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Діячі культури й мистецтва Тернопільщини, удостоєні державних нагород, 

почесних звань. Лауреати премій [Текст] : інформаційний бюлетень за 2016 рік 

/ Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від. інформації ; уклад.: С. Воробель ; 

керівник проекту: В. Вітенко. — Тернопіль, 2018. — 20 с. 

 

Інформаційний бюлетень «Діячі культури й мистецтва Тернопільщини, 

удостоєні державних нагород, відзнак, почесних звань. Лауреати конкурсів, 

премій і фестивалів» включає перелік імен діячів культури та мистецтва 

Тернопільської області, які в 2016 році були удостоєні державних нагород 

України, отримали відзнаки зарубіжних країн, стали лауреатами премій, 

фестивалів і конкурсів. 

 

Бюлетень розрахований на спеціалістів галузі, викладачів та студентів 

навчальних закладів культури, громадськість.  
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Від укладача 

 

 

Інформаційний бюлетень «Діячі культури й мистецтва 

Тернопільщини, удостоєні державних нагород, почесних звань. Лауреати 

премій» включає перелік імен діячів культури та мистецтва Тернопільської 
області, які у 2016 році були удостоєні державних нагород України, 

отримали відзнаки зарубіжних країн, стали лауреатами премій, конкурсів і 
фестивалів. 

При підготовці видання використано доступні на час укладання тексти 

указів Президента України, видання відділу Інформаційного  центру з питань 

культури та мистецтва Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого, публікації на сторінках центральних, місцевих періодичних 

видань, інтернеті.  

Бюлетень розрахований на спеціалістів галузі, викладачів і студентів 

навчальних закладів культури, громадськість.  

Електронна версія видання розміщена на сайті Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки у розділі «Ресурси»: http://library.te.ua. 
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ 
 

Орден Свободи 

 
 

МАРЧУК  

Іван  

Степанович 

— художник-живописець (м. Київ, уродженець с. Москалівка 

Лановецького району Тернопільської області) — за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм 
 
Указ Президента України № 276/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

 

 
ФОЛЬВАРОЧНИЙ  

Василь 

Іванович 

— Письменник (м. Київ, уродженець с. Нападівка Лановецького 

району) — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці 
незалежності України 
 

Указ Президента України № 338/ 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України» 
 

Орден «За заслуги» 

ІІ ступеня 
 

ОЛЕЩУК  

Ігор  

Андрійович 

— заступник голови Тернопільської обласної організації 
Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих 

(м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності 
України 
 

Указ Президента України № 338/ 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України» 

 

БУБЕРНАК 

Степан Іванович 

— завідувач Ягільницьким народним музеєм історії села 

Чортківського району Тернопільської області (с. Ягільниця, 

Чортківський район, Тернопільська область) — за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науко-во-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консолідації 
українського суспільства, багаторічну сумлінну працю 
 

Указ Президента України № 18/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Соборності України» 
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Орден «За заслуги» 

ІІІ ступеня 

 
ДУДА  

Ігор  

Микитович 

— директор Тернопільського обласного художнього музею 

(м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм 
 

Указ Президента України № 276/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 
 

 

ВІДЗНАКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ — ЮВІЛЕЙНА МЕДАЛЬ 

«25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ» 
 

[За значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету 
та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну 
діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу] 
 

БАЛАН  

Іван  

Дмитрович 

— художник Чернівецької обласної організації Національної 
спілки художників України (м. Чернівці, уродженець 

с. Стрілківці Борщівського району Тернопільської області) 
 

БАРАН  

Василь  

Дмитрович 

— керівник народного аматорського лемківського хору 

«Яворина» Монастириського районного комунального 

палацу культури (м. Монастириська, Тернопільська область) 
 

БУРМІЦЬКИЙ  

Борис  

Анатолійович 
 

— звукорежисер, акомпаніатор комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва» (м. Тернопіль) 
 

ВОЛИНЕЦЬ  

Надія 

Іларіонівна 

— учений секретар Державного історико-архітектурного 

заповідника у м. Бережани, Тернопільська область 

(м. Бережани, Тернопільська область) 
 

ОКАЛЬСЬКА  

Тетяна  

Володимирівна 

— художник-графік (м. Борщів, Тернопільська область) 

 

 
 

РОМАНЧУК  

Марія  

Михайлівна 
 

— член ради Тернопільського суспільно-культурного 

товариства «Надсяння» (м. Тернопіль) 
 

СОХАЦЬКИЙ  

Михайло  

Петрович 
 

— директор Борщівського обласного комунального 

краєзнавчого музею, Тернопільська область (м. Борщів, 

Тернопільська область) 

ШУПЛЯК  

Олег Ілліч 

— художник, педагог, член Національної спілки художників 

України (м. Бережани, Тернопільська область) 
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

 
 

Народний артист України 
 

ВЕРМІНСЬКИЙ  

Володимир  

Євгенович 

 

— артист, співак, композитор (м. Тернопіль) — за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консолідації 
українського суспільства, багаторічну сумлінну працю 
 

Указ Президента України № 18/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Соборності України» 

 

ІВАНОНЬКІВ  

Богдан  

Михайлович 

— головний диригент установи Тернопільської обласної ради 

«Тернопільська обласна філармонія» (м. Тернопіль) — за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу консолідації 
українського суспільства, багаторічну сумлінну працю 
 

Указ Президента України № 18/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Соборності України» 

 

ЛЯХОВСЬКИЙ  

Іван Григорович 

— актор комунальної установи Тернопільської обласної ради 

«Тернопільський академічний обласний український 

драматичний театр імені Т. Г. Шевченка» (м. Тернопіль) — 

за вагомий особистий внесок у розвиток національної 
культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 
 

Указ Президента України № 117/ 2016 від 26.03.2016 «Про відзначення 

державними нагородами України діячів театрального мистецтва» 

МОСІЙЧУК  

Ярослава  

Володимирівна 

— провідна актриса Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Шевченка (м. 

Тернопіль) — за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, зразкове виконання 

службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю  
 

Указ Президента України № 80/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня» 

 

 

ПАВЛІК  

Віктор 

 

— 

 

співак, викладач Київського національного університету 

культури і мистецтв (м. Київ, уродженець м. Теребовля, 
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Франкович Тернопільська область) — за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 
трудові здобутки та високий професіоналізм 
 

Указ Президента України № 276/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

 

ФЕЛЕНЧАК  

Василь  

Андрійович 

— художній керівник та диригент комунальної установи 

Тернопільської міської ради «Муніципальний Галицький 

камерний оркестр» (м. Тернопіль) — за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі 
творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 
 

Указ Президента України № 495/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва» 
 

 

Народний художник України 
 

ТКАЧИК  

Богдан Іванович 

— художник (м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 
трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї 
річниці незалежності України 
 

Указ Президента України № 338/2016 Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України 
 

 

Заслужений артист України 
 

БАЖАНОВ  

Микола  

Леонідович  

— актор комунальної установи Тернопільської обласної ради 

«Тернопільський академічний обласний український 

драматичний театр імені Т. Г. Шевченка» (м. Тернопіль) — 

за значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм 
 

Указ Президента України № 276 / 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

 

 

 

БРУХАЛЬ  

Ігор Григорович 

 

 

— 

 

 

викладач установи Тернопільської ради «Тернопільське 

обласне державне музичне училище імені 
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С. Крушельницької» (м. Тернопіль) — за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

25-ї річниці незалежності України 
 

Указ Президента України № 338/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України» 

 

ВЕРМІНСЬКИЙ  

Володимир  

Євгенович 

— артист, співак, композитор (м. Тернопіль) — за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консолідації 
українського суспільства, багаторічну сумлінну працю  
 

Указ Президента України № 18/ 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Соборності України» 

 

ІВАНКІВ  

Тарас  
Степанович 

— артист-ляльковод, провідний майстер сцени комунальної 
установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський 

академічний обласний театр актора і ляльки» 

(м. Тернопіль) — за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, значні 
творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 
 

Указ Президента України № 117/ 2016 від 26.03.2016 «Про відзначення 

державними нагородами України діячів театрального мистецтва» 

 

МАЛІНОВИЧ  

Андрій  

Володимирович 

— актор комунальної установи Тернопільської обласної ради 

«Тернопільський академічний обласний український 

драматичний театр імені Т. Г. Шевченка» — за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм 
 

Указ Президента України  № 276 / 2016 «Про відзначення держав-ними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

   

ХЛИСТУН 

Василь  

Петрович 

— керівник народної аматорської музичної студії «Музична 

скриня» Тернопільського районного будинку культури 

(м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 
 

Указ Президента України № 495/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва» 

 

ЯКОВ’ЯК  — артист академічного ансамблю народної музики «Візерунок» 
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Василь  

Петрович 

установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська 

обласна філармонія» (м. Тернопіль) — за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі 
творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 
 

Указ Президента України № 495/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва» 

 

Заслужений діяч мистецтв України 
 

КУЗІВ  

Михайло  

Петрович 

— викладач кафедри Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. 

Тернопіль)  — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці 
незалежності України 
 

Указ Президента України № 338/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України» 

 

РУДЗІНСЬКИЙ 

Михайло  

Степанович 

— музикант, педагог, директор установи Тернопільської 
обласної ради «Тернопільське обласне державне музичне 

училище імені С. Крушельницької» (2003 — 2017) (м. 

Тернопіль) — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм 
 

Указ Президента України  № 276 / 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

 
 

Заслужений журналіст України 

 
ДЯКІВ  

Оксана  

Іванівна 

— редактор районної газети «Колос» (м. Заліщики, 

Тернопільська область) — за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 
трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї 
річниці незалежності України 
 

Указ Президента України № 338/2016 Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

 

ЛИСЕВИЧ  

Михайло  

— виконувач обов’язків редактора газети Тернопільської 
обласної ради і Тернопільської обласної державної адміні-
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Васильович страції «Свобода» (м. Тернопіль) — за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм 
 

Указ Президента України  № 276 / 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

 

ШКАРАБАН  

Стефан 

 Васильович 

— редактор районної газети «Вільне слово» (смт Козова, 

Козівський район, Тернопільська область) — за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм 
 

Указ Президента України  № 276 / 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

 

Заслужений майстер народної творчості України 
 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ 

Михайло  

Йосипович 

— майстер народних художніх промислів — художньої різьби 

по дереву (с. Струсів, Теребовлянський район, Тернопільська 

область) — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм 
 

Указ Президента України  № 276 / 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Конституції України» 

 

ЛУКІВ  

Слава  

Володимирівна 

— майстер художньої вишивки (смт Підволочиськ, 

Підволочиський район, Тернопільська область) — за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 
 

Указ Президента України №338/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України» 

 

ПАВЛОВА  

Людмила  

Іванівна 

— майстер народних художніх промислів (м. Тернопіль) — за 

значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю  
 

Указ Президента України № 80/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня» 
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Заслужений працівник культури України 

 
 

БІНЦАРОВСЬКА 

Алла 

Іванівна 

— художній керівник народного художнього театру пісні «Для 

тебе» Тернопільського національного економічного 

університету (м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі 
здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 
 

Указ Президента України №495/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва» 

 

ГАЛАБУРДА  

Надія  

Ярославівна 

— викладач Новосільської музичної школи Підволочиської 
районної ради (с. Нове Село, Підволочиськ, Тернопільська 

область) — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм 
 

Указ № 276 / 2016 «Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Конституції України» 

 

КОВАЛИШИН  

Ганна 

Іванівна 

— директор Підзамочківського сільського будинку культури 

(с. Підзамочок, Бучацький район, Тернопільська область) — 

за значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу консолідації 
українського суспільства, багаторічну сумлінну працю 
 

Указ Президента України № 18/ 2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Дня Соборності України» 

 

МАЙОВСЬКИЙ  

Петро  

Степанович 

— викладач, завідувач відділення комунальної установи 

Тернопільської обласної ради «Теребовлянське вище 

училище культури» (м. Теребовля, Тернопільська область) — 

за значний особистий внесок у розвиток національної 
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва 
 

Указ Президента України №495/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва» 
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ЦУПРИК  

Юрій  

Степанович 

 

— 

 

голова правління Тернопільського обласного осередку 

Львівського регіонального відділення Спілки дизайнерів 

України (м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, 

ва-гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, з 
нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським 

референдумом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 
 

Указ Президента України №533/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським 

референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 

року» 

 

   

Заслужений працівник освіти України 
 

ДОСКОЧ  

Анжела  

Альфредівна 

— художній керівник Народної хорової капели «Зоринка», 

викладач комунального закладу Тернопільської міської ради 

«Дитяча хорова школа "Зоринка"» (м. Тернопіль) — за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності 
України 
 

Указ Президента України №338/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України» 

 

Заслужений художник України 

 

ЧОРНОБАЙ  

Володимир  

Миколайович 

— художник декоративно-прикладного мистецтва 

(м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі 
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

25-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року 
 

Указ Президента України №533/2016 «Про відзначення державними 

нагородами України з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським 

референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 

року» 
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ОРДЕН «НАРОДНИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ» 
Українська недержавна нагорода 

 

ПРИТУЛА  

Сергій  

Дмитрович  

— телеведучий, актор, автор і співпродюсер (м. Київ, 

уродженець м. Збараж Тернопільської області) — за 

волонтерську діяльність 

 

ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА  

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 
 

СЕНІНА  

Тамара  

Григорівна 

— директор Кременецького обласного літературно-меморіального 

музею Юліуша Словацького (м. Кременець, Тернопільська 

область) — за популяризацію польської культури та плідну 

співпрацю з польськими діячами культури і літератури 

 

 

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ І КОНКУРСІВ 
 

 

«ЛЮДИНА РОКУ — 2016» НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
 
 

 

ВИХРУЩ  

Анатолій  

Володимирович 

— доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та педагогіки Тернопільського національного 

економічного університету (м. Тернопіль) 

 

КРОХМАЛЬНИЙ 

Анатолій  

Мирославович  

 

— журналіст телекомпанії «Т\/-4» (м. Тернопіль) 

 

САМЧУК  

Віра  

Григорівна  

— заслужена артистка України, актриса Тернопільського 

академічного обласного драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка (м. Тернопіль) 

 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 2016 РОКУ 
 

АНДРУШКО  

Сергій  

Павлович 

— заслужений артист України (м. Тернопіль) — за майстерне 

виконання ролей останніх років (м. Тернопіль) 
 

Номінація «Театральне мистецтво — імені Леся Курбаса» 

 

ГРОМИК  

Іван  

Григорович 

— заслужений працівник культури України (м. Теребовля, 

Тернопільська область) — вокаліст Струсівської заслуженої 
капели бандуристів «Кобзар»  
 

Номінація «Музичне мистецтво — імені Соломії 
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Крушельницької» 

 

ДЖУЛА  

Олександр 

Іванович 

 

— автор (м. Тернопіль) — за творчу роботу «Каплиця релігійної 
громади «Парафія Вознесіння Господнього» Тернопільсько-

Зборівської єпархії УГКЦ по вул. Львівській у м. Тернополі»  
 

Номінація «Архітектура — імені Георгія Пінзеля» 

 

КОСТИШИН  

Лілія  

Валентинівна 

— автор (м. Тернопіль) — за  серію публікацій із зони АТО та 

ведення щотижневої сторінки «Калина» у газеті «Вільне 

життя плюс»  

 

Номінація «Журналістика — імені Володимира Здоровеги» 

 

ПОКУСІНСЬКА 

Людмила 

Василівна 

 
ПОКУСІНСЬКИЙ 

Олексій 

Михайлович 

 

— художники, дослідники, викладачі кафедри декоративно-

прикладного мистецтва Придністровського державного 

університету ім. Т. Шевченка (м. Рибниця, Молдова) — за 

наукове дослідження «Борщівська народна сорочка, 

Матеріали. Крій. Техніка шитва. Колекція Борщівського 

краєзнавчого музею» 

 

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво — імені 
Ярослави Музики» 

 

СМОЛЯК  

Олег  
Степанович 

— автор (м. Тернопіль) — за збірку «Щедрівки Західного 

Поділля»  
 

Номінація «Етнографія і музейна справа — імені 
Володимира Гнатюка» 
 

СТЕЦЬКО  

Василь  

Петрович 

— автор (м. Тернопіль) — за серію робіт «Шевченкіана»  
 

Номінація «Образотворче мистецтво — імені Михайла 

Бойчука» 

 

Не присуджено премії в номінаціях: 

 

• «Краєзнавство — імені Петра Медведика» 

• «Література — імені Богдана Лепкого» 

• «Твір для дітей та юнацтва — імені Іванни Блажкевич» 

• «Публіцистика — імені Ярослава Стецька» 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРЕМІЯ 

ІМ. БРАТІВ БОГДАНА ТА ЛЕВКА ЛЕПКИХ 
 

МАЦЬКІВ  

Леся Степанівна  
(сценічний 

псевдонім 

Горлицька) 

 

— співачка, педагог; диригент, композитор (м. Бучач, 

Тернопільська область) — за поетичну, композиторську, 

педагогічну і благодійну діяльність останніх років 

ПОКУСІНСЬКА  

Людмила 

Василівна 

 

ПОКУСІНСЬКИЙ 

Олексій  

Михайлович 

 

— художники, дослідники, викладачі кафедри декоративно-

прикладного мистецтва Придністровського державного 

університету ім. Т. Шевченка (м. Рибниця, Молдова) — за 

монографію «Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. 

Техніка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею» 

(2012) 

 

ФАРИНА  

Ігор 

Андрійович 

— поет, прозаїк, критик, перекладач, есеїст (м. Шумськ, 

Тернопільська область) — за книги есеїстки «Вогнище на 

дощі» (2011), «Шумська мелодія» (2012), повість «Кулемет» 

(2016) 

 
ФОЛЬВАРОЧНИЙ 

Василь  

Іванович 

 

— поет, прозаїк, драматург, м. Київ, уродженець с. Нападівка 

Лановецького району Тернопільської області) — за роман-

епопею «Симон Петлюра» у п’яти книгах (2009 — 2014), 

роман «Хрещеники Сталіна» (2012) і роман-сповідь 

«Розчахнута душа» (2014) 

 

ПРЕМІЯ ЖУРНАЛУ «ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕРНОПІЛЬ» 
 

ГРИНЕЧКО 

Володимир 

Степанович, 

ГИЧКО 

Людмила 

— письменники (м. Тернопіль) — за супердетектив «Закохані в 

місячному сяйві»  
 

Номінація «ПРОЗА» 

 

 

ЗАВАДСЬКИЙ  

Юрій  

Романович 

 

— 

 

поет, громадський діяч, видавець (м. Тернопіль) — за добірку 

віршів «Тілом» 
 

Номінація «ПОЕЗІЯ» 

 

САДОВСЬКА 

Галина  

Дмитрівна 

 

— журналіст, публіцист, літератор (м. Тернопіль) — за серію 

публікацій про подвижників нації 
 

Номінація «ПУБЛІЦИСТИКА» 
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МІЖНАРОДНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 

«КОРОНАЦІЯ СЛОВА-2016» 
 

 

БІЛИК  

Стефанія  

Григорівна 

 

— 

поетеса, кандидат технічних наук, доцент Бережанського 

агротехнічного інституту, уродженка с. Надрічне — за твір 

«Пам’яті Устима Голоднюка, героя Небесної Сотні» — 

спеціальна відзнака від Центрального будинку офіцерів 

Збройних Сил України, начальника Центрального будинку 

офіцерів Збройних Сил України полковника Євгена Блискуна 
 

Номінація «Пісенна лірика»  

МЕЛЬНИЧУК 

Богдан  

Іванович 

СЕМЕНЯК  

Валентина  

Миколаївна 

— за твір «Проліскам сніг не страшний»  — спеціальна відзнака 

«Вибір Генерального Продюсера «1+1». 

 

Номінація «Кіносценарії» 

 

 

СІРИЙ  

Сергій  

Антонович 

— поет-пісняр, журналіст (м. Тернопіль) — твір «Бім і Кеті» 

переможцем у номінації «Пісенна поезія для дітей» як 

кращий пісенний твір для дітей молодшого шкільного віку 

 

Номінація «Пісенна лірика»  

 

УХАЧЕВСЬКИЙ 

Сергій  

Юрійович 

— письменник, сценарист, відомий за художніми 

«Пройдисвіти», «Чужа гра», «Стіна» та «Осінні ілюзії»; 

документальними виданнями, теле- та кіносценаріями для 

телеканалів Discovery, National Geographic, Інтер, СТБ (м. 

Київ, уродженець м. Тернополя) — літературна відзнака 

«Золотий письменник України» 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ ІМЕНІ РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 
 

Зборівська  

державна 

українська 

гімназія 

ім. Р. Завадовича 
 

— номінація «За популяризацію творчості Романа Завадовича» 

МАРТИНЮК 

Олексій 

— учень Тернопільської загальноосвітньої школи № 24 І-ІІІ ст.  

(м. Тернопіль) 
 

Номінація «За вдалий літературний дебют серед молодих 

авторів» 

 

 

МЕЛЬНИЧУК — письменник, заслужений діяч мистецтв України 
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Богдан Іванович (м. Тернопіль) — за кращі твори для дітей та юнацтва та у 

зв'язку з 40-річчям творчої діяльності 
Номінація «За кращі твори для дітей та юнацтва» 
 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ 

ІМЕНІ СТЕПАНА САПЕЛЯКА (м. Харків) 

 
 

БАРАН 

Євген  

Михайлович 

— літературознавець, голова Івано-Франківської ОО НСПУ 

(м. Івано-Франківськ, родженець села Джурин Чортківського 

району) 

 

МЕЛЬНИЧУК  

Богдан Іванович 

— письменник, головний редактор журналу «Літературний 

Тернопіль» (м. Тернопіль) 

 

о. Василь 

ПОГОРЕЦЬКИЙ  

 

— священик, доктор теологічних наук, член НСПУ (м. 

Копичинці, Гусятинський район, Тернопільська область) 

ПОГОРЕЦЬКИЙ  

Володимир  

Антонович 

 

— письменник, головний редактор журналу «Золота пектораль» 

(м. Чортків, Тернопільська область) 

 

СОРОКА 

Петро  

Іванович 

— письменник, доцент Національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка, член НСПУ (м. Тернопіль) 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМЕНІ ЛЕСЯ МАРТОВИЧА 

(м. Жовква, Львівська область) 
 

ВІСТОВСЬКИЙ 

Олег  
Володимирович 

—  поет, публіцист, перекладач, журналіст (м. Заліщики, 

Заліщицький район, Тернопільська область) — лауреат 

конкурсу в номінації «Поезія. Добірка» 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРИ 

КРАВЧЕНКО (ДЕВІЛЬ) м. Дніпро 
 

о. Василь 

ПОГОРЕЦЬКИЙ  

 

— письменник, настоятель Свято-Покровської церкви 

м. Копичинці (м. Копичинці, Гусятинський район, 

Тернопільська область) — за збірку «Синдром милосердя» 

(2015) 
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КНИГА РОКУ НСПУ 2016 «ГЛИНЯНИЙ КІТ» 

(м. Київ) 
 

ГУМЕНЮК  

Борис  

Борисович 

 

— поет, прозаїк, військовик (м. Київ, уродженець с. Острів, 

Тернопільський район, Тернопільська область) —  за книжку 

віршів, новел і публіцистики «Блокпост» 
 

Номінація «Російсько-українська війна на Донбасі та її 
історичні передумови»  
 

За інформацією K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów  «Вірші з 
війни» (Wiersze z wojny) Бориса Гуменюка потрапили у 90 із 257 

кращих поетичних книжок у Польщі (Номінація на премію ім. 

Віслави Шимборської). 
 

 

ТОП-100 ЛЮДЕЙ КУЛЬТУРИ НОВОГО ЧАСУ 

(ж-л «Новое время», м. Київ») 
 

МАХНО 

Василь  

Іванович 

— поет, перекладач, літературознавець (м. Нью-Йорк, США, 

уродженець м. Чортків Тернопільської області) 
 

Номінація «Книги» 

 

САВКА  

Мар'яна  

Орестівна  

 

— поетеса, співзасновник «Видавництва Старого Лева» (м. 

Львів, уродженка м. Копичинці Гусятинського району 

Тернопільської області) 
 

Номінація «Письменники та видавці» 

 

 

40 ОСОБИСТОСТЕЙ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ КРАЇНУ» 

за версією газети «Бизнес» (м. Київ) 
 

САВКА  

Мар'яна 

Орестівна  

— письменниця, головний редактор та співзасновник 

«Видавництва Старого Лева» (м. Львів, уродженка м. 

Копичинці Гусятинського району Тернопільської області) 
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ПЕРЕМОЖЦІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ 

КОНКУРСІВ 
 

ОБЛАСНА ПРЕМІЯ ІМЕНІ ІВАНА МАРЧУКА В ГАЛУЗІ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ШАЧКО 

Петро 

— учень Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука 

 

Номінація «малярство» 

 

ЯЛОВА 

Вікторія 

— учениця Підволочиської художньої школи 

 

Номінація «графіка» 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ БАГАТОЖАНРОВИЙ АВТОРСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС «КВІТКА НА КАМЕНІ – 2016» 

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. 
 

БИЧОК  

Тетяна  

— учасниця зразкового хореографічного колективу  

«Ольвія», м. Ланівці, Тернопільська область 
 

ІІ премія  

Номінація «Сучасний танець» 

 

ПАРІЙ  

Юлія, 

 

ГУШТИК  

Максим 

— дует зразкового хореографічного колективу «Ольвія»,  

м. Ланівці, Тернопільська область 
 

ІІІ премія 

Номінація «Народний танець» 

 

IX МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ 

«PERPETUUM MOBILE» (м. Дрогобич, Львівська обл.) 
 

І премія — РАДЬ Андрій (м. Тернопіль) 

 

ІІ премія — КОВАЛЬ Богдан, ДІДИК Тарас (м. Тернопіль),  

оркестр українських народних інструментів  

(м. Теребовля, Тернопільська обл.) 

 

ІІІ премія — ТРИГУК Володимир (м. Тернопіль) 
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VІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС «PREMIER – 2016» 

(м. Київ) 
 

ІІ премія  

Номінація  

«Сучасна  

хореографія» 

— Хореографічна студія «Арт»  м. Бучач, Тернопільська обл. 

 

 

ХVІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ 

(У рамках всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Нейгаузівські музичні 
зустрічі» (м. Кропивницький, Кіровоградська обл.) 

 
 

ІІ вікова  

категорія: 

ІІ премія 

— ЧЕКАНОВСЬКА Софія (Тернопільська ОКЕШМ) 

 

 

І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ МУЗИЧНИЙ КОНКУРС 

МИРОСЛАВА СКОРИКА (м. Київ) 
 

ІІ премія — ЧУБАК Діана (м. Тернопіль) 
 


