 

чи проблема? : [цілюща мінер. вода на Хустщині] / М. Алдон // 

Неділя. – 2015. – 6-12 лют. – С. 16. 

 

69.Бундзяк, Вікторія. Крим "не наш", а первоцвітів на вулицях 

чомусь не стало менше... : [розмова з нач. від. пропаганди та 

екоосвіти Карпат. біосфер. заповідника / вела М. Нейметі] /             

В. Бундзяк // Новини Закарпаття. – 2015. – 21 берез. – С. 8. 

 

70.Галамба, Станіслав. "Мертве море", "Гуцульські альпи", або ж 

наймістичніший куточок Карпат : марамор. масив на Рахівщині 

приваблює мандрівників своєю незвичайною красою та 

важкодоступністю / С. Галамба // Унікум. – 2015. – № 6. – С. 8-12. : 

фот. кольор. 

 

71.Галамба, Станіслав. Таємничі льодовики у Карпатах ховаються 

під землею? : [про клімат гір Укр. Карпат] / С. Галамба // Унікум. – 

2015. – № 6. – С. 14-15. : фот. кольор. 
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72.Гречин, Любов. Національний природний парк "Синевир" 

зберігає свої позиції сталого розвитку регіону і прозорості своєї 

діяльності / Л. Гречин // Фест. – 2015. – 27 лют.-5 берез. – С. 10. 

 

73.Дербак, Микола. Природний парк, де небо купається в одному 

з семи чудес України : [розмова з дир. Нац. природ. парку 

"Синевир" / вів В. Нитка] / М. Дербак // РІО. – 2015. – 24 січ. –       

С. 15. 

 

74.Петровський, Анатолій. Легенди і міфи закарпатської 

гідроенергетики / А. Петровський // Срібна Земля. – 2015. –            

19 берез. – С. 4. 

 

75.Піняшко, Іван. Перспективи нацпарку й "Зачарований край" – 

зберегти, примножити, зачарувати... : [розмова з дир. парку 

"Зачарований край", що на Іршавщині / вів І. Росул] / І. Піняшко // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 24 берез. – С. 5. 

 

76.Седіло, Г. М. Застосування органо-мінеральних добрив на 

сірих лісових поверхнево оглеєних грунтах Карпатського регіону / 

Г. М. Седіло // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 2. – С. 11-15. : 

граф. 

 

77.Туряниця, Юрій. Теребле-Ріцька ГЕС – єдина в світі, яка стоїть 

на двох річках : [у с. Нижній Бистрий Хуст. р-ну] / Ю. Туряниця // 

Фест. – 2015. – 20-26 берез. – С. 9. 

 

78.Ярема, Галина. Після термальників і чанів хочеться літати : 

"кайф" від оздоровчого купання у Закарпатті : [терм. води у             

с. Косонь, що на Берегівщині] / Г. Ярема // Високий Замок. – 2015. 

– 20-22 лют. – С. 9. 

 

Екологія краю 

 

79.Бедзір, Василь. "Клотильда" позбувається відходів : [на 

території з-ду у селищі Великий Бичків, що на Рахівщині, відкрили 

станції очищення грунт. вод та грунтів] / В. Бедзір // Уряд. кур’єр. – 

2015. – 13 берез. – С. 10. 

 

80.Гаврош, Олександр. Чому брудний Ужгород? : три відносно  
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386.Штефаньо, Оксана. День Соборності : Закарпат. нар. хор 

святкував... на вокзалі / О. Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2015. 

– 24 січ. – С. 2. 

 

387.Штефаньо, Оксана. Музика нас єднає і допомагає збирати 

кошти для наших військових : [благод. концерт ансамблю солістів 

під керівництвом О. Короленко на підтримку закарпат. 

військових] / О. Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 лют. – 

С. 1. 

 

388.Юрковецька, Юлія. Справжня пісня Закарпаття лунає поза 

часом : [про Заслуж. академ. Закарпат. нар. хор] / Ю. Юрковецька // 

Унікум. – 2015. – № 6. – С. 66-71. : фот. кольор. 

 

Театр. Кіномистецтво 

 

389.Андрійцьо, Василь. В ужгородській постановці "Богдана 

Хмельницького" головний персонаж – Майдан : [вистава в обл. 

театрі за п’єсою О. Корнійчука] / В. Андрійцьо // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 3 берез. – С. 6. 

 

390.Бігун, В’ячеслав. Як перетворити Тячів на "Місто Ангела"? : 

закарпатець зняв худож. фільм-фентезі з інозем. акторами про нашу 

глибинку : [розмова з режисером фільму про м. Тячів / вів Д. 

Фазекаш/ ] / В. Бігун // Закарпат. правда. – 2015. – 24-30 січ. – С. 12. 

 

391.Дудаш, Оксана. Закарпатські лялькарі, попри усі негаразди, 

не втомлюються творити казку для малечі : [про колектив Закарпат. 

акад. театру ляльок] / О. Дудаш // Фест. – 2015. – 20-26 берез. – С. 

10. 

 

392.Кобаль, Василь. Не святі горшки ліплять... : образ митця 

формується там, де він зростав : [про акторку Закарпат. 

облмуздрамтеатру В. І. Грицак] / В. Кобаль // Новини Закарпаття. – 

2015. – 13 січ. – С. 6. 

 

393.Мегіц, Андріанна. Кіно, яке знімали на Закарпатті : понад три 

десятки укр. і радян. фільмів мають у собі місц. колорит і пейзажі : 

[худож. фільм про Івана Фірцака "Іван Сила"] / А. Мегіц // РІО. – 

2015. – 28 лют. – С. 10. 
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377.Падяк, Валерій. "Пливе кача по Тисині" : підкарпаторусин. 

пісня – символ укр. Майдану (подається у скор.) : [історія пісні] /   

В. Падяк // РІО. – 2015. – 14 лют. – С. 12. 

 

378.Пам’яті В. Г. Глюк-Александрової : [некролог ; музикант і 

педагог, донька заслуж. діяча мистецтв України Г. М. Глюка] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 3 лют. – С. 7. 

 

379.Петій-Потапчук, Наталія. "Миру Вам у Новому році!" : 

програмою з такою назвою розпочинає свій ювіл. сезон заслуж. 

акад. Закарпат. нар. хор : [розмова з худож. керівником колективу, 

заслуж. працівником культури України / вела Т. Грись] /                 

Н. Петій-Потапчук // Новини Закарпаття. – 2015. – 10 січ. – С. 14. 

 

380.Пилипчинець, Василь. У трембітоньку заграю, заграю, 

загуду... : [виготовлення музич. інструментів, зокрема трембіт в 

Міжгір. профліцеї] / В. Пилипчинець // Новини Закарпаття. – 2015. 

– 24 січ. – С. 14, 16. 

 

381.Пісню плекала її душа : [про солістку Закарпат. нар. хору      

Е. О. Гедєш] // Новини Закарпаття. – 2015. – 14 лют. – С. 11. 

 

382.Пуговиця, Микола. На голос трембіти : [про гуцул. 

інструмент трембіту] / М. Пуговиця // Лісовий і мислив. журнал. – 

2015. – № 1. – С. 19-21. 

 

383.Супруненко, Олег. Найзахідніше Берегово кріпить 

неформальні зв’язки з українським Сходом : [гастролі берегів. чол. 

хору "Купаж" на Донеччині] / О. Супруненко // Новини Закарпаття. 

– 2015. – 28 берез. – С. 14-15. 

 

384.У Берегові зняли кліп "Воїни світла", присвячений Небесній 

Сотні : [кліп на пісню білорус. рок-гурту "Ляпіс Трубецькой"] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 17 лют. – С. 6. 

 

385.Фукс, Анжеліка. Музика піску – мистецтво, яке виникає тут і 

цієї миті : [розмова із ужгород. піаністкою, авт. проекту "Visual 

muzic, connecting apts" / вела Т. Грись] / А. Фукс // Закарпат. 

правда. – 2015. – 31 січ-6 лют. – С. 12. 
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прості способи зробити місто чистішим / О. Гаврош // Неділя. – 

2015. – 13-19 берез. – С. 4. 

 

81.Горват, Василь. Коли по той бік барикад – власна 

ментальність : чому сіл. громади безсилі у війні зі сміттям? : 

[Виноградів. р-н] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2015. –           

28 берез. – С. 6, 11. 

 

82.Рогач, Іван. Метали у джерелах водопостачання Закарпатської 

області : [еколог. небезпека вод. екосистем] / І. Рогач, Т. Єрем // 

Довкілля та здоров’я. – 2015. – № 1. – С. 67-70. 

 

Рослинний та тваринний світ (флора та фауна) 

 

83.Ключевський, Руслан. Як покращити життя чотирилапих у 

нашому місті? : [розмова з керівником ГО "Кінологічний клуб 

"Лайка" / вела Я. Мийсарош] / Р. Ключевський // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 13 січ. – С. 3. 

 

84.Кормош С. М. Вивчення колекційних зразків лофанту 

ганусового за селекції в умовах Закарпаття / С. М. Кормош // 

Вісник аграр. науки. – 2015. – № 2. – С. 41-44. : фот. 

 

85.Марущак Л. В. Чому сакура "плаче"? : [як вирощувати 

сакуру] / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. – 2015. – № 3. – С. 9-11. 

 

Благоустрій 

 

86.Грицищук, Тетяна. У Косині відкрили термальні            

фонтани-джакузі з вином, пивом, палинкою, кавою : [на 

Берегівщині] / Т. Грицищук // Карпат. об’єктив. – 2015. – 15 січ. – 

С. 2. 

 

87.Кількість пожежних частин на Закарпатті треба би збільшити 

вдвічі, але навіть попри їх понаднормову завантаженість, "вогнева" 

статистика покращується // Закарпат. правда. – 2015. – 21-27 лют. – 

С. 5. 

 

88.На заздрість москалям : у Закарпатті відкрили найбільший 

фонтан-джакузі з кавою, вином і пивом : [у термал. комплексі  
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"Косино", на Берегівщині] // Укр. слово. – 2015. – 21-27 січ. – С. 16. 

 

89.Поп, Федір. Один зі шляхів вирішення проблеми кладовищ в 

Ужгроді / Ф. Поп // Карпат. об’єктив. – 2015. – 22 січ. – С. 5. : фот. 

 

90.Супруненко, Олег. В Мукачеві на місці колишньої 

автостоянки реставрували єврейське кладовище : [меморіал 

увіковічив траг. долю євреїв] / О. Супруненко // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 3 січ. – С. 6. 

 

Соціально-економічний розвиток області 

 

91.Бедзір, Василь. Нова стратегія чи старі граблі? : через брак 

Генплану Ужгорода його інфраструктура не така комфортна, як у 

європ. містах : [стратегія розвитку м. Ужгород до 2015 р.] /             

В. Бедзір // Уряд. кур’єр. – 2015. – 19 берез. – С. 6. 

 

92.Галас, Мирослава. Плата за нерухомість по-новому : 

оподаткувати можуть і хлів, і гараж : але тут усе залежатиме від 

органів місцев. самоврядування : [нові податк. правила] /                

М. Галас // Закарпат. правда. – 2015. – 17-23 січ. – С. 5. 

 

93.Гамор, Федір. Проект стратегії регіонального розвитку 

Закарпаття варто доопрацювати : [соц.-економ. розвиток краю] /     

Ф. Гамор // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 берез. – С. 4. 

 

94.Когуч, Любов. Закарпаття на старті стратегічних змін... : 

[розмова з нач. від. прогнозування регіон. розвитку департаменту 

економ. розвитку і торгівлі Закарпат. ОДА про роботу з розроб. 

"Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 

2020 року " / вела Х. Біклян] / Л. Когуч // Карпат. об’єктив. – 2015. 

– 19 лют. – С. 5. 

 

95.Ужгород. Платіж зменшили : [податок на нерухомість] // Уряд. 

кур’єр. – 2015. – 11 лют. – С. 6. 

 

96.Як працювала в 2015 році економіка Закарпаття? // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 27 січ. – С. 3. 
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369.Грись, Таїсія. Бетховенські сонати : вечір п’ятий : [концерт із 

циклу "32 сонати Людвіга ван Бетховена" у виконанні солістки 

Закарпат. обл. філармонії Е. Чуприк] / Т. Грись // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 24 лют. – С. 8. 

 

370.Грись, Таїсія. "Український реквієм" в очікуванні прем’єри : 

[у виконанні заслуж. акад. Закарпат. нар. хору та симфоніч. 

оркестру буде вперше виконано "Український реквієм" В. Гайдука 

в Ужгород. Хрестовоздвижен. кафедр. греко-катол. соборі] /           

Т. Грись // Новини Закарпаття. – 2015. – 28 берез. – С. 14. 

 

371."Cantus" увійшов до Книги рекордів України : [участь акад. 

камер. хору у львів. "Бах-маратоні", з нагоди 330-річчя від дня 

народж. нім. композитора Й.-С. Баха] // Новини Закарпаття. – 2015. 

– 24 берез. – С. 1. 

 

372."Hollywood" в Ужгороді : [хіт-парад під одноймен. назвою у 

виконанні симфоніч. оркестру Закарпат. обл. філармонії] // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 7 лют. – С. 16. 

 

373.Копча, Надія. "Зараз важливо об’єднати людей заради 

відродження країни..." : Н. Копча – про творчість, Майдан, 

політику і майбутнє України : [розмова зі співачкою, заслуж. 

артисткою України / вів П. Поліха] / Н. Копча // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 21 лют. – С. 14. 

 

374.Макара, Микола. Пам’яті Тараса Шевченка : 201-а річниця з 

дня народж. великого українця : [хор хлопчиків та юнаків Мукачів. 

хор. шк. презентував низку пісень на сл. Т. Шевченка] /                 

М. Макара // Фест. – 2015. – 13-19 берез. – С. 2. 

 

375.Ножка, Анастасія. Голос нашої Галини Гаврилко високо 

оцінили у швейцарському шоу : [співачка з м. Ужгорода] /                    

А. Ножка // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 берез. – С. 3. 

 

376.Пагиря, Василь. Яскрава зоря несподівано згасла : [відійшла у 

потойб. світ талановита поетеса, композитор, музикознавець, 

заслуж. діяч мистецтва України О. Лиховид-Стецик] / В. Пагиря // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 10 січ. – С. 15. 



46 

362.Теперішні та колишні президентські стипендіати представили 

свої роботи в Ужгороді : [вист. молодих майстрів нар. творчості у 

Закарпат. обл. музеї нар. творчості] // Новини Закарпаття. – 2015. – 

24 берез. – С. 8. 

 

363.Частинку Закарпаття втілює у своїх виробах відома 

майстриня з Ужгорода : [про майстриню хенд-мейд. виробів          

В. Яцко та її магазин "Закарпатські сувеніри"] // Унікум. – 2015. – 

№ 6. – С. 76. : фот. кольор. 

 

Музичне життя 

 

364.Аксенович, Валерій. "Я маю надію, що здоровий глузд і 

світова спільнота зупинять агресора на Сході України" : [розмова з 

рос. рок-музикантом, який наразі перебуває в м. Ужгороді / вів              

О. Шафраньош] / В. Аксенович // Срібна Земля. – 2015. – 26 берез. 

– С. 5. 

 

365.Винник, Олег. В Ужгород приїде "Містер Щастя" : "Містер 

Щастя" та "Містер Аншлаг" – так називають О. Винника його 

шанувальники : [розмова з музикантом, гастролі якого відбудуться 

в м. Ужгороді / вів С. Букшин] / О. Винник // РІО. – 2015. – 31 січ. – 

С. 10. 

 

366.Генов, Павло. Файні хлопці з "Триставісім" кажуть, що життя 

саме за них усе вигадує : [розмова з вокалістом та бас-гітарістом 

гурту / вела Н. Каралкіна] / П. Генов, А. Шаповалов // РІО. – 2015. – 

14 лют. – С. 13. 

 

367.Горват, Василь. У Виноградові відбувся благодійний концерт 

на підтримку Героя АТО Олега Кравчука : [під назвою "З Україною 

в серці"] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2015. – 17 лют. – С. 8. 

 

368.Грись, Таїсія. Анатолій Затін отримав медаль Моцарта – 

найвищу міжнародну нагороду ЮНЕСКО та головну премію в 

галузі академічної музики : [колиш. випускник Ужгород. 

держмузучилища, дир. Ін-ту вишуканих мистецтв Ун-ту м. Коліма 

(Мексика) "за блискучу кар’єру в класичній музиці"] / Т. Грись // 

Закарпат. правда. – 2015. – 14-20 берез. – С. 14. 
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Промисловість. Загальні питання. 

Окремі галузі промисловості. Інвестиційна діяльність 

 

97.Вайс, Йосип. Унікальний рекреаційний комплекс           

Thermal Maximus Beregszasz / Берегове : [розмова з          

інвестором-мільйонером, колиш. мешканцем м. Берегове /             

вів М. Папіш] / Й. Вайс // Фест. – 2015. – 20-26 лют. – С. 10. 

 

98.Левіна, Ірина. Українська родинна пекарня "Palyanytsia" вчить 

культури шанування хліба / І. Левіна // Унікум. – 2015. – № 6. –       

С. 58-59. : фот. кольор. 

 

99.Рошко, Анастасія. Сміттєвий сортувальний завод на 

Берегівщині може запрацювати вже до кінця року : [утилізація 

сміття] / А. Рошко // Голос Карпат. – 2015. – 27 лют. – С. 3. 

 

Бюджет. Фінанси. Банківська справа. 

Страхування. Пенсійний фонд 

 

100.Гончар, Дмитро. Бюджет-2015 : надія на Київ та 

Держказначейство : ужгородці житимуть наступ. року на 

півмільярда грн. / Д. Гончар // Закарпат. правда. – 2015. – 17-23 січ. 

– С. 6. 

 

101.Допомагатиме своїм захисникам : [15 млн грн. заплановано 

виділити з бюджету на реалізацію обл. програми "Турбота"] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 7 лют. – С. 5. 

 

102.Місцевим громадам доведеться шукати нові джерела 

наповнення бюджету : [ситуація з прийняттям бюджету у Воловец. 

р-ні] // Новини Закарпаття. – 2015. – 17 січ. – С. 5. 

 

103.Пентек, Анастасія. Закарпатці зможуть отримувати пенсії та 

соціальні виплати вчасно : [розмова з нач. Голов. упр. Пенс. фонду 

обл. / вела Т. Вашаргелі] / А. Пентек // Неділя. – 2015. – 13-19 лют. 

– С. 4. 

 

104.Поліха, Петро. У Новий рік ми увійшли з новим бюджетом : 

[про обл. бюджет на 2015 р.] / П. Поліха // Новини Закарпаття. – 

2015. – 3 січ. – С. 2, 4. 
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105.Про виконання обласного бюджету за 2014 рік // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 7 лют. – С. 5. 

 

106.Сегляник, Ігор. Куди ведуть нас реформи у сфері соціального 

страхування? : [розмова з дир. виконав. дирекції обл. від. / вів         

І. Сідун] / І. Сегляник // Новини Закарпаття. – 2015. – 14 лют. –      

С. 4-5. 

 

Комунальне господарство. Побутове обслуговування 

 

107.Каралкіна, Наталія. Дві міні-ГЕС і природний аквапарк в 

Ужгороді – місту пропонують вирішення трьох проблем 

одночасно: водопостачання, енергозабезпечення і створення унік. 

рекреацій. зони / Н. Каралкіна // РІО. – 2015. – 24 січ. – С. 3. 

 

108.Рубака, Тарас. Ужгород – без води, а Закарпаття – без світла, 

можуть залишитися у результаті непродуманого господарювання / 

Т. Рубака // Закарпат. правда. – 2015. – 31 січ-6 лют. – С. 6. 

 

109.Чіпак, Володимир. Повені на Закарпатті : чи оминуть нас 

цьогоріч? : [розмова з нач. Басейного упр. вод. ресурсів р. Тиса / 

вела Н. Петерварі] / В. Чіпак // Закарпат. правда. – 2015. –                

14-20 лют. – С. 5. 

 

110.Чухрай, Олег. Хотілося б, щоб закарпатці звикали до 

сортування і правильно викидали сміття : [розмова з виконав. дир. т

-ва "AVE Ужгород" / вела Н. Каралкіна] / О. Чухрай // РІО. – 2015. 

– 10 січ. – С. 6. 

 

Торгівля. Кооперація. Громадське харчування 

 

111.Гурницька, Евеліна. "Фантазія" – 25 років душевної 

атмосфери, смаку дитинства та історій кохання : [про однойм. 

кондитерську у м. Ужгород] / Е. Гурницька // Унікум. – 2015. –      

№ 6. – С. 60-61. : фот. кольор. 

 

112.Гурницька, Евеліна. Кава на краю світу : [про кав’ярню 

"Аромі" у м. Ужгород] / Е. Гурницька // Унікум. – 2015. – № 6. –    

С. 48. : фот. кольор. 
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Хустщини] / М. Алдон // Карпат. об’єктив. – 2015. – 26 берез. –            

С. 12. 

 

354.Алдон, Марина. Віртуозний підкорювач вогню і заліза : [про 

проф. коваля із м. Хуста В. Дьордяка] / М. Алдон // Програма на 

тиждень. – 2015. – 2-8 берез. – С. 1. 

 

355.Алдон, Марина. Кам’яні уламки природи вишківського 

умільця : [про майстра виробів із каменю Й. Маркуша із                       

с. Вишково, що на Хустщині] / М. Алдон // Карпат. об’єктив. – 

2015. – 19 берез. – С. 12. 

 

356.Брижань, Катя. Дві стихії вовна та дерево стильний 

закарпатський хенд-мейд : [розмова із майстрами / вела                        

Д. Демура] / К. Брижань, Маріан Логойда // Унікум. – 2015. – № 6. 

– С. 72-73. : фот. кольор. 

 

357.Горват, Микола. Лоза й очерет годують цілий рік : 

[лозоплетіння в с. Нове Село, на Берегівщині] / М. Горват // Срібна 

Земля. – 2015. – 5 лют. – С. 12. 

 

358.Макаренко, Ганна. Уже четверте покоління Гребенюків 

береться приборкати магію соляного кристала : [про солотвин. 

умільця з виготовлення сол. ламп В. Гребенюка] / Г. Макаренко // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 28 берез. – С. 8. 

 

359.Пилипчинець, Василь. ...І дерево промовляє голосом краси! : 

[про різьбяра із с. Синевир Міжгір. р-ну І. Чупа] /                                   

В. Пилипчинець // Голос України. – 2015. – 28 берез. – С. 6. 

 

360.Пилипчинець, Василь. Коваль-самоук із Міжгір’я :                      

[В. Гренджа] / В. Пилипчинець // Господар. поради. – 2015. –           

3-4 берез. – С 1, 12. : фот. кольор. 

 

361.Пилипчинець, Василь. Юрій Павлович мав честь запросити... 

: [презентація кн. О. Масляника та А. Григорук "Юрій Павлович: 

сповідь душі" та відкриття "Музею гуцульської різьби                     

Юрія Павловича" в м. Рахів] / В. Пилипчинець // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 10 січ. – С. 14. 
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[закарпат. художник] / А. Ножка // Новини Закарпаття. – 2015. – 

24 . – С. 14. 

 

345.Ножка, Анастасія. Роботи Андрія Чебикіна можна побачити в 

Ужгороді : [вист. худож.-графіка та його родини в обл. центрі] /     

А. Ножка // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 берез. – С. 8. 

 

346.Пунейко, Микола. Люди розуму можуть досягати якісних 

змін : [розмова з дизайнером / вела Т. Паш] / М. Пунейко // 

Трибуна. – 2015. – 6 берез. – С. 3. 

 

347.Русинський художник Енді Воргол – один талант, три 

Батьківщини // Голос Карпат. – 2015. – 20 лют. – С. 13. 

 

348.Сідун, Іван. На сам старий Новий рік нам варто згадати і про 

В’ячеслава Приходька : [вист. творів художника у залах Закарпат. 

худож. музею ім. Й. Бокшая] / І. Сідун // Новини Закарпаття. – 

2015. – 10 січ. – С. 13. 

 

349.Товт, Каміла. У "ПАДІЮНі" відкрили виставку юних 

фотографів : [персон. вист. вихованців фотогуртка] / К. Товт // 

Срібна Земля. – 2015. – 5 лют. – С. 5. 

 

350.Фантазії мрійника з Тур’ї Поляни : [заслуж. худож. України 

Т. Даниличу – 70] // Віче. – 2015. – № 1. – С. 71. 

 

351.Федака, Сергій. Вийшла книжка про митців Закарпаття :      

[кн. В. Мишанича "Митці Закарпаття : Літературні портрети"] /      

С. Федака // РІО. – 2015. – 17 січ. – С. 15. 

 

352.Штефаньо, Оксана. Ось воно яке, угорське мереживо 

"голоші" : [вист. робіт у Закарпат. обл. музеї нар. архітектури та 

побуту в м. Ужгороді] / О. Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2015. 

– 21 берез. – С. 14. 

 

Народна творчість. Прикладне мистецтво 

 

353.Алдон, Марина. Автосвіт Романа Перевузника. Закарпатець 

виготовляє ексклюзивні макети машин : [про нар. умільця із  
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113.Гурницька, Евеліна. По медову атмосферу у кав’ярню-

магазин : [про "Медовий край" м. Ужгород] / Е. Гурницька // 

Унікум. – 2015. – № 6. – С. 49. : фот. кольор. 

 

114.Le Bouledogue – незвичайне кафе у старому центрі :              

[м. Ужгорода] // Унікум. – 2015. – № 6. – С. 50. : фот. кольор. 

 

Економічні зв’язки області з іншими країнами 

 

115.Закарпатці у Височині домовилися про інвестиції на 6 

мільйонів крон // Новини Закарпаття. – 2015. – 10 лют. – С. 1. 

 

116.Поліха, Петро. Угорські інвестиції допоможуть Закарпаттю у 

вирішенні нагальних проблем : [візит угор. міністра зовніш. 

економіки і закордон. справ П. Сійярто] / П. Поліха // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 27 січ. – С. 1-2. 

 

117.Савицька, Еліна. Угорщина трохи допоможе : сусіди нададуть 

нашій обл. 155 млн форінтів / Е. Савицька // Експрес. Закарпат. 

новини. – 2015. – 19-26 лют. – С. 14. 

 

Тваринництво 

 

118.Вишнянський, Василь. Григорій і кози : [про Г. Гусєва, що 

має найбільше стадо кіз у м. Виноградів, та і в усьому р-ні] /           

В. Вишнянський // Голос Карпат. – 2015. – 6 лют. – С. 14. 

 

119.Меньор, Євген. Ферма, яка може наставити роги : [про 

оленячу ферму, що в с. Іза на Хустщині] / Є. Меньор // Сіл. вісті. – 

2015. – 27 берез. – С. 2. 

 

120.Натуральність та висока якість : девіз госп-ва "Бараново" : 

[про однойм. сіл. госп-во делікатесів з овечого молока] // Унікум. – 

2015. – № 6. – С. 60-61. : фот. кольор. 

 

Охорона здоров’я. Медичні установи 

 

121.Баланда, Юрій. Міжгірський лікар напрацював на... 104 роки 

(!) медичного стажу : [розмова з лікарем / вів В. Пилипчинець] /   

Ю. Баланда // Новини Закарпаття. – 2015. – 10 січ. – С. 6. 
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122.Біклян, Христина. Реабілітація закарпатських 

військовослужбовців, або Як обійти "донецький синдром" /           

Х. Біклян // Карпат. об’єктив. – 2015. – 26 берез. – С. 5. 

 

123.Бреза, Ірина. У школі відкрили стоматологічний кабінет :      

[в ужгород. ЗОШ № 10] / І. Бреза, Василь Нитка // Голос України. – 

2015. – 6 берез. – С. 4. 

 

124.В обласному управлінні охорони здоров’я представили 
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клуб готується до нового сезону : [ужгород. футбол. команда 

"Говерла"] / Д. Фазекаш // Закарпат. правда. – 2015. – 17-23 січ. –   

С. 14. 

 

158.Фазекаш, Денис. Діти, жінки, стадіони : у футбол. Закарпаття  
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новий очільник : [І. Дуран] / Д. Фазекаш // Закарпат. правда. – 2015. 

– 31 січ-6 лют. – С. 14. 

 

Туризм 

 

159.Воронцов, Дмитро. "Мене запитували, чому подорожую серед 

бандерівців..." : рос. "автостопер" разом із укр. друзями мандрував 

Закарпаттям і святкував Новий рік на Майдані : [розмова / вела      

Н. Каралкіна] / Д. Воронцов // РІО. – 2015. – 7 лют. – С. 12.  

 

160.Геокешінг стає популярним – з’явилася нагода пройтися 

місцями Першої світової : [геокешінг. маршрут "Перша світова 

війна на території Закарпаття" розробили у турист. клубі УжНУ] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 7 берез. – С. 3. 

 

161.До передгір’я Карпат за напоєм істини : [велика подорож 

Карпат. винним маршрутом] = To the foothill of the Carpathians for 

the truth nectar : [grand wandering on the trail of Carpathian wine] // 

Унікум. – 2015. – № 6. – С. 82-87. : фот. кольор. 

 

162.Драгобрат – курорт, де снігу завжди вдосталь! : [про 

гірськолиж. курорт Укр. Карпат] // Унікум. – 2015. – № 6. – С. 81. : 

фот. кольор. 

 

163.Кіш, Василь. Через Атлантичний океан до Барбадосу на 

весловому човні попливе виноградівець Семен Деяк : [міжнар. 

проект за участю відомого мореплавця, нашого земляка, та його 

тезки з Британії С. Чока] / В. Кіш // Голос Карпат. – 2015. – 6 берез. 

– С. 3. 

 

164.Мілашевська, Тіна. Готують щастя за рецептом : незвідані 

маршрути : [в т. ч. про Закарпат. обл.] / Т. Мілашевська // Україна 

молода. – 2015. – 4 лют. – С. 14. 

 

165.Нитка, Василь. Освячено хресну дорогу "До Невицького 

замку" : [навч.-пізнав. стежка до замку] / В. Нитка // Голос України. 

– 2015. – 12 берез. – С. 6. 

 

166.Пир за горой : [экскурсия в г. Берегово Закарпат. обл.] // 

АвтоМир. – 2015. – № 11. – С. 18-21. – Текст рос. мовою. 
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 України] // Новини Закарпаття. – 2015. – 7 лют. – С. 15. 

 

302.Чубірко, Магдалина. Пам’яті та уваги гідні : [про родину 

інтелігентів-закарпатців Грабарів, зокрема Олександра та 

Володимира Грабаря] / М. Чубірко // Срібна Земля. – 2015. –          

26 лют. – С. 5. 

 

Бібліотечна справа 

 

303.Гармасій, Ярміла. День народження відомої української 

шістдесятниці відзначили в Ужгороді : [захід до 85-ліття укр. 

поетеси Л. Костенко провела Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / 

Я. Гармасій // Срібна Земля. – 2015. – 26 берез. – С. 2. 

 

304.Горват, Василь. Колективні культпоходи в кіно повертаються 

у Виноградів : [перегляд фільму "Джуна" у виноградів. район.        б

-ці] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2015. – 26 берез. – С. 8. 

 

305.Густі, Василь. ЇЇ шанували і шанують найвідоміші 

закарпатські письменники : [про дир. Виноградів. ЦБС                    

К. Вашкебу] / В. Густі // Новини Закарпаття. – 2015. – 17 лют. –      

С. 6. 

 

306.Лехцер, Валентина. Українська художня книга: досліджуємо 

думку користувача / В. Лехцер // Бібл. планета. – 2015. – № 1        

(січ.-берез.). – С. 8-11. : портр. 

 

307.Нам не завадить знати тактику ведення малої війни : 

[презентація кн. Ганса фон Даха "Тотальний опір. Інструкція з 

ведення малої війни для кожного" за участі наук. ред. вид.              

О. Фешинця в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка та в УжНУ] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 7 берез. – С. 15. 

 

308.Ножка, Анастасія. Перші в краї позералки провели в 

Ужгороді : [в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / А. Ножка // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 17 лют. – С. 8. 

 

Музейна та архівна справа 

 

309.Ерфан, Франциск. Закарпатська перлина для України : обл.  
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Культурне життя області. 

Культосвітні установи 

 

293.Авторський художній салон "Класика" : [про одноймен. салон 

С. Глущука] // Унікум. – 2015. – № 6. – С. 76. : фот. кольор., портр. 

 

294."Віфлеємська зірочка" у Ясінях зібрала юні таланти 

Рахівщини : [конкурс-огляд вертепів] // Фест. – 2015. – 23 – 29 січ. 

– С. 2. 

 

295.Каралкіна, Наталія. В Ужгороді обрали кращих дизайнерів 

для Europen Fashion Union : [міжнар. конкурс дизайнерів] /             

Н. Каралкіна // РІО. – 2015. – 7 берез. – С. 10. 

 

296."Кontrabass" нова стильна візитівка Закарпаття : [про 

одноймен. ужгород. клуб] // Унікум. – 2015. – № 6. – С. 65. : фот. 

кольор. 

 

297.Ножка, Анастасія. Титул "Miss Supermodel Europe" завоювала 

наша землячка з Берегова : [Б. Міндак] / А. Ножка // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 3 лют. – С. 8. 

 

298.Призерами конкурсу "Я європеєць" стали закарпатці : 

[переможцями II Всеукр. конкурсу есе "Я європеєць" стали :           

К. Сабов, учениця Рокосів. ЗОШ I-III ст. Хуст. р-ну, О. Паук та      

М. Попович учні Мукачів. спеціаліз. шк. I-III ст. № 4] // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 3 лют. – С. 8. 

 

299..Шкроблюк, Ксенія. Арт-об’єднання "ЙУЙ-ЙОЙ-ЙАЙ" або 

кіт, лисиця та вигадане божество : [розмова про творче об-ня в       

м. Ужгороді / вела Д. Демура] / К. Шкроблюк, Юлія Ткаченко // 

Унікум. – 2015. – № 6. – С. 74-75. : фот. кольор. 

 

Культурні діячі краю 

 

300.Гаврош, Олександр. Невідомий Лучкай: Закарпаття, Румунія, 

Австрія, Італія : 25 фактів із життя закарпат. будителя /                    

О. Гаврош // Фест. – 2015. – 23 – 29 січ. – С. 13. : фот. 

 

301.Пам’яті О. Маріаша : [некролог ; заслуж. працівник культури 
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167.Пік готель на вершині Драгобрата // Унікум. – 2015. – № 6. – 

С. 81. : фот. кольор. 

 

168.У зимові Карпати для справжнього екстремального дозвілля : 

[про гір. походи зим. Карпатами] // Унікум. – 2015. – № 6. –            

С.      77-80. : фот. кольор. 

 

169.Форкош, Степан. Найкраща туристична перспектива 

Закарпаття – оздоровлення термальними водами / С. Форкош // 

РІО. – 2015. – 14 берез. – С. 15. 

 

170.Чернова, Светлана. Як, де і за скільки можна відпочити цього 

літа? : [розмова з дир. мукачів. туроператора "Екскурсія" / вів         

В. Пумпинець] / С. Чернова // Новини Закарпаття. – 2015. –            

14 берез. – С. 14-15. 

 

171.Юрковецька, Юлія. Туристичний маршрут "Місцями слави 

Ференца Ракоці" : [про турист. проект під назвою "Місцями слави 

Ракоці – транскордонний туристичний шлях"] / Ю. Юрковецька // 

Унікум. – 2015. – № 6. – С. 22-23. : фот. кольор. 

 

Профспілковий рух 

 

172.Баранчиков, Сергій. 70 років тому перший з’їзд профспілок 

Закарпаття : прийняв резолюцію про введення 8-годин. робочого 

дня / С. Баранчиков // Новини Закарпаття. – 2015. – 20 січ. – С. 7. : 

фот. 

 

173.Баранчиков, Сергій. Одного зі своїх найстаріших ветеранів 

Федерація профспілок України нагородила галузевою відзнакою : 

[В. Магариту нагороджено нагруд. знаком "Профспілкова 

відзнака"] / С. Баранчиков // Новини Закарпаття. – 2015. – 14 лют. – 

С. 15. 

 

174.Здобутки крайового товариства "Просвіта" у цифрах і фактах 

з часу його відродження та за час головування Павла Федаки 

(грудень 1990 – лютий 2015 рр.) // Просвіта. – 2015. – № 1. – С. 8. 

 

175.Михайлюк, Ференц. Крайове товариство "Просвіта" достойно 

відзначило пам’ятні дати березня / Ф. Михайлюк // Трибуна. –  
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2015. – 20 берез. – С. 7. 

 

176.Пам’яті Віталія Постолакі : [про громад. діяча Закарпаття, 

учасника бойових дій в АТО, заст. голови Ужгород. міськ. 

"Просвіти"] // Трибуна. – 2015. – 20 лют. – С. 4. 

 

177.Піпаш, Володимир. А чи потрібна така "Просвіта", яка не 

веде до храму? : [стосунки між двома "Просвітами" в м. Ужгороді] / 

В. Піпаш // Новини Закарпаття. – 2015. – 7 лют. – С. 14. 

 

178.Піпаш, Володимир. "Просвіта" у Закарпатті повинна бути 

одна : [про Закарпат. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка] / 

В. Піпаш // Слово Просвіти. – 2015. – 5-11 лют. – С. 10-11. 

 

179.Федака, Павло. "Просвіту", яка веде до Храму, не вбити, не 

здолати! : відповідь наклепнику В. Піпашу : [історія створення та 

діяльність "Просвіти"] / П. Федака // Просвіта. – 2015. – № 1. – С. 7. 

 

Міжнародні зв’язки населення області. 

Міжнародна політика 

 

180.Активізуємо співпрацю з Польщею щодо побудови 

пішохідного пункту перетину кордону "Лубня – Волосате" // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 31 січ. – С. 5. 

 

181.Гвать, Іван. Порохняве словянофільство-русофільство в 

дзеркалі сьогодення : [міркування про новіт. слов.-укр. відносини] / 

І. Гвать // Дукля. – 2015. – № 1. – С. 19-27. : фот. 

 

182.Кеслер, Марія. Робочий візит Міністра зовнішньої економіки 

та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто на Закарпаття /     

М. Кеслер // Карпат. об’єктив. – 2015. – 29 січ. – С. 4. 

 

183.Мітряєва, Світлана. Україна в очікуванні безвізового режиму 

з ЄС : Закарпаття також... : [розмова з дир. Регіон. філії Нац. ін-ту 

стратег. дослідж. / вів В. Ящищак] / С. Мітряєва // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 31 січ. – С. 8. 

 

184.Продовжуємо співпрацю з Угорщиною через Східне 

партнерство // Новини Закарпаття. – 2015. – 13 січ. – С. 3. 
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Середня спеціальна і вища освіта 

 

284.Бреза, Ірина. Ужгородський національний готує масштабний 

проект з реконструкції легендарної "Скалки" : [санаторій-

профілакторій УжНУ] / І. Бреза // Новини Закарпаття. – 2015. – 27 

січ. – С. 4. 

 

285.В УжНУ відкриють спеціальність "Інформатика" // 

Інформатика. – 2015. – № 4. – С. 4. 

 

286.Галас, Мирослава. Заклади професійної освіти хочуть 

підпорядкувати місцевим органам влади : а чутки про масове 

закриття технікумів і коледжів – явне перебільшення / М. Галас // 

Закарпат. правда. – 2015. – 21-27 берез. – С. 5. 

 

287.Горват, Микола. Культурний центр Шандора Фодо відкрився 

в Берегові : [на базі Закарпат. угор. ін-ту ім. Ф. Ракоці II] /             

М. Горват // Карпат. об’єктив. – 2015. – 5 берез. – С. 2. 

 

288.Каралкіна, Наталія. В УжНУ працює 11 лауреатів державної 

премії у галузі науки і техніки / Н. Каралкіна // Карпат. Україна. – 

2015. – 21 берез. – С. 3. 

 

289.Качур, Іван. Мукачівський професійний аграрний ліцей імені 

Михайла Данканича / І. Качур, Ф. Кінч // Карпат. Україна. – 2015. – 

28 лют. – С. 1-2. 

 

290.Кришінець, Галина. Делегація краю Височина подарувала 

відділенню чеської мови та літератури УжНУ цінну літературу /     

Г. Кришінець // Карпат. Україна. – 2015. – 24 січ. – С. 3. 

 

291.У нашому національному нарешті визначилися з 

проректорами : [УжНУ] // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 січ. –      

С. 3. 

 

292.Чубірко, Магдалина. Григорій Ткаченко очолював 

Ужгородський університет у найважчі роки : [1949–1956 рр.] /       

М. Чубірко // РІО. – 2015. – 10 січ. – С. 11. 
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життя : ужгород. дит. муз. шк. ім. П. Чайковського – 70 /                 

О. Юрош // Трибуна. – 2015. – 20 берез. – С. 6.  

 

Загальноосвітня школа 

 

275.В закарпатських школах навчатимуть патріотизму // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 7 берез. – С. 5. : фот. 

 

276.В Ужгороді проходить перша Всеукраїнська олімпіада з 

угорської мови та літератури : [у Закарпат. ін-ті післядиплом. пед. 

освіти] // Новини Закарпаття. – 2015. – 24 берез. – С. 1. 

 

277.Гурницька, Евеліна. Життя без школи : про навчання 

ужгородців дистанц. та ідею першої приват. англомов. шк. /             

Е. Гурницька // РІО. – 2015. – 28 лют. – С. 12. 

 

278.Гурницька, Евеліна. Свобода домашньої школи – не задля 

оцінок, звітності й без стресу : як працює дистанц. шк. освіта в 

Ужгороді / Е. Гурницька // РІО. – 2015. – 31 січ. – С. 6. 

 

279.Кеслер, Марія. Скільки платитимуть за харчування батьки 

ужгородських дітей? : [у навч.-вихов. закл. м. Ужгорода] /              

М. Кеслер // Карпат. об’єктив. – 2015. – 29 січ. – С. 5. 

 

280.Кращі з кращих : в Ужгороді нагородили лауреатів облас. 

премії "Вчитель року-2015" // Новини Закарпаття. – 2015. – 3 лют. – 

С. 1. 

 

281.Поліщук, Володимир. "Мої випускники приводять у нашу 

школу вже своїх онуків" : [розмова з дир. ужгород. СШ № 15 / вів 

В. Ільницький] / В. Поліщук // Фест. – 2015. – 6-12 лют. – С. 5. 

 

282.Хланта, Іван. Пізнавати правдиву історію народу : І. Щербі 

виповнилося 60 : [про учителя-методиста історії та правознавства 

ЗОШ I-III ст. № 6 ім. В. С. Гренджі-Донського м. Ужгорода] /          

І. Хланта // Трибуна. – 2015. – 6 лют. – С. 7. 

 

283.Чи вирветься Закарпаття з освітнього дна : [про ЗНО та 

рейтинг шкіл Закарпаття] // РІО. – 2015. – 17 січ. – С. 6. 
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185.Туристична галузь і транскордонне співробітництво – головні 

чинники євроінтеграції Закарпаття // Новини Закарпаття. – 2015. – 

17 лют. – С. 4. 

Державна влада і управління 

 

186.Бедей, Іванна. Звільнити не можна залишити : Закарпаття 

готується до масових кадрових чисток / І. Бедей // Голос Карпат. – 

2015. – 20 лют. – С. 13. 

 

187.Вулиця Котовського може стати вулицею Йосипа Штелихи : 

[рішення Ужгород. міськради про перейменування вулиць] // 

Новини Закарпаття. – 2015. – 14 лют. – С. 3. 

 

188.Закарпатців за особливі заслуги нагороджуватимуть спільною 

відзнакою – "За розвиток регіону" : [рішення про спіл. відзнаку 

Закарпат. облради та Закарпат. облдержадмін.] // Новини 

Закарпаття. – 2015. – 3 січ. – С. 2. 

 

189.Звіт Закарпатської обласної державної адміністрації про 

використання коштів Державного бюджету України на утримання 

місцевих державних адміністрацій Закарпатської області за 2014 

рік // Новини Закарпаття. – 2015. – 24 лют. – С. 7. 
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