
АВТОБІОГРАФІЯ.

Я, Валько Роман Миколайович, громадянин України, наро-
дився 24 січня 1964 року у місті Жидачеві Львівської області. 
Після отримання середньої освіти 1981 року вступив до   
Київського державного інституту театрального мистецтва
ім. І.К. Карпенка-Карого (спеціальність режисура драми), який 
закінчив з відзнакою у 1986 році, поставивши за час навчання 
три спектаклі у професійних театрах.  Трудову і фахову роботу 
розпочав у Полтавському українському музично-драматичному 
театрі ім. М. Гоголя, де пройшов шлях творчого становлення, 
здійснивши вісім різножанрових постановок, включаючи пер-
шопрочитання рок-опери Г. Татарченка, Ю. Рибчинського  
«Біла ворона» (друга премія республіканського фестивалю)  та 
мюзикл  В.Назарова, Ю. Рогози «Зойчина квартира» (за М. Бул-
гаковим) . Згодом на постійній основі та як запрошений поста-
новник працював у багатьох театрах України: головним режи-
сером Чернівецького обласного академічного музично-драма-
тичного театру ім. О. Кобилянської  (1995- 1997рр.), Львівсько-
го академічного обласного музично-драматичного театру
ім. Ю. Дрогобича (2002-2005рр.); здійснював вистави
у Івано-Франківському національному академічному театрі
ім. І. Франка, Рівненському обласному музично-драматичному 
театрі ім. М. Островського, Черкаському обласному музич-
но-драматичному театрі ім. Т. Шевченка, Ніжинському облас-
ному музично-драматичному театрі ім. Ю. Коцюбинського.

На даний час, від 2006 року, працюю режисером- постановни-
ком у Львівському національному театрі опери та балету
ім. С. Крушельницької, а також –за сумісництвом - у Першому 
українському театрі для дітей та юнацтва. За львівський період 
творчої діяльності здійснив постановки на оперній сцені
(П. Масканьї «Cavalleria rusticana, Ф. Легар «Циганський 
барон», І. Котляревський, М. Лисенко «Наталка Полтавка»,
Дитячий проект «Сходинки до Парнасу»), вистави за творами 
класичного та підліткового репертуару на сцені Першого 

українського театру для дітей та юнацтва («Олівер Твіст» за 
Ч.Діккенсом, «Пригоди Тома Сойєра» за М.Твеном,  «Вільні ме-
телики» Л. Герша, «Зоряний хлопчик» О. Уайльда ,  «Цар Плак-
сій та Лоскотон» В. Симоненка, «Купальські бувалиці» В.Ва-
сильченка, тощо…),  спектакль «Memento vivere» за Р. Гарі у  
Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса та кілька не-
залежних театральних проектів у співпраці з відомими львівсь-
кими митцями: художником Влодком Кауфманом та композито-
ром Олександром Козаренком, -  (Б. Шульц «Весна без назви»,
І. Франко «Украдене щастя» та «Сойчине крило», Т.Шевченко, 
Р.Валько «Наш Тарас»…). 

У 2015 році мене запрошено вести педагогічну діяльність у 
стінах Львівського національного університету ім. І. Франка,   
художнім керівником акторського курсу факультету культури та 
мистецтв. У 2019 році набираю новий курс.

Серед різних суспільних заходів, у яких  брав активну участь, 
я у 2000 році був  режисером-постановником святкувань до Дня 
Незалежності на Київському Майдані Незалежності. 

За більш, як тридцять років творчої діяльності, поставив на 
різних сценічних площадках України більше п’ятдесяти вистав.

Лауреат Премії Спілки театральних діячів України «Експери-
мент».

Номер мобільного – 0977004443.

rvalkom@gmail.com

                                                               
                      

                                                                                 Р. Валько
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Начальнику управління  культури департаменту

 розвитку Львівської міської ради 

п.Наталії Бунді

ЗАЯВА

Я, Валько Роман Миколайович, прошу включити мене до участі у конкурсі на 
вакантну  посаду  директора - художнього керівника Першого академічного 
українського театру для дітей та юнацтва.

Даю дозвіл на обробку моїх персональних даних згідно Закону України «Про 
захист персональнтх даних».

З повагою:                                                                           Роман Валько 



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ.

ПРАЦЮЮЧИ МАЙЖЕ СОРОК РОКІВ НА ТЕРЕНАХ ТЕАТРАЛЬНОГО МИС-
ТЕЦТВА УКРАЇНИ ( ДИВ. АВТОБІОГРАФІЮ), ЗНАЮЧИ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬ-
КИЙ ТЕАТР УПРОДОВЖ ДЕСЯТИЛІТЬ ІЗ СЕРЕДИНИ, РОЗУМІЮЧИ НА-
ГАЛЬНІ СМИСЛОВІ, ЕСТЕТИЧНІ , ОРГАНІЗАЦІЙНІ,  ПОТРЕБИ ДАНОГО КО-
ЛЕКТИВУ У ЛОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ, МАЮЧИ ДОСВІД КЕРІВНОЇ  
ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВІДЧУВАЮ У СОБІ СПРОМОЖНІСТЬ 
УПРЯГТИСЯ І ОЧОЛИТИ ПРОЦЕСИ ЗМІСТОВНО-ХУДОЖНЬОЇ ТА ОРГАНІ-
ЗАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МИСТЕЦЬКОГО ОРГАНІЗМУ З МЕТОЮ ДО-
СЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, ЗАЯВЛЕНИХ У НАДАНИХ  ПРОГРАМАХ РОЗВИТКУ 
(ДИВ. ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ).
ЗАВДАННЯ ВКРАЙ НЕ ЛЕГКЕ, ОСОБЛИВО, ВИХОДЯЧИ З НИНІШНІХ 
РЕАЛІЙ. АЛЕ СПРАВЖНЯ МЕТА НІКОЛИ НЕ БУВАЄ ЛЕГКОДОСТУПНОЮ. 
ТА, Я ПЕВЕН, - ЇЇ БУДЕ ДОСЯГНЕНО.

                                                          З ПОВАГОЮ – РОМАН ВАЛЬКО


















