
 

НАГОРОДИ  

1993 р. - Державна премія України 
імені Т. Шевченка; 

 

1994 р. – Почесна відзнака 
Президента України; 

 

1999 р. – Орден «За заслуги» II ст.; 
 
2001 р. – Орден «За заслуги» I ст.; 
 

2006 р. – Орден князя Ярослава 
Мудрого V ст.; 
 

2010 р. – Орден князя Ярослава 
Мудрого IV ст.; 
 

2011 р. – Звання Герой України, 
орден Держави; 
 

2012 р. (посмертно) – Державна 
премія України імені Олександра 
Довженка. 

 
Відзнаки Міжнародні  

 

2008 р. – нагорода III Римського 
міжнародного кінофестивалю 
за найкращу чоловічу роль – 

за головну роль 
в українсько-польському фільмі 

«Серце на долоні» 
режисера Кшиштофа Зануссі. 

 

 

Бібліографія  

Капельгородська, Н. Кіномистецтво 
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709 с. 
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400 с. 
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Загублене інтерв'ю [Текст] : 
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Богдан Сильвестрович Ступка 

(1941-2012) 

            
 

П а м ’ я т к а  

 

 

Київ, 2021 



Шановні друзі! 

Пропонуємо Вашій увазі пам’ятку, 
присвячену 80-річчю з дня 

народження народного артиста 
України – Богдана Ступки. 

 

«Мрією мого життя було, щоб 
українська культура стала відома в 

цілому світі. Мрії повинні збуватися,  
і я щасливий, що маю можливість 

сприяти цьому.» 
                                       (Б. Ступка) 

 

Життєвий та творчий шлях  

 

27 серпня 1941 р. – народився в смт. 

Куликів, на Львівщині. 
 

1961 р. – закінчив акторську студію 

при Львівському академічному 

драматичному театрі імені Марії 
Заньковецької. 
 

1978 р. – працює в театрі імені Івана 

Франка. 
 

1984 р. – закінчив Київський 

державний інститут театрального 

мистецтва ім. Івана Карпенка-

Карого. 
 

1999-2001 рр. – Міністр культури і 
мистецтв України. 
 

2001 р. – очолив Національний 

академічний драматичний театр ім. 
Івана Франка. 

 

Ролі в кіно  

За свою кар'єру актор зіграв 
понад 100 ролей у кіно. 

 
Дебют – у фільмі Юрія Іллєнка 

«Білий птах з чорною ознакою» 
(1971) 

 

роль Ореста Дзвонаря 
 

 

Фільм французького режисера 
Режиса Варньє 

«Схід-Захід» (1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роль полковника Бойка 

Історичний фільм  
польського режисера Єжи Гофмана 

"Вогнем і мечем" (1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роль гетьмана  
Богдана Хмельницького. 

 

Історична картина  
Володимира Бортко  

«Тарас Бульба» (2008) 
 
 
 

 

головна роль  
козацького полковника 


