
Лауреати Національної премії України 

імені Тараса Шевченка – наші краяни 



      Найвища в Україні творча відзнака за 

вагомий внесок у розвиток культури та 

мистецтва заснована 1961 році. 

 

     Національна премія встановлена для 

нагородження за найвидатніші 

твори літератури і мистецтва, 

публіцистики і журналістики, які є 

вершинним духовним надбанням ураїнського 

народу, утверджують високі гуманістичні 

ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, 

його національну свідомість і самобутність, 

спрямовані на державотворення і 

демократизацію українського суспільства. 

 

Національна премія України  

імені Тараса Шевченка 



   Народився : с.Уторопи, 

Косівський район. 

 

   Поет якого називають 

Князем роси один з               

найоригінальніших,найгеніальн

іших і найтрагічніших поетів  

ХХ ст. 

 

 

Тарас Мельничук  

(1939 – 1995 ) 

    Поет-дисидент, Лауреат 

Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1992) – за  збірку  

поезій «Князь роси». 



 Народився : с. Трач, Косівський 

район.  

 

 Патріарх українського 

історичного роману. 

Роман Іваничук 

(1929 – 2016 ) 

   Письменник. Лауреат 

Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1985) – за  

романи «Вода з каменю »  і 

«Четвертий вимір». 



 

Народився: с. Вікторів, Галицький район. 

 

    Людина з великої літери 

 

Степан Пушик 

(1944 – 2018 ) 

    Український поет, прозаїк, драматург, 

есеїст, фольклорист, літературознавець, 

публіцист. Лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1990) – 

за романи «Галицька брама»  і  «Страж-

гора». 



   Народився :с. Берківці, 

Городенківський район. 

 

    Його художньо-документальні 

повісті змушують кожного 

українця збагнути та усвідомити 

свій історичний обов'язок перед 

рідним народом, бо відродження 

нашої всеукраїнської духовності 

залежить від кожного з нас. 

Михайло Андрусяк 

(1955 )  

    Письменник-прозаїк, публіцист, перекладач. Лауреат 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (2010) — за 

документально-художню трилогію про воїнів УПА «Брати грому», 

«Брати вогню», «Брати просторів». 

 



Наталя Лотоцька 

(1938 – 2007) 
 

Народилася: смт Більшівці, 

Івано-Франківська область.  

 

Індивідуальна акторська манера 

– непохитна віра в добре начало 

людини. 

 

 

     Актриса. Лауреат Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1993) –  за ролі у виставах «В степах України» і 

«Сторінки щоденника» О. Корнійчука. 



Василь Герасим’юк 

(1956 ) 

Народився : Караганда (Казахстан) в 

гуцульській родині,вивезеній у 50 – ті 

роки на «вічне поселення»;  наприкінці 

60-х рр. Батьки повернулися в рідне 

с. Прокурава, Косівський район. 

 

    Аристократ української поезії. 

    Поет. Лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (2003) – 

за збірку віршів «Поет у повітрі». 



Народився: с. Новоселиця,  

Снятинський район. 

  

Я люблю свою землю і найкраще  

створено душею і серцем.  

Василь Пилип’юк 

(1950 – 2017 ) 

 

    Фотохудожник.     

    Лауреат Національної премії України 

імені Тараса Шевченка(1993) – за 

фотомистецькі альбоми « Живиця », 

«Львів », «До тебе полинуть ».  

 



Дмитро Павличко 

(1929 ) 

Народився: с. Стопчатів,  

Косівський район. 

 

Рідна мова найвищий критерій 

моральності і вартості людини.  

     Поет, перекладач, літературний критик.  Лауреат Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1977) — за збірку поезій 

«Любов і ненависть». 

 



Іван Заливаха 

(1925 – 2007 ) 
Народився : с. Гусинка, Куп'янський 

район.Франківчанин. 

 

     Всю душу вкладав у відродження 

Незалежної України.  

     Живописець. 

Лауреат Національної 

премії України імені 

Тараса Шевченка  (1995) 

за твори останніх років — 

«ХХ вік», «Мироносиці»,  

«Українська мадонна», «Портрет Василя Стуса», 

«Портрет Шевченка», «Козака несуть», «Початок». 

 



Роман  Федорів  

(1930 – 2001) 
Народився: с. Братківці,  

Тисьменицький район. 

 

     Письменник.       

Лауреат Національної премії 

України імені Тараса 

Шевченка  (1995) – за роман 

«Єрусалим на горах» . 

Усі наукові праці ученого 

розкривають цілісний 

особистий внесок в історію 

рідної культури. 

 



Федір Погребенник  

(1929 – 2000) 
Народився: с. Рожнів,  

Косівський район. 

    Вчений-енциклопедист, 

літературознавець. 

    Лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка  

(1988) – за участь у підготовці до 

друку 50-ти томного видання творів 

І. Франка. 

   Один з найактивніших дослідників і 

публікаторів цінних пам'яток нашої 

культури, духовних скарбів народу. 

 



Ярема Гоян 

(1940 – 2018) 
 

       Народився: с. Долішнє Залуччя, 

Снятинський район 

    Найкращий подарунок у світі  - це 

книга.  

    Для мене життєве кредо – це пісні, які 

над колискою співала мама, мамина і 

татова молитва, любов до рідного слова. 

Знати, що ти є син України, що ти 

народився на цій землі, це – твоя земля, 

працюй для неї, поки можеш… 

     Прозаїк, журналіст.      

Лауреат Національної премії України 

імені Тараса Шевченка  (1993) – за 

повість «Таємниця Лесикової скрипки» 


