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Діячі культури й мистецтва Тернопільщини, удостоєні державних нагород,
відзнак, почесних звань. Лауреати конкурсів, премій і фестивалів [Текст] :
інформаційний бюлетень за 2017 рік / Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; від.
інформації ; уклад.: С. Воробель; керівник проекту: В. Вітенко. — Тернопіль,
2018. — 23 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, творчо обдарованої молоді
Тернопільської області, які в 2017 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 та 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

КОЛІНЕЦЬ
Володимир
Володимирович

— громадсько-політичний діяч, член Тернопільської міської
громадської
організації
«Інститут
національного
відродження імені Ігоря Ґерети» (м. Тернопіль) — за
значний особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток Української держави, справу
консолідації українського суспільства, багаторічну
сумлінну працю
Указ Президента України № 10/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
Соборності України»
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
ІІІ ступеня

ДЖОДЖИК
Іван
Григорович

учасник національно-визвольного руху (м. Тернопіль) —
за вагомий особистий внесок у становлення Української
незалежної держави, активну участь у національновизвольному русі, патріотичне виховання молоді
Указ Президента України № 321/2017 «Про відзначення
державними нагородами України»
ОРДЕН КНЯГИНІ ОЛЬГИ
ІІІ ступеня

ЛЮБАРСЬКА
Леся
Михайлівна

завідувач сектору Козацько-десантного екологічного
осередку імені Дмитра (Байди) Вишнівецького
Українського козацтва ( м. Борщів, 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 № 251/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
незалежності України»
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ
Заслужений артист України
ГРЕБЕНЬОВСЬКИЙ
Віктор
Мирославович

— диригент народного аматорського інструментального
ансамблю «Опус» Бучацького районного комунального
будинку культури, Тернопільська область (м. Бучач,
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 № 168/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
Конституції України»

МРИГА
Петро
Никифорович

— артист, провідний майстер сцени комунальної установи
Тернопільської
обласної
ради
«Тернопільський
академічний обласний театр актора і ляльки»
(м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі
трудові здобутки та високий професіоналізм
Указ Президента України № 168/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
Конституції України»

ПІДЛУЖНИЙ
Андрій
Борисович

— артист, співак, композитор (м. Тернопіль) — за значний
особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній
розвиток Української держави, вагомі трудові
досягнення, багаторічну сумлінну працю
Указ Президента України №398/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта
проголошення незалежності України 1 грудня 1991
року»
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СКРИПЧУК
Оксана
Володимирівна

— артистка хору 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 №355/2017 «Про відзначення
державними
нагородами
України
з
нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва»
Заслужений журналіст України

ГУДИМА
Петро
Ярославович

—

головний редактор творчо-виробничого об’єднання
радіопрограм
філії
акціонерного
товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України
«Тернопільська регіональна дирекція» (м. Тернопіль) —
за значний особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та
високий професіоналізм
Указ Президента України № 251/ 2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
незалежності України»

ОНИСЬКІВ
Михайло
Михайлович

—

журналіст, член Національної спілки журналістів
України (м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української
держави, справу консолідації українського суспільства,
багаторічну сумлінну працю
Указ Президента України № 10/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
Соборності України»
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Заслужений майстер народної творчості України
БАЛБУС
Тетяна
Анатоліївна

— майстер народних художніх промислів, живопису та
декоративного розпису (м. Кременець, Тернопільська
область) — за значний особистий внесок у державне
будівництво,
соціально-економічний,
науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі
трудові здобутки та високий професіоналізм
Указ Президента України № 251/ 2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
незалежності України»

КОЗЛОВСЬКА
— майстриня
художньої
вишивки
(м.
Бережани,
Марія Семенівна
Тернопільська область) — 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 № 56/2017 «Про відзначення
державними
нагородами
України
з
нагоди
Міжнародного жіночого дня»
ОКАЛЬСЬКА
Тетяна
Володимирівна

— художник-графік (м. Борщів, Тернопільська область) —
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 № 56/2017 «Про відзначення
державними
нагородами
України
з
нагоди
Міжнародного жіночого дня»
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Заслужений працівник культури України
БАРАНОВ
Володимир
Олександрович

— художник
по
світлу
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 та високу професійну
майстерність
Указ Президента України № 82/2017 «Про відзначення
державними
нагородами
України
з
нагоди
Міжнародного дня театру»

ГОЛОД
Надія
Антонівна

— директор
Бережанського
краєзнавчого
музею,
Тернопільська область (м. Бережани, Тернопільська
область) — за значний особистий внесок у соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній
розвиток Української держави, зразкове виконання
службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю
Указ Президента України № 56/2017 «Про відзначення
державними
нагородами
України
з
нагоди
Міжнародного жіночого дня»

ГУК
Леся
Степанівна

— директор комунальної установи Тернопільської обласної
ради «Тернопільська обласна бібліотека для молоді»
(м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української
держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну
сумлінну працю
Указ Президента України № 398/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта
проголошення незалежності України 1 грудня 1991
року»
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ЖЕГРАЙ
Богдан
Богданович

— викладач-методист установи Тернопільської обласної
ради «Тернопільське обласне державне музичне
училище імені С. Крушельницької» (м. Тернопіль) — за
значний особистий внесок у розвиток національної
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу
професійну майстерність
Указ Президента України № 355/2017 «Про відзначення
державними
нагородами
України
з
нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва»

ОБЛЕЩУК
Стефанія
Степанівна

— викладач-методист
комунальної
установи
Тернопільської обласної ради «Теребовлянське вище
училище культури» (м. Теребовля, Тернопільська
область) — за значний особистий внесок у розвиток
національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців,
багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий
професіоналізм
Указ Президента України № 286/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
працівників освіти»

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, науковотехнічний, 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 № 398/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта
проголошення незалежності України 1 грудня 1991
року»

8

Заслужений художник України
ДМІТРУХ
Микола
Антонович

— художник (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 № 251/ 2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
незалежності України»

ЧОРНОБАЙ
Володимир
Миколайович

— художник
декоративно-прикладного
мистецтва
(м. Тернопіль) — за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, 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 № 398/2017 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта
проголошення незалежності України 1 грудня 1991
року»

ШУПЛЯК
Олег
Ілліч

— художник-живописець (м. Бережани, Тернопільська
область) — за значний особистий внесок у розвиток
національної культури і мистецтва, вагомі творчі
здобутки та високу професійну майстерність
Указ Президента України № 355/2017 «Про відзначення
державними
нагородами
України
з
нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва»
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«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА ТЕРНОПОЛЯ»
КОЛІНЕЦЬ
Володимир
Володимирович

— громадсько-політичний діяч, публіцист,
знавець, педагог (м. Тернопіль)

МЕЛЬНИЧУК
Богдан
Іванович

— письменник,
драматург,
журналіст,
краєзнавець,
Заслужений діяч мистецтв України (м. Тернопіль)

ПІДЛУЖНИЙ
Андрій
Борисович

— український композитор, вокаліст, музикант, поет,
телеведучий та актор (м. Київ, уродженець м. Тернопіль)

літературо-

Відзнака Тернопільської міської ради «За активну благодійну та громадську
діяльність, вагомий внесок в розвиток науки, економіки, виробництва, культури
та мистецтва, досягнення і перемоги у спорті, за впровадження передових
технологій у сферах людської життєдіяльності»
КАРМАЗИН
Василь
Петрович

— заступник начальника управління культури і мистецтв завідувач сектору розвитку культури та духовної
спадщини (м. Тернопіль)

КОРЖЕНЕВСЬ
КИЙ
Левко
Макарович

— співак, композитор, вокаліст ансамблю «Медобори»,
заслужений артист України (м. Тернопіль)

ЛЮБАРСЬКА
Леся
Михайлівна

— поетеса, активна громадська діячка, член Національної
спілки журналістів України, Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка (м. Тернопіль)

ЦИКЛИНЯК
Тарас
Петрович

— краєзнавець, екскурсовод, музикант (м. Тернопіль)

10

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ І КОНКУРСІВ

«ЛЮДИНА РОКУ — 2017» НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
БЕЗПАЛЬКО
Михайло
Антонович

— актор
Тернопільського
академічного
драматичного театру імені Т. Шевченка )

обласного

КОСТИШИН
Лілія
Валентинівна

— заступник редактора газети "Вільне життя плюс"

ФЕЛЕНЧАК
Василь
Андрійович

— художній керівник і диригент муніципального
Галицького камерного оркестру, народний артист
України

ШУМИЛО
Володимир
Михайлович

— художник, майстер народних художніх промислів

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ
ОКАРИНСЬКИЙ
Володимир
Михайлович

—

історик, дослідник, викладач (м. Тернопіль) — за книгу
«Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991
року)»
Номінація «Етнографія і музейна справа» ім.
Володимира Гнатюка

ЧИСТУХ
Володимир
Ярославович

— вчитель, краєзнавець (с. Завалів Підгаєцького району) —
за книгу «Завалівське коріння Блаженнійшого
Любомира Гузара»
Номінація «Краєзнавство» імені Петра Медведика
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ТРАКАЛО
Василь
Йосипович

— журналіст, письменник (смт Товсте Заліщицького
району) — за роман «Колонія»
Номінація «Література» імені Богдана Лепкого

ГЕРБІШ
Надія

— письменниця, журналістка, перекладачка, фотограф
(м. Тернопіль, уродженка м. Збараж ) — за книгу «Мене
звати Мар’ям»
Номінація «Твір для дітей та юнацтва» імені Іванни
Блажкевич

РЕПКА
Борис
Данилович

— український співак (ліричний тенор), м. Тернопіль — за
майстерне виконання ролей останніх років — Андрія
(«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського),
Петра («Наталка Полтавка» М. Лисенка), Степана
(«Шаріка, або Кохання січового стрільця»), Ярослава
(«Гуцулка Ксеня» Я. Барнича)
Номінація «Театральне мистецтво» імені Леся Курбаса

ЯКУБОВСЬКИЙ
Володимир
Петрович

— художник, сценограф, книжковий графік. Брат
І. Якубовського. Головний художник Тернопільського
академічного обласного театру актора і ляльки
(м. Тернопіль) — за серію робіт «Моя Україна»
Номінація «Образотворче мистецтво» ім. Михайла
Бойчука

ФЕЛЕНЧАК
Василь
Андрійович

— музикант, диригент, засновник і художній керівник
Галицького муніципального камерного оркестру
(м. Тернопіль) — за музичні програми патріотичного
спрямування
Номінація «Музичне мистецтво» імені Соломії
Крушельницької

ГАМЕРА
Наталія
Петрівна

— журналіст, редактор Лановецької районної газети «Голос
Лановеччини», член громадської ради при Лановецькій
РДА (м. Ланівці) — за серію опублікованих у лановецькій районній газеті «Голос Лановеччини» в 2015-2017
роках публіцистичних матеріалів про захист
незалежності та цілісності України в зоні АТО і
благородні дії волонтерів – наших земляків
Номінація «Публіцистика» імені Ярослава Стецька
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УХМАН
Михайло
Миколайович

—

журналіст, учасник бойових дій в зоні АТО
(м. Тернопіль) — за статті в постійній рубриці
«З передової» газети «Свобода»
Номінація «Журналістика» імені Володимира Здоровеги

ГОЛОВЧАК
Олег,

архітектори, автори ідеї та члени редакційної колегії,
м. Тернопіль — за книгу «Архітектори Тернопілля»

ГОРДІЙ
Ігор,

Номінація «Архітектура» імені Георгія Пінзеля

КИЧКО
Михайло
На номінацію «Декоративно-ужиткове мистецтво» (премія імені Ярослави
Музики) вчасно оформлених подань не надійшло
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРЕМІЯ
ІМ. БРАТІВ БОГДАНА ТА ЛЕВКА ЛЕПКИХ
(м. Тернопіль)
КУПЧИНСЬКИЙ
Олег
Антонович

— історик, філолог, археограф (м. Львів уродженець
с. Сороцьке, Теребовлянський район, Тернопільська
область) — за серію літературно- і мистецтвознавчих
досліджень останніх років

МИХАЛЬСЬКА
Лариса
Романівна

— тележурналіст (м. Тернопіль) — за цикл програм
«Відверті діалоги»

ПОГОРЕЦЬКИЙ — письменник, історик, священик (м. Копичинці,
Василь
Тернопільська обл.) — за книги прози та поезії «На
роздоріжжі» (2013), «Хрест на вістрі буття» (2014),
Антонович
«Україна іде…» (2016), «Рахманне роздолля» (2017) та
публікації під рубрикою «Духовні обереги» в журналі
«Літературний Тернопіль»
ШУПЛЯК
Олег
Ілліч

— художник, педагог, заслужений художник України
(м. Бережани, Тернопільська область) — за серії
живописних картин «Двовзори» та «Рідна земля»
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ПРЕМІЯ ЖУРНАЛУ «ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕРНОПІЛЬ»
СЕМЕНЯК
Валентина
Миколаївна

— журналістка, письменниця, фотохудожниця (с. Великі
Гаї, Тернопільський район, Тернопільська область)
Номінація «Проза»

МАТЕВОЩУК
Юрій
Олександрович

— поет, перекладач і телеведучий (м. Тернопіль)

АНДРУШКІВ
Богдан
Миколайович

— письменник, економіст, громадський діяч, професор
(м. Тернопіль)

Номінація «Поезія»

Номінація «Публіцистика і краєзнавство»
СЕМЕНЯК
Валентина
Миколаївна

— журналістка, письменниця, фотохудожниця (с. Великі
Гаї, Тернопільський район, Тернопільська область)
Премія читацьких симпатій

XVIII ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «УКРАЇНСЬКА МОВА —
МОВА ЄДНАННЯ» (м. Одеса)
ТРОЙЧАК
Марія
Іванівна

— Фітотерапевт,
громадсько-культурна
діячка,
(м. Тернопіль)— за авторський документальний фільм
«До нас завітав святий Миколай» (м. Тернопіль)
І місце в номінації «Мовне багатоголосся»

ЛЮБАРСЬКА
Леся
Михайлівна

— літераторка, громадська діячка (м. Борщів) — за збірник
«Мелодія вечірньої зорі»
Конкурсна відзнака в номінації «Квітни, мово наша
рідна»

ЧОНКА
Іван
Іванович

— хірург, винахідник, член НСЖУ — за
документальних нарисів про прадавні Карпати

книжку

Конкурсна відзнака в номінації «Пошук. Істина. Наука»
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МІЖНАРОДНА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ ІМЕНІ УЛАСА САМЧУКА
(м. Шумськ)
БІЛИК
Леся

— письменниця, педагог (м. Зборів, Тернопільська обл.) —
за повість «Промені й тіні Кароля Юзефа Ліпінського»
Номінація «Проза»

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРЕМІЯ ІМЕНІ СТЕПАНА БУДНОГО
(м. Тернопіль)
ТАРАСЮК
Надія

— поетеса, педагог, учасниця літературного об’єднання
при обласній організації НСПУ (с. Великі Вікнини
Збаразького району Тернопільської області)
ПРЕМІЯ ІМЕНІ РОДИНИ ЛЕПКИХ
(м. Тернопіль)

КОЛІНЕЦЬ
Володимир
Володимирович

— депутат Верховної Ради України першого скликання,
один із засновників Тернопільської крайової організації
НРУ у 1989 році, активний учасник національновизвольних змагань 1989—1991 рр.

М’ЯКУШ
Михайло
Олексійович

— хоровий диригент, викладач, організатор і керівник
хорових колективів (м. Тернопіль) — за багаторічну
діяльність у справі організації аматорських хорів у
трудових колективах Тернополя і відродження забутих
патріотичних національних народних пісень

ПЕЛЕШОК
Ольга

— колишній директор Крогулецької ЗОШ І—ІІ ст.,
вчитель-методист, одна з відкривачів забутого імені
Богдана Лепкого та його родини (с. Крогулець,
Гусятинський район, Тернопільська область) — за
створення першого в області шкільного музею
Б. Лепкого

САВАК
Богдан
Маркіянович

— директор Денисівського краєзнавчого музею, засновник
і постійний голова Денисівського осередку товариства
«Просвіта»

ЯРЕМА
Казимир

— Голова
Тернопільського
районного
відділення
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка,
заступник голови Тернопільського обласного товариства
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ім. Б. Лепкого, громадсько-політичний діяч, автор і
упорядник 11-ти книжок про видатних людей
Краю
Хор «Просвіта» — м. Тернопіль — за багаторічну мистецьку діяльність
ім. І. Кобилянськ
хору, засновником якого був диригент Іван
ого
Кобилянський на комбінаті «Текстерно»
КОРОНАЦІЯ СЛОВА-2017
(м. Київ)
— м. Тернопіль — сеціальна відзнака-диплом конкурсу за
текст пісні «Впустіть любов»

БУРДА
Оксана

Номінація «Пісенна лірика»
ПРЕМІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПЕН-ЦЕНТРУ ІМЕНІ БАРБАРИ ГОЛДСМІТ
«СВОБОДА ПИСАТИ» (США)
КАРА
Олександра
Юхимівна

— поет-пісняр (м. Тернопіль) — за збірку «У кожного своя
весна»
Номінація «Пісенна творчість»

МІЖНАРОДНА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
«САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ» 2017 РОКУ
ПОГОРЕЦЬКИЙ — письменник, історик, священик (м. Копичинці,
Василь
Тернопільська обл.) — за значну наукову і духовну
Антонович
діяльність, а також дослідження «Життя і творчість
Григорія Сковороди крізь призму української духовної
історії»
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ ІМЕНІ РОМАНА ЗАВАДОВИЧА
БІЛИК
Леся
Петрівна

— письменниця, педагог (м. Зборів, Тернопільська обл.) —
за повість «Промені й тіні Кароля Юзефа Ліпінського»
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ
ІМЕНІ СТЕПАНА САПЕЛЯКА (м. Харків)
САВКА
Орест
Іванович

— актор, режисер, сценарист, громадський діяч
(м. Тернопіль) — за внесок у створення меморіальної
експозиції Музею політв'язнів та репресованих,
присвяченої Степанові Сапеляку

МІЖНАРОДНА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ ІМ. Г. СКОВОРОДИ
«САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ»
БОЙЧУК
Богдан
Миколайович
(посмертно)

— письменник, перекладач (США, уродженець с. Бертники
Монастириського району Тернопільської області) — за
визначний внесок в українську літературу

ПОГОРЕЦЬКИЙ — письменник, історик, священик (м. Копичинці,
Василь
Тернопільська область) — за значну наукову і духовну
Антонович
діяльність та за дослідження «Життя і творчість
Григорія Сковороди крізь призму української духовної
історії»
МІЖНАРОДНА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРЕМІЯ ІМ. П. КУЛІША
ПОГОРЕЦЬКИЙ — письменник, історик, священик (м. Копичинці,
Василь
Тернопільська обл.) — за книжки «На роздоріжжі»,
Антонович
«Синдром милосердя» та духовно-просвітницьку
діяльність
МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (м. Київ)
МОСТОВА
Софія

— студентка Київського національного університету
ім. Т. Шевченка (с. Жизномир Бучацького району
Тернопільської області) — за літературознавчу працю
«Олесь Гончар — захисник рідної мови»
Номінація «Літературознавча праця»
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ПРЕМІЯ ІМ. М. ВОЗНЯКА
(м. Львів)
КУПЧИНСЬКИЙ
Олег
Антонович

— вчений, педагог, нинішній голова Наукового товариства
ім. Шевченка (НТШ) в Україні (м. Львів, уродженець
с. Сороцьке,
нині
Теребовлянського
району
Тернопільської області) — за книгу «Взаємне
листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби»
Номінація «Літературознавство, сучасна літературна
критика та переклади»
ПРЕМІЯ ІМ. Б. РОМАНИЦЬКОГО
(м. Львів)

ЦИБУЛЬСЬКИЙ — актор (уродженець с. Бичківці Чортківського району,
Тернопільської області) — за акторські роботи у
Адам
Львівському
академічному
обласному
музичноМиколайович
драматичному театрі ім. Ю. Дрогобича (м. Дрогобич)
Номінація «Драматургія, театральне мистецтво»

МИСТЕЦЬКА ПРЕМІЯ «КИЇВ»
Премія ім. Є. Плужника (в галузі літератури)
ФОЛЬВАРОЧНИЙ
Василь
Іванович

— письменник,
драматург
(м.
Київ,
уродженець
с. Нападівка Лановецького району) — за романи
«Розчахнута душа» та «На висоті орлиного лету»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС РУКОПИСІВ ПРОЗИ НА
КРАЩУ КНИЖКУ РОКУ «КРИЛАТИЙ ЛЕВ» (м. Львів)
ФОЛЬВАРОЧНИЙ
Василь
Іванович

— письменник,
драматург
(м.
Київ,
уродженець
с. Нападівка Лановецького району) — за кінороман
«Українська Голгофа»
Спеціальна відзнака «Сеньйор»
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МІСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ПРЕМІЯ ІМ. Т. МЕЛЬНИЧУКА
(м. Коломия, Івано-Франківська обл.)
БАРАН
Євген
Михайлович

— письменник, літературознавець, критик (м. ІваноФранківськ, уродженець с. Джурин Чортківського
району Тернопільської області) — за книгу «Шоколадна
Україна»

ПРЕМІЯ ІМ. М. ЛУЧКАЯ
(заснована Мукачівською греко-католицькою єпархією,
Закарпатська обл.)
МОРОЗ
Володимир
Романович

— історик, релігієзнавець, журналіст (м. Тернопіль) – за
книгу «Світильник віри: історія Боронявського
монастиря на тлі епохи» — «за вагомий внесок у
розвиток українознавства»
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПІСЕНЬ ІЗ МЮЗИКЛІВ
ІМ. ДЖОРДЖА ГЕРШВІНА (м. Варшава)

ОЛЕНИН
Андрій
Ігорович

— соліст
Тернопільської
обласної
(м. Тернопіль) — Гран-прі та перша премія

філармонії

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРІВ ЛЯЛЬОК «МЕРЕЖИВО КАЗКОВЕ»
(м. Черкаси)
ЛІСОВИЙ
Володимир
Миколайович

— головний режисер Тернопільського академічного
обласного театру актора і ляльки (м. Тернопіль)
Номінація «Майстерність режисера»

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОПОВІДАННЯ
«БУТИ ЛЮДИНОЮ»
(Німецький федеральний фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» у
партнерстві з Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх
людей в Україні»)
ТІТОВА
Олена
Олександрівна
(м. Тернопіль)

— «за цикл оповідань «Про людяність» — за здатність
оцінити доброту і благородство».
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ІНШЕ
ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
«УКРАЇНСЬКА КНИЖКА РОКУ»
за 2017 рік
Книга: «Євангеліє Бучацьке»
упорядник: Д. В. Степовик.
Київ : Дніпро, (2016)

—

«За
вагомий
внесок
українознавства»

у

розвиток

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА, УДОСТОЄНІ СТАТУСУ
АКАДЕМІЧНИЙ
Симфонічний оркестр
Тернопільської обласної
філармонії

—

ураховуючи значний творчий внесок у
розвиток вітчизняної музичної культури,
високий рівень виконавської майстерності

Хоровий колектив
Тернопільської обласної
філармонії

—

ураховуючи значний творчий внесок у
розвиток вітчизняної музичної культури,
високий рівень виконавської майстерності
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ПЕРЕМОЖЦІ
МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ
КОНКУРСІВ
ОБЛАСНА ПРЕМІЯ ІМЕНІ ІВАНА МАРЧУКА В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОЗАК Ольга

—

учениця ТОЕКШМ ім. І. Ґерети (м. Тернопіль)
— за малюнок «Натюрморт»
Номінація «Малярство»

ПАНЧАК Анастасія

—

Учениця Козівської дитячої школи мистецтв
(Тернопільська обл.) — за малюнок «Родина»
Номінація «Графіка»

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ПІСЕННОГО
МИСТЕЦТВА «КРИШТАЛЕВИЙ ЖАЙВІР» - 2017
(м. Тернопіль)
БОДНАРЧУК Владислав
(смт Більче-Золоте
Борщівського району)

—

лауреат першого ступеня в другій віковій
категорії

вокальне тріо Мелодія»

—

лауреат першого ступеня в другій віковій
категорії

ДЕРКАЧ Кароліна
(Тернопіль)

—

ІІ місце І вікова категорія

КОХАНЮК Станіслав
(смт Товсте
Заліщицького району)

—

ІІ місце ІІ вікова категорія

ЖАЛОВСЬКА Ілона
(м. Тернопіль)

—

ІІ місце ІІІ вікова категорія
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ІІ премія серед ансамблів
народний театр
«Співаночка»
(м. Тернопіль)

пісні —

НАГАЧЕВСЬКИЙ
Іван, ДЗЮБА Тетяна
(дует, м. Тернопіль)

—

ІІ премія серед ансамблів із наймолодших
учасників
ІІ премія серед ансамблів в другій віковій
категорії —

ІІІ премія серед ансамблів
ХОВРАТ Соломія
(с. Курники
Тернопільського району)

—

ІІІ премія серед ансамблів у першій віковій
категорії

ВАСИЛЬЧУК Христина —
(м. Тернопіль)

ІІІ премія серед ансамблів у другій віковій
категорії

МЕЛЬНИК Роман
(м. Заліщики)

—

ІІІ премія серед ансамблів у третій віковій
категорії

ГРИЦАК Вікторія
—
(смт Коропець
Монастириського району)

ІІІ премія серед ансамблів у четвертій віковій
категорії

ПРАЧУК Анастасія
(м. Тернопіль),

—

ІІІ премія серед ансамблів у четвертій віковій
категорії

ЖУРАКОВСЬКИЙ Ігор
—
(смт Залізці Зборівського
району)

ІІІ премія серед ансамблів у четвертій віковій
категорії

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «УКРАЇНСЬКА ЕСТАФЕТА ТВОРЧОСТІ – 2017»
(м. Львів)
Хореографічна
«Первоцвіт»
(смт Козова)

студія —

І премія
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