
«Довгий список» претендентів на здобуття Національної премії 
України ім.Т. Шевченка у 2012 році 

Комітет з Національної премії України ім. Т. Шевченка оприлюднив список 

претендентів на здобуття найпрестижнішої у галузі культури державної премії у 

2012 році. Загалом до Комітету надійшло 30 подань. До третього, заключного, туру 

конкурсного відбору дійшли 15 претендентів. Імена лауреатів традиційно назівають 

у день народження Кобзаря – 9 березня 2012 року.До участі у третьому турі 

конкурсного відбору на здобуття найвищої Національної нагороди України, шляхом 

таємного голосування, Комітет допустив такі твори: 

 

1. Буряк Юрій. Книга поезій «Коло навколо». Представлено Всеукраїнським 

товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.  

2. Гужва Валерій. Книги поезій «Вежа» та «Порцеляновий янгол». Представлено 

Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. 

3. Дочинець Мирослав. Роман «Вічник. Сповідь на перевалі духу». Представлено 

Національною спілкою письменників України. 

4. Мідянка Петро. Книга поезій «Луйтра в небо». Представлено Асоціацією 

українських письменників. 

5. Проць Любов. Книга поезій «Група крові». Представлено Національною спілкою 

письменників України. 

6. Рутківський Володимир. Історична трилогія для дітей «Джури» («Джури козака 

Швайки», «Джури-характерники», «Джури і підводний човен»). Представлено 

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 

7. Щіпковський (Щипківський) Геннадій. Трилогія «Товтри» («Круговерть», 

«Директорія», «Млин»). Представлено Національною спілкою письменників 

України. 

8. Кара-Васильєва Тетяна. Книга «Історія української вишивки». Представлено 

Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 

Національної академії наук України. 

9. Степовик Дмитро. Книга «Історія української ікони Х-ХХ століть». 

Представлено Відділенням літератури, мови та мистецтвознавства Національної 

академії наук України. 

10. Тимків Богдан. Книга «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й 

ужиткова». Представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса 

Шевченка. 

11. Хай Михайло. Книга «Музично-інструментальна культура українців 

(фолкльорна традиція)». Представлено Національною спілкою композиторів 

України. 

12. Степурко Віктор (композитор). Псалмодія «Монологи віків» для мішаного хору 

та солюючих інструментів. Представлено Національною спілкою композиторів 

України. 

13. Пилатюк Ігор (диригент). Концертні програми «П’ять скрипкових концертів 

Мирослава Скорика», «Пам’яті Кобзаря». Представлено Національною спілкою 

композиторів України. 

14. Печорний Петро (художник). Серія декоративних тарелей за мотивами творів 

Т.Г. Шевченка. Представлено Українським Фондом культури. 



15. Криволап Анатолій (художник). Цикл живописних творів «Український мотив». 

Представлено Національною спілкою художників України. 

 

За матерілами сайту:   http://www.m-

r.co.ua/mr/mr.nsf/0/46C63FCDA773BC05C225797D00585C0B?OpenDocument 

Остаточний список номінантів на здобуття Шевченківської премії  

Підписуючи перелік удостоєних високої нагороди, президент України Віктор 

Янукович може змінити розмір грошової премії. 

Найпотужніше представництво – у номінації «Література». З письменницької 

братії України Шевченківську премію-2012 можуть отримати семеро авторів:  

1. Юрій Буряк за книгу поезій «Коло навколо»,  

2. Валерій Гужва за поетичні збірки «Вежа» та «Порцеляновий янгол»,  

3. Мирослав Дочинець за роман «Вічник. Сповідь на перевалі духу»,  

4. Петро Мідянка за книгу поезій «Луйтра в небо»,  

5. Любов Проць за збірку поезій «Група крові»,  

6. Володимир Рутківський за історичну трилогію для дітей «Джури» («Джури 

козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури і підводний човен»),  

7. Геннадій Щіпковський (Щипківський) за трилогію «Товтри» («Круговерть», 

«Директорія», «Млин»). 

У категорії мистецтвознавців – троє претендентів:  

1. Тетяна Кара-Васильєва із книгою «Історія української вишивки»,  

2. Дмитро Степовик із виданням «Історія української ікони Х-ХХ століть», 

3. Богдан Тимків із книгою «Мистецтво України та діаспори: дереворізьба 

сакральна й ужиткова». 

Музичний світ сучасної України може поповнитися шевченківськими 

лауреатами в особах: 

1. Михайло Хай, автор книги «Музично-інструментальна культура українців 

(фольклорна традиція)»,  

2. Композитор Віктор Степурко (за псалмодію «Монологи віків» для мішаного 

хору та солюючих інструментів), 

3. Диригент Ігор Пилатюк (за концертні програми «П’ять скрипкових концертів 

Мирослава Скорика», «Пам’яті Кобзаря»). 

Є серед номінантів на Шевченківську премію-2012 також два художники:  

1. Петро Печорний із серією декоративних тарелей за мотивами творів Т. Г. 

Шевченка,  

2. Анатолій Криволап із циклом живописних творів «Український мотив». 

 

 За матерілами сайту: http://zakarpattya.net.ua/News/91493-Drach-pidtrymuie-na-

Shevchenkivsku-premiiu-kandydaturu-Midianky 

http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/46C63FCDA773BC05C225797D00585C0B?OpenDocument
http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/46C63FCDA773BC05C225797D00585C0B?OpenDocument
http://zakarpattya.net.ua/News/91493-Drach-pidtrymuie-na-Shevchenkivsku-premiiu-kandydaturu-Midianky
http://zakarpattya.net.ua/News/91493-Drach-pidtrymuie-na-Shevchenkivsku-premiiu-kandydaturu-Midianky


Список лауреатів Національної премії України ім.Т.Шевченка за 

2012 р. 

Лауреат Номінація Обґрунтування 

Петро 

Мідянка 

література за збірку поезій 2010 року «Луйтра в 

небо» 
[1]

 

Володимир 

Рутківський 

література за історичну трилогію для дітей 

«Джури» 2007-1010 рр.. («Джури 

козака Швайки», «Джури-

характерники», «Джури і підводний 

човен»)
[2]

 

Тетяна Кара-

Васильєва 

літературознавство і 

мистецтвознавство 

за книгу «Історія української 

вишивки» 2008 року 

Віктор 

Степурко 

музичне мистецтво за псалмодію «Монологи віків» для 

змішаного хору і соло інструментів (у 

семи частинах на канонічні тексти)
[3]

 

Анатолій 

Криволап 

образотворче 

мистецтво 

за цикл з 50 робіт «Український 

мотив» 

Премії у номінації «концертно-виконавче мистецтво» і «народне і декоративно-

прикладне мистецтво» цього року вирішили не вручати. 

За матерілами сайту: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0

%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B

2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1

%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2012_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2012_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2012_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2012_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#cite_note-2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2012_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2012_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2012_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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