Вдовиченко Галина Костянтинівна
(журналістка, письменниця)
«Читання — це одне з найбільших задоволень».
Галина Костянтинівна Вдовиченко народилася 21
червня 1959 року на Кольському півострові за Полярним
колом. Сім’я часто переїжджала з місця на місце з малою
Галиною, тому дівчинка навчалась у різних школах ІваноФранківська, Надвірної, Рави-Руської, Москви. У дитинстві
дівчинка разом з батьками постійно бувала у бабусі з дідусем
у селі Отинія Коломийського району Івано-Франківської області, на батьківщині
батька.
Закінчила
філологічний
факультет
Львівського
національного
університету ім. Івана Франка. Живе у Львові. Працює заступником головного
редактора щоденної газети «Високий Замок» (Львів). Має сина і доньку.
У Галині Костянтинівни є хобі: дизайн одягу та інтер’єрів, колекціонування
рукавичок та гірські лижі.
Відзнаки
Спеціальна відзнака конкурсу «Коронація слова-2008» «Вибір видавців»
(перша в історії конкурсу) — за роман «Пів'яблука».
Диплом «Дебют 2008 року» у номінації «Найкращий автор» від книготоргової
мережі ЕМПІК
Друге місце у конкурсі «Найкраща українська книга-2009» за версією читачів
та журі тижневика «Кореспондент» (роман «Пів'яблука»).
Роман «Замок Гербуртів» (Тамдевін") отримав першу премію у номінації
«романи» на Всеукраїнському конкурсі романів, п'єс та кіносценаріїв «Коронація
слова»-2009.
Перше місце у номінації «Оригінально оформлене та проілюстроване видання»
на Міжнародному дитячому фестивалі у Львові (травень 2011), відзнака
«Книжкового Левеня» (казкова повість «Мишкові миші»).
Друге місце у номінації «Світ дитинства» та третє місце у номінації
«Мистецтво друку» у національному конкурсі «Найкраща книга України» (2011),
засновник — Держкомтелерадіо України (казкова повість «Мишкові миші»).
У 2011 році роман «Бора» увійшов до п'ятірки фіналістів «Книги року Бі-Бі-Сі».

Перша премія у номінації «прозові твори для дітей» у Всеукраїнському
конкурсі романів, п'єс та кіносценаріїв «Коронація слова»-2012 — за казкову повість
«Ліга непарних шкарпеток».
«Ліга непарних шкарпеток» потрапила до п'ятірки фіналістів конкурсу «Дитяча
Книга року ВВС — 2013».
У «Гранд Коронації слова-2015» у номінації «гранд романи» переміг роман
«Маріупольський процес». За результатами Всеукраїнського рейтингу "Книжка року
2015" роман - у топ-7 у номінації "Красне письменство. Жанрова література".
На Книжковому Арсеналі у Києві у квітні 2016 року дитяче журі конкурсу
"Волохатий олівець" нагородило повість "36 і 6 котів" відзнакою "Лиса ручка" - "За
найсмішнішу книжку року".
2017 — відзнака "Золотий письменник України".
14 грудня 2018 року книжка «Сова, яка хотіла стати жайворонком» здобула
перемогу в номінації «Ілюстрована книжка року» в «Топ БараБуки»
Галина Костянтинівна є автором таких видань: «Пів’яблука» (2008),
«Тамдевін» (2009), Хто такий Ігор?» (2010), «Бора» (2011), «Купальниця» (2012),
«Інші пів’яблука» (роман, що вийшов 2013 року у видавництві «Клуб сімейного
дозвілля»).
Письменниця публікувалась також у збірниках:
«20 письменників сучасної України» (оповідання «Брат») — (Фоліо, 2011)
«27 регіонів України» (оповідання «Вулиця Дадугіна — вулиця Довбуша»)
— (Фоліо, 2012)
"Історія України очима письменників" (оповідання "Княгиня та вогняна
саламандра") - (Фоліо, 2013)
"Жити-Пити. 40 градусів життя" (оповідання "Вікно") - (Клуб сімейного
дозвілля, 2013)
"13 різдвяних історій" (оповідання "Повернення до Матроської тиші") (Видавництво Старого Лева, 2013)
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