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Пам'ятка підготовлена за матеріалами 

фондів бібліотек ЦБС Деснянського району 

та Інтернет-ресурсів. 

Остап Ступка 

(2 вересня 1967) 

Олексій Богданович 

  (23 березня 1963) 

  

ВИДАТНІ 
АКТОРИ  

українського театру 

Український актор театру і кіно.  

Лауреат Шевченківської премії 

(1996).  

Народний артист України (2006). 

Фільмографія: "Останній бінкер", 

"Гріх", "Злочин з багатьма 

невідомими", "Украдене щастя" та ін. 

 

Український актор.  

Народний артист України (2009). 

Фільмографія: "Молитва за гетьмана 

Мазепу", "Богдан-Зиновій 

Хмельницький", "Тарас Бульба",  

"Ми з майбутнього 2" та ін. 

 

 

«Початком мистецтва світу є театр» 
Лесь Курбас 

Олексій Богданович 

(23 березня 1963) 

 

Остап Ступка 
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Пам’ятка підготовлена за матеріалами фондів 

бібліотек ЦБС Деснянського району 

та Інтернет-ресурсів. 



 

Українська актриса і 

телеведуча. Народна артистка 

України (2009). 

Фільмографія: "Роксолана", 

"Партитура на могильному 

камені", "Таємниця Маестро", 

"Повернення блудного батька" 

та інші. 

 

Український актор театру і кіно; 

Народний артист України (1996). 

Фільмографія: "Кому вгору, 

кому вниз", "Чорна Рада", 

"Москаль-чарівник" та ін. 

Українська акторка та телеведуча. 

Лауреат Шевченківської премії (2008). 

Фільмографія: "Карпатське золото", 

"Постріл у труні", "Вишивальниця в 

сутінках" та ін. 

Олексій Вртинський 

(2 січня 1956) 

 

Український актор, телеведучий, артист Київського 

академічного театру драми і комедії на лівому 

березі Дніпра. Народний артист України (2008), 

член Національної спілки театральних діячів 

України. 

Фільмографія: "Залізна Сотня", "Нескорений", 

"1941" та ін. 

Наталія Сумська 

(22 квітня 1956) 

 

Український актор театру і кіно. 

Народний артист України (1990). 

Лауреат Шевченківської премії (1996). 

Фільмографія: "Кому вгору, кому вниз", 

"Для домашнього огнища" та ін. 

Ольга Сумська 

(22 серпня 1966) 

 

Богдан Бенюк 

(26 травня 1957) 

Володимир Горянський 

(24 лютого 1959) 

 

Анатолій Хостікоєв  

(15 лютого 1953) 

Українська актриса і телеведуча.  

Народна артистка України (2009). 

Фільмографія: "Роксолана", 

"Партитура на могильному 

камені", "Таємниця Маестро", 

"Повернення блудного батька"  

та ін. 

Борисюк Віталій 

(18 июля 1963 г.) 

 

 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!  

Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку 

«Видатні актори» 

до Міжнародного дня театру (27.03) 

Український актор театру і кіно.  

Заслужений артист України. 

Фільмографія: "Нескорений", "Прорвемось!", 

"Помаранчеве небо", "Богдан-Зиновій  

Хмельницький" та ін. 

Український актор, телеведучий, артист 

Київського академічного театру драми і 

комедії на лівому березі Дніпра.  

Народний артист України (2008), член 

Національної спілки театральних діячів 

України. 

Фільмографія: "Залізна Сотня", 

"Нескорений", "1941" та ін. 

Українська акторка театру та кіно. 

Герой України.  

Народна артистка Української РСР. 

Народна артистка СРСР (1978). 

Фільмографія: "Чотири листи 

фанери", "Дев'ять життів Нестора 

Махно", "Тарас Бульба" та ін. 

Український актор театру і кіно. 

Народний артист України (1996). 

Фільмографія: "Кому вгору, кому вниз", 

"Чорна Рада", "Москаль-чарівник" та ін. Ада Роговцева 

(16 липня 1937) 

 

Український актор театру і кіно,  

телеведучий.  

Заслужений артист України.  

Кавалер Міжнародного ордена  

Святого Станіслава IV ступеня. 

Фільмографія: Дні надії, Випадковий 

запис, Стамбульський транзит та ін. 

Олексій Вертинський 

(2 січня 1956) Наталія Сумська 

(22 квітня 1956) 

Українська акторка та телеведуча.  

Лауреат Шевченківської премії (2008). 

Фільмографія: "Карпатське золото", 

"Постріл у труні", "Вишивальниця в 

сутінках" та ін. 


