
Відзнаки та нагороди 
 

1992 – Лауреат Державної премії України 

імені Т. Шевченка; 

- 1993 – Заслужений діяч мистецтв 

України;  

- Голова ВУТ „Просвіта” ім. Т. 

Шевченка;  

- шеф-редактор газети „Слово Просвіти”; 

- 2005 – член Комітету Національних 

премій України ім. Т. Шевченка; 

- нагороджений орденом князя Ярослава 

Мудрого V та ІV ступенів, почесними 

грамотами Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради. 
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український громадський діяч, 

журналіст, політик і письменник 
 
 
 

ПАМ’ЯТКА  
 

(за проектом «За українську мову!») 
 
 
 

Київ, 2019 



ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ! 
 

Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку, 

присвячену Павлу Михайловичу 

Мовчану, українському громадському 

діячу, журналісту і політику, Голові 

всеукраїнського товариства «Просвіта»; 

поету, перекладачу, сценаристу з нагоди 

80-річчя від дня народження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Життя і творча діяльність 
 

Павло Михайлович Мовчан 
народився 15 липня 1939 р. в с. Великій 

Вільшанці Васильківського району на 

Київщині.  

Батьки, Михайло Устимович та 

Пелагея Лазарівна, були колгоспниками. 

У 1958 р. Павло Михайлович вступив 

до Київського університету імені Тараса 

Шевченка.  

Через два роки став студентом 

відомого Літературного інституту ім. 

Горького (1960-1965). 

Після закінчення ВНЗ 1966 р. 

завідував відділом редакції популярного 

журналу «Дніпро».  

Надзвичайно творчий, талановитий, з 

постійним бажанням пізнати нове, 

молодий Павло Мовчан у 1967-1969 рр. 

навчається на 2-річних сценарно-

режисерських курсах при Держкіно 

СРСР.  

Потім працює літпрацівником, 

сценаристом кіностудії ім. О. Довженка, 

журналістом. 

З 1988 р. обійняв посаду секретаря 

Київської організації Спілки 

письменників України, згодом секретаря 

правління Спілки письменників України. 

Народний депутат України 1-го, 2-го, 

3-го, 4-го і 6-го скликань.  

Член Спілки письменників України (з 

1972).  

Член Ради з питань мовної політики 

при Президентові України (лютий 1997-

листопад 2001).  

Член Центрального проводу 

Народного Руху України, Член президії 

Центрального проводу РУХу (УНР) 

(грудень 1999-січень 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павло Мовчан стояв біля витоків 

української державності. 

Як голова ВУТ «Просвіта» та 

народний депутат України, Павло 

Мовчан брав активну участь у підготовці 

та ухваленні 28 червня 1996 р. 

Конституції України, а також у 

проголошенні та впровадженні 10 статті 

Основного закону України, який 

утверджує державність української 

мови.  

І все ж головним для Павла Мовчана 

лишається його літературна творчість, 

про що свідчать нові видання часів 

незалежності – тритомник, що 

представляє поезії та публіцистику. 

Він автор збірок: «Нате!» (1963), 

«Летюче дерево» (1972), «Зело» (1973), 

«Нитка-оксамитка» (для дітей, 1975), 

«Пам'ять» (1977), «Досвід» (1980), 

«Круговорот», «В день молодого сонця» 

(1981), «Голос» (1982), «Жолудь» (1983; 

1990), «Календар», «Польовичок» (для 

дітей, 1985), «Світло» (1986), «Поріг» 

(1988), «Сіль» (1989), «Осереддя» (1989), 

«Відбитки» (1992), «Хрест» (1993); збірка 

есеїв і літературно-критичних статей: 

«Ключ розуміння» (1990), «Мова — 

явище космічне» (1994).  
 

Павло Мовчан автор ідеї 

мультсеріалу «Лис Микита» на мотиви 

творчості Івана Франка. Автор сценарію 

мультфільму «Котигорошко». 


