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Від укладачів 

 

Біобібліографічний покажчик підготовлено до 60-річчя від дня 

народження відомого українського музиканта, заслуженого працівника 

культури України, професора Київського національного університету культури 

і мистецтв Петра Олександровича Андрійчука. 

Покажчик є четвертим випуском серії «Видатні постаті КНУКіМ», 

започаткованої науковою бібліотекою Київського національного університету 

культури і мистецтв у 2012 році. Мета серії – висвітлення наукової та 

мистецької спадщини видатних діячів культури і мистецтв України, життєвий і 

творчий шлях яких пов'язаний із КНУКіМ. 

У біобібліографічному покажчику висвітлено наукову, педагогічну, 

художньо-творчу діяльність та життєвий шлях Петра Андрійчука. Матеріали 

покажчика з можливою повнотою відображають публікації за 1972–2017 роки 

(всього 616 записів). Бібліографічні описи подано в хронологічному порядку – 

за роками видання, у межах року – в алфавіті прізвищ авторів або назв 

публікацій. Нумерація покажчика – наскрізна. 

Бібліографічний покажчик складається із 6 основних розділів, 

довідкового апарату та додатків. 

У першому розділі «Слово про ювіляра» зібрано нариси та спогади друзів 

і колег Петра Олександровича. 

До другого розділу ввійшли вислови відомих українських діячів 

культури, мистецтва, освіти, науки, політики про Особистість, Митця та 

Педагога. 

Третій розділ «Художні колективи, очолювані Петром Андрійчуком» 

містить інформацію про музичні колективи, з якими працює Петро Андрійчук 

як художній керівник та диригент. 

До четвертого розділу «Друковані праці» внесено бібліографічні описи 

наукових публікацій, публіцистичних статей, а також передмов, рецензій, 

інтерв’ю та нотних видань.  

П’ятий розділ «Редакційна діяльність» містить публікації, в яких 

П. Андрійчук є музичним редактором, рецензентом, укладачем. 
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У шостому розділі «Література про життя і творчість» систематизовано 

публікації про життєвий шлях, творчу, громадську та культурно-просвітницьку 

діяльність. 

Довідковий апарат видання складається зі «Змісту», передмови «Від 

укладачів», «Іменного покажчика» та «Списку періодичних видань». 

Видання містить додатки, в яких подано світлини із життя ювіляра. 

При підготовці покажчика використано матеріали з особистого архіву 

митця, архіву Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України 

«Дарничанка», опрацьовано каталоги та фонд наукової бібліотеки КНУКіМ. 

Добір матеріалу завершено у листопаді 2017 року. 

Всі матеріали опрацьовано de visu. 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання» та ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 

та правила». 

Видання призначено науковцям, мистецтвознавцям, музикантам, 

культурологам, викладачам, аспірантам вищих навчальних закладів, 

працівникам бібліотек та інформаційних служб. Покажчик стане у пригоді всім, 

хто цікавиться сучасним музичним процесом, українською народною музичною 

та хоровою творчістю, питаннями культури і духовності. 
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Микола СОМ, 
поет-шістдесятник, 

заслужений діяч мистецтв України 

Хвала повік Андрійчукові! 

Чому, кому радію зранку? 

Встаю раніше від роси. 

В ефірі чую «Дарничанку» – 

Кохані, рідні голоси. 

Вставайте, люди! Годі спати! 

Народе, гей! З колін вставай! 

А пісня наша – рідна мати,  

Де Україна – рідний край. 

Хай сплять лиш ті, що ненависні, 

Що їх єднає лиш базар. 

А я до Вас прийшов, до пісні, 

Бо «Дарничанка» – Божий дар. 

Які ж Ви гарні і святкові, 

Але пора сказати вже: 

Хвала повік Андрійчукові, 

Що «Дарничанку» береже! 
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Андрійчук 

Петро Олександрович 
заслужений працівник культури України, професор, диригент, баяніст, 

науковець, журналіст, музично-громадський діяч 
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Основні дати життя та діяльності 

 

17 січня 1958 р.   – народився у м. Борщів Тернопільської обл. 

1964–1973 рр.  – учасник танцювального ансамблю «Дружба» 

Борщівського Будинку піонерів. 

1965–1973 рр.   – навчався у Борщівській СШ № 1. 

1967–1973 рр.  – навчався у Борщівській дитячій музичній школі по 

класах баяна і домри. 

1971–1973 рр.  – навчався на факультеті фотолюбителів заочного 

народного університету мистецтв Центрального 

будинку народної творчості [м. Москва]. 

1973–1977 рр.  – навчався у Тернопільському музичному училищі імені 

Соломії Крушельницької (клас баяна Ю.В. Максема). 

Після закінчення присвоєно кваліфікацію «Керівник 

самодіяльного оркестру народних інструментів, 

викладач дитячої музичної школи по класу баяна». 

1976 р.  – склав екстерном екзамени за повний курс 

загальноосвітньої школи в Борщівській СШ №1. 

1977–1982 рр.  – навчався у Київській державній консерваторії імені 

П.І. Чайковського (клас баяна М.І. Різоля, ансамблю 

І.А. Яшкевича, диригування М.І. Гозулова). Після 

закінчення присвоєно кваліфікацію «Концертний 

виконавець, викладач, диригент оркестру народних 

інструментів». 

1979–1987 рр.  – учасник тріо народних інструментів (з двома 

домрами) під керівництвом І.А. Яшкевича. 

Від 1978 рр.  – концертмейстер (від 17 березня 1992 р. – художній 

керівник) заслуженого народного ансамблю пісні і 

танцю України «Дарничанка». 

Від 1983 рр.  – концертмейстер (у 1994–2002 рр., від 2009 р. – 

керівник) народного хору «Княжа вольниця» 

Білогородського сільського Будинку культури Києво-

Святошинського р-ну. 
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1984–1996 рр.   – керівник хору тарного цеху ВАТ «Київхімволокно». 

19 квітня 1989 р.  – прийнятий викладачем Київського державного 

інституту культури. 

1990 р.  – вступив до Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка. У 2017 р. обраний членом 

Головної ради. 

1990–1991 рр.  – консультант студентського ансамблю пісні і танцю 

«Podlasie» Інституту фізичної культури м. Біла 

Підляска [Польська Республіка]. 

25 грудня 1992 р.  – присвоєно звання «Заслужений працівник культури 

України». 

25 квітня 1996 р.   – присвоєно вчене звання доцента. 

Від 1998 р.  – член Національної всеукраїнської музичної спілки. 

Від 2007 р. обирається членом секретаріату. 

1998 р.  – обраний заступником голови Міжнародного 

доброчинного фонду «Українська хата». 

1 вересня 1999 р.  – призначений на посаду професора кафедри народно-

пісенного виконавства. 

Від 1999 р.  – член Ліги українських композиторів. Обраний членом 

Провідної ради. 

Від 2000 р.    – член Національної спілки журналістів України. 

2001–2011 рр.  – методист творчої лабораторії «Традиційна культура 

українців Росії» в Лазаревському центрі української 

культури м. Сочі [РФ]. 

2003–2012 рр.  – консультант народного ансамблю «Чумаки» 

м. Геленджик Краснодарського краю [РФ]. 

2004 р.  – у видавництві «Музична Україна» вийшли нотні 

збірки «Співає народний хор» (твори з репертуару 

хорової групи Заслуженого народного ансамблю пісні і 

танцю України «Дарничанка») та «Співає 

«Дарничанка». 

Від 2004 р.  – член атестаційної комісії Київського міського центру 

народної творчості та культурологічних 
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досліджень з підтвердження та присвоєння звань 

«народний» і «зразковий». 

26 серпня 2006 р. – присвоєно звання «Почесний громадянин міста 

Борщева». 

2006–2012 рр.  – член Комітету з питань збереження та охорони 

нематеріальної культурної спадщини Міністерства 

культури України. 

2007–2008 рр.  – завідувач кафедри інструментального мистецтва 

КНУКіМ. 

2009–2012 рр.  – старший, згодом провідний науковий співробітник 

Українського центру культурних досліджень 

Міністерства культури України. 

Від 2016 р.  – експерт Громадської ради при Міністерстві культури 

України. 

2016 р. – обраний керівником секції «Хорове мистецтво» 

Товариства «Україна-Світ». 

2017 р.  – обраний членом правління Всеукраїнського хорового 

товариства ім. М. Леонтовича, головою Київського 

обласного відділення. 

Від 2017 р.  – член атестаційної комісії Київського обласного центру 

народної творчості та культурно-освітньої роботи з 

підтвердження та присвоєння звань «народний» і 

«зразковий». 
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СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА 
 

 

 

 

 

Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався, 

Той, що тебе обрав навіки вік… 

 
Василь Стус 

 

  



Біобібліографічний покажчик 
 

12 

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ,  
доктор педагогічних наук, професор,  

народний артист України, почесний ректор КНУКіМ 

 

Талановитий музикант, істинний професіонал 

 

Петро Олександрович Андрійчук – талановитий музикант, істинний 

професіонал, харизматична особистість. Багато років викладає у Київському 

національному університеті культури і мистецтв, є професором кафедри 

академічного хорового та інструментального мистецтва. Він заслужений 

працівник культури України, керівник українського оркестру народної та 

популярної музики, а також художній керівник і диригент заслуженого 

народного ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка». 

Плодотворні діяння в музиці мій славний колега розпочав із баяна й 

блискучою грою сягнув вершин майстерності. Багатьох музикантів на його 

місці задовольняє віртуозне володіння улюбленим інструментом. Але Петрові 

Олександровичу цього виявилося замало. Він прикипів душею ще й до 

хорового співу, його полонили українські народні пісні – став хормейстером, 

диригентом, згодом, закономірно, художнім керівником відомого ансамблю, 

який, за помахом «чарівної палички» маестро, з року в рік удосконалює 

виконавську майстерність, збагачує репертуар мистецькими скарбами рідного 

народу. Пісенна творчість, у свою чергу, пробудила талант композитора, 

музикознавця, розмаїтий світ чарівних звуків покликав його до 

культурологічного подвижництва. 

Водночас життя Петра Андрійчука монолітно цілісне, бо все і в усіх 

виявах присвячене Україні, її відродженню, осяяне пристрасною – 

Шевченковою – любов’ю до неї, до рідного народу, уболіваннями за долю 

молодого покоління. Одвічні джерела чесного українського родоводу, заповіти 

стоїчних і мужніх батьків живлять і наснажують ювіляра, підсилюють чуття 

прекрасного, розуміння ролі і значення диводійної краси звуків і мелодій у 

людському житті. Творча діяльність Петра Олександровича усім своїм духом, 

світовідчуттями, образністю, українським народним мелосом пов’язана з 

нашою незнищенною історією, самобутніми традиціями і звичаями. 

Всюди, де працював і нині продовжує свою добротворчу діяльність, 

Петро Андрійчук найменше дбав про власні інтереси й вигоди. Зате здобув 

невимірно більше з погляду вічності: беззастережну довіру, глибоку шану й 

сердечну вдячність і найближчих друзів та колег-музикантів, і ширшого кола 

студентів, учасників ансамблів та громади земляків (його удостоєно звання 
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почесного громадянина міста Борщева!), і великої, незліченної спільноти 

українців, усіх людей, які благоговійно слухають вивершені ним хорові твори й 

композиції. Петро Олександрович глибоко усвідомлює (і переконливо доводить 

це своїм вихованцям!), як потрібні Україні діяльні, здатні до самозречення 

патріоти із гострим чуттям національної гідності, справедливості, з 

послідовністю і твердістю громадянських позицій. 

Студенти знають і шанують професора Андрійчука як високоосвіченого 

педагога, щиру й відкриту, винятково відповідальну людину, з великим 

задоволенням навчаються в його мистецькому класі. Петро Олександрович 

щедро ділиться з молоддю своїми творчими здобутками та великим 

професійним досвідом, є взірцем для наслідування. 

Усе, що робить наш знаний маестро, безперечно, є геніальним. Він із 

радістю створює музичні шедеври, серцем і помислами цілковито відданий 

своїй Батьківщині. Професор Андрійчук легкий у спілкуванні, влучно жартує, 

викликає непідробне захоплення колег, викладачів та студентів, бо його 

люблять усі! 

Нашому вишу надана велика честь мати серед педагогів такого 

музиканта-професіонала, добру і чуйну людину. 
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Тетяна СІДЛЕЦЬКА, 
кандидат мистецтвознавства,  

доцент кафедри філософії та гуманітарних наук 

Вінницького національного технічного університету 

 

Провідні засади педагогічної системи 

професора П.О. Андрійчука 

 

Ім’я заслуженого працівника культури України, професора Петра 

Олександровича Андрійчука стоїть в одному ряду із видатними постатями 

української музичної культури. Це митець багатогранного таланту – 

виконавець, диригент, науковець, методист, журналіст, музично-громадський 

діяч. 

Яскравою сторінкою творчої біографії професора П.О. Андрійчука є 

педагогічна. Він викладач фахових дисциплін (баян, акордеон, диригування, 

оркестровий клас, практикум, методика роботи з оркестром, історія та теорія 

виконавства) Київського національного університету культури і мистецтв. 

Петро Олександрович – досвідчений педагог, який підготував понад 

60 студентів, створив низку навчально-методичних праць і репертуарних 

збірників, опублікував ряд наукових статей з культурно-мистецької 

проблематики. Водночас, попри вагомі здобутки проф. П.О. Андрійчука, його 

педагогічна діяльність ще не висвітлена в українській і зарубіжній педагогіці. 

Педагогічна система професора Андрійчука ґрунтується на синтезі 

інструментального та хорового напрямів народного музичного мистецтва. 

Засадничими педагогічними принципами П.О. Андрійчука є індивідуальний 

підхід до кожного студента, систематичне й послідовне навчання, творча 

самостійність і т. п. Слід зазначити, що індивідуальний підхід зумовлений 

самою природою музичного мистецтва, його багатоваріантністю, великою 

кількістю індивідуальних характеристик і особливостей, притаманних 

мисленню, руховому апарату баяніста, акордеоніста, рисам його характеру. 

Професор Андрійчук з великою повагою ставиться до студентів, ретельно 

вивчає особистість кожного вихованця, аналізує його творчі й технічні 

можливості, оцінює його знання, уміння та навички, індивідуально-

психологічні особливості й відповідно до цього будує стратегію розвитку 

особистості студента. 

У своїй педагогічній діяльності П.О. Андрійчук застосовує принцип 

систематичного й послідовного навчання, що відображається у чіткій 

структурній організації занять, поетапному засвоєнню знань, умінь та навичок, 

систематичному плануванні самостійної домашньої роботи. 
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Принцип творчої самостійності, що використовує педагог, спрямований 

на здійснення цілеспрямованого переходу від діяльності під керівництвом 

викладача до самостійної роботи студентів, прищеплення їм знань і навичок 

методики роботи над музичними творами, осягнення їх змісту. 

Добираючи навчальний репертуар, Петро Олександрович прагне 

ознайомити студентів з розмаїттям музичних напрямів, стилів, жанрів. 

Опановуючи твори різних епох, вони мають змогу відкрити для себе характерні 

особливості певного історичного періоду. У доборі навчального репертуару 

також неодмінно враховуються особистісні інтереси студента, що дає змогу 

створити сприятливі умови для розвитку його потенціалу. 

Педагог постійно працює над удосконаленням технічної майстерності 

студентів. При цьому акцентує увагу на економності зусиль і рухів виконавців, 

веде роботу над культурою звуку – співучого, виразного, динамічно гнучкого, 

здійснює деталізацію інтонування мелодичного матеріалу. На заняттях, окрім 

шліфування технічної майстерності студента, велика увага приділяється 

глибині проникнення в музичний образ, почуттю форми і стилю, формуванню 

тембрової драматургії, темпоритму. 

П.О. Андрійчук здійснює психологічну підготовку вихованців до 

концертних виступів, запрошуючи на заняття студентів зі свого класу чи із 

класів інших викладачів. Таким чином вони виконують музичні твори в умовах, 

наближених до концертних; навчаються внутрішньої і зовнішньої зібраності; 

опановують техніку зосередженості уваги безпосередньо у процесі музично-

ігрових дій. За допомогою таких методів досвідчений педагог навчає студентів 

гамувати надмірне хвилювання, яке шкодить концертному виступу. 

Важливим завданням української музичної педагогіки професор 

Андрійчук вважає підготовку не лише фахівця-професіонала, а й всебічно 

розвиненої особистості, здатної вільно орієнтуватися в інформаційно-

культурному просторі, постійно вдосконалюватися і розширювати обрії та 

можливості самопізнання. З метою розвитку самостійності мислення, розуміння 

сутності явищ, виховання у студентів високої культури педагог спонукає їх до 

читання художньої літератури, ознайомлення з творами живопису, відвідування 

театральних вистав та концертів видатних виконавців. 

У класі педагога панує атмосфера творчості, піднесеності, захопленості 

світом музики. Петро Олександрович вміло застосовує творчу ситуацію на 

уроці: діагностує особистісний стан студента, спрямованість його 

мотивації (настрій, самопочуття, причини хвилювання, скутості та ін.); знімає 

дію особистісних перешкод (конформізм, комплекси та ін.); використовує 
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принципи діалогічного спілкування й творчості, що є визначальними у заняттях 

музикою. 

Після завершення навчання творчі контакти педагога з випускниками 

тривають – він надає їм методичну, наукову, практичну допомогу, сприяє 

професіональному зростанню молодих фахівців. 

Особистим прикладом професор Андрійчук прищеплює своїм 

вихованцям надзвичайно відповідальне ставлення до навчання. Педагог 

вимагає від студентів одержимості у творчій праці, наполегливості у засвоєнні 

знань, відданості своїй справі. Важливим завданням П.О. Андрійчук вважає 

виховання фахівця з високими моральними принципами, музиканта-патріота. 

Застосування таких педагогічних принципів закономірно дає позитивні 

результати. Серед випускників професора Андрійчука – лауреати міжнародних 

і всеукраїнських конкурсів (Г. Войтун, О. Горошко, С. Дідок, О. Пелещишин, 

Є. Солошенко, В. Якимчук, Н. Яремчук), доктор наук (Т. Кротова), кандидати 

наук (Г. Войтун, Р. Безугла, Т. Сідлецька), викладачі вищих навчальних 

закладів (Г. Войтун, Р. Безугла, Т. Кротова, Т. Сідлецька, В. Якимчук, С. Дідок). 

Випускники  П.О. Андрійчука своєю виконавською, диригентською, 

педагогічною, науковою, музично-громадською діяльністю продовжують і 

примножують здобутки свого вчителя. 
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Сергій ДІДОК, 
старший викладач Київського національного  

університету культури і мистецтв, 

диригент Київського національного  

академічного театру оперети 

 

Викладач від Бога! 

 

Більшість людей, озираючись на свою молодість, з особливою теплотою, 

щирою посмішкою та почуттям приємних спогадів згадують студентські роки. 

Це той період життя, який займає особливе місце на шляху становлення 

особистості, набуття нею професійної майстерності та елементарного 

дозрівання людської гідності. І я теж не є винятком із цього правила. Дякую 

Богу, що мої студентські роки пройшли у двох столичних вищих навчальних 

закладах: Київському Національному університеті культури і мистецтв 

(КНУКіМ) та Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського 

(НМАУ). 

2000-й рік у моєму житті став доленосним. І не тому, що це був період 

зламу тисячоліть, так званого «міленіуму», та, як тоді казали, початком «кінця 

світу», а насамперед тому, що цього року я поступав до вищого навчального 

закладу (ВНЗ). Моїм першим пріоритетом була, звичайно, Національна музична 

академія України імені П.І. Чайковського, а вже другим – КНУКіМ. Я з 

відзнакою закінчив тоді Запорізьке музичне училище імені П.І. Майбороди і 

був лауреатом всеукраїнських конкурсів, тому вступ до Інституту культури я 

вважав «запасним аеродромом». Але доля розпорядилася інакше. Вже сьогодні, 

озираючись назад, я можу лише подякувати Богу, що так сталося, а тоді для 

молодого, талановитого й амбіційного юнака це було певним ударом по 

самооцінці. 

Так чи інакше, але влітку 2000 року я поповнив список студентів 

факультету музичного мистецтва Київського Національного університету 

культури і мистецтв. 

Студентське життя було бурхливим, яскравим та емоційним: гуртожиток 

по вул. Російській, 70; загальноуніверситетські концерти та сольні концерти 

ректора М.М. Поплавського в Палаці культури «Україна»; перші зйомки 

телепередач «Крок до зірок», «Наша пісня»; агітаційні поїздки з концертними 

програмами по всій Україні та багато іншого. У всіх цих заходах завжди брали 

участь студенти творчих спеціальностей. Але насправді для студентів-

«творчаків» не так важливо де він навчається, як безпосередньо викладач, в 

якого він здобуває знання та досвід з фаху! Пригадайте: коли ви читаєте у 
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філармонійній програмці біографію будь-якого виконавця, там завжди буде 

вказано: закінчив такий-то ВНЗ по класу такому-то у М. Лонг, Г. Нейгауза, 

М. Ростроповича, Д. Ойстраха, П. Столярського, В. Гнєдаша та ін. Якщо 

говорять про композитора, то теж указують: вивчав композицію в класі 

М. Римського-Корсакова, Д. Шостаковича, А. Шнітке, Д. Лятошинського, 

Л. Колодуба і т. і. Це відбувається тому, що на творчих спеціальностях дуже 

важливим є передача певних поглядів, принципів, традицій виконання, які 

базуються на особистому досвіді викладача та його вчителів і однодумців, що 

називається містким поняттям «школа». 

У 2000-х роках факультет музичного мистецтва містився у приміщенні 

головного корпусу КНУКіМ на Щорса, 36, а клас акордеона та баяна викладали 

професори: Ольга Миколаївна Олексюк, Алла Вікторівна Гаценко та Петро 

Олександрович Андрійчук. Мені випала доля навчатися спочатку у 

А.В. Гаценко, але вже наприкінці другого курсу мене перевели в клас 

професора Андрійчука. Якщо в класі А. Гаценко панувала атмосфера музичної 

імпровізації, інтуїтивно-емпіричного підходу, то в класі П.О. Андрійчука 

відчувалася система і чіткість планування. Петро Олександрович завжди 

застосовував до студента індивідуальний підхід і, що дуже важливо, мав чіткий 

план розвитку майбутнього виконавця. Вже на першому занятті під час 

знайомства він записував для себе всі твори, які грав студент в училищі за 

чотири роки. Це давало можливість уникнути повторів, показувало стилістичні 

прогалини в розвитку студента та формувало орієнтовну картину про рівень 

його здібностей. На перший погляд може здатися, що цей крок не є таким 

суттєвим і важливим, та саме з цього моменту починається планування 

професійного розвитку майбутнього виконавця. На кожного зі студентів Петро 

Олександрович мав свій зошит, куди власноруч записував його семестрову 

програму, дату академконцерту, оцінки, відповідальні виступи, 

прослуховування, конкурси тощо. Вже сьогодні це відбувається за ноутбуком і 

зберігається у файлах і папках у дусі з часом. Але я ще зберігаю такий 

«рукопис» із власним досьє та малорозбірливим почерком нашого професора, 

який для мене є дуже пам’ятним. Такий почерк часто був зумовлений 

швидкістю писання. Кожен зі студентів-народників знає, що в кишені у Петра 

Олександровича завжди є аркушик, на якому він миттєво занотовує певні ідеї, 

думки, прохання інших людей та невідкладні справи. Причому це завжди 

систематизовано! В одному куточку – питання, які треба вирішити в 

«Дарничанці», в другому – в університеті, десь ліворуч – у музичній спілці; 
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окремо стоять ті, які треба вирішити негайно, і завжди залишається місце для 

прізвища того, хто потрапив у біду. І так щодня! 

Безумовно, така організованість не виникає на порожньому місці. Певною 

мірою її виховали батьки, та левову частку в цьому питанні варто віддати 

видатним учителям, яких з особливою повагою завжди згадує Петро 

Олександрович. Це два «велетні» баянного мистецтва, могутні «стовпи» 

кафедри народних інструментів Київської консерваторії: Микола Іванович 

Різоль та Іван Адамович Яшкевич. Якщо у першого з них Петро Олександрович 

опановував фахову майстерність, то в класі І.А. Яшкевича – всі тонкощі 

ансамблевого музикування. Ці два майстри баянного мистецтва прищепили 

своєму студентові гарний смак, чіткість думки, стрійність мислення, а він 

зберіг їх у своїх серцях та пам’яті на довгі роки. Багато творів, які 

народжувалися в думках І.А. Яшкевича, записував під диктовку саме Петро 

Олександрович, а деяким із них судилося бути виконаними вперше молодим 

Петром Андрійчуком. Гарні спогади залишилося у колишнього студента від 

творчих розмов із професорами, які відбувалися не лише у класах 

консерваторії, а й просто під час піших прогулянок вулицями Києва. Дружні 

стосунки зі своїми викладачами Петро Олександрович не поривав і після 

закінчення музичного закладу, навпаки, вони стали ще міцнішими і перейшли 

на вищий рівень довіри: професорів і молодшого колеги. Мені приємно згадати 

випадок, який стався після концерту у Великому залі консерваторії. Ми з 

Петром Олександровичем на першому поверсі обговорювали концерт, а 

сходами йшов Микола Іванович Різоль. «Ходімо, я познайомлю Вас із Вашим 

родичем», – сказав Петро Олександрович і підвів мене до Різоля. «Миколо 

Івановичу, це мій студент Сергій і Ваш «онук»… у баянній справі». Так 

несподівано я познайомився з корифеєм баянного виконавства та своїм 

«дідусем» по фаху. 

В коло інтересів Петра Олександровича завжди входило музичне життя 

не лише нашої столиці, а й усієї України. Його постійно цікавлять як творчі 

ініціативи й пошуки молодих композиторів, так і сучасні тенденції та 

новаторські ідеї вже досвідчених маестро. Результатом дружніх стосунків із 

багатьма з них ставали творчі вечори зі студентами нашого факультету. 

Пам’ятаю, як з ініціативи Петра Олександровича на факультеті музичного 

мистецтва КНУКіМ відбувалися незабутні зустрічі студентів з українськими 

композиторами Володимиром Рунчаком та Володимиром Зубицьким; 

музикознавцем, редактором та музичним критиком Михайлом Головащенком; 

народним артистом України, художнім керівником і головним диригентом 
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Поліського державного ансамблю пісні і танцю «Льонок» Іваном Сльотою. 

Студенти заряджалися шаленою енергетикою від того, що могли 

поспілкуватися з видатними людьми, які творили і творять історію 

українського музичного мистецтва. Та і сам Петро Олександрович часто брав 

участь у народженні майбутніх шедеврів, не цураючись нового та сучасного. 

Ось, наприклад, у творчій взаємодії з Володимиром Зубицьким зовсім 

нещодавно 15 січня 2017 року у Львові відбулася прем’єра декількох частин 

народної симфонії єднання «Україна» з участю симфонічного оркестру 

Львівської філармонії, Галицького академічного камерного хору та 

Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю «Дарничанка». Під час 

написання нотного матеріалу Володимир Зубицький радо звертався до Петра 

Олександровича. Вони обговорювали зручність виконання тих чи інших місць у 

творі, тонкощі трактування, концепції тощо. Безумовно, таким викладачем 

можна тільки пишатися! 

Кожного вересня, коли розпочинається новий навчальний рік на 

факультеті музичного мистецтва КНУКіМ студенти всіх курсів збираються в 

перший оркестровий день зі свіжими силами та гарним настроєм. До них 

приходять і випускники кафедри вітати першокурсників. Добре пам’ятаю такий 

день 2002 року, коли я зі своїм другом Радиком Башировим уже три тижні 

плідно навчалися в університеті, бо готувалися до міжнародного конкурсу в 

м. Монтезе (Італія). Деякі студенти тільки-но приїхали з відпочинку та ще лише 

налаштовували себе на навчання, а ми вже сповна відпрацьовували зауваження 

й побажання Петра Олександровича. Я готував тоді дві програми: сольну та 

ансамблеву (в дуеті з Р. Башировим). Той, хто хоч раз готувався до конкурсу, 

розуміє, що це зовсім інший «формат» (як модно зараз говорити), аніж просто 

відіграти академконцерт. Цей процес потребує більше часу саме на третьому 

етапі роботи над музичним твором, де вибудовується не лише драматургія 

кожного з них, а й художня цілісність усієї конкурсної програми. Якими ж 

цікавими і завжди різними були уроки із Петром Олександровичем! Саме в цей 

період народжувалася справжня творчість. Скільки різних порівнянь, ідей, 

цікавих історій та випадків із життя довелося мені почути від свого викладача, 

аби знайти саме ті тембри (і я зараз кажу не про регістри інструмента), ті темпи, 

той штрих, ту образну сферу та характер, які притаманні кожному твору. 

Постійно під різним кутом, але впевнено впроваджуючи одну лінію (яку ми 

обрали для трактування) Петро Олександрович розкривав для мене твори 

Й.С. Баха, І. Альбеніса, В. Зубицького, А. П`яццолли, Є. Дербенка. Відчувалася 

вимогливість і принциповість викладач, з одного боку, і разом з тим довіра до 
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студента – з другого. Часто після завершення уроку, відчуваючи приємну 

втому, Петро Олександрович дякував мені за урок. Спочатку якось дивно було 

це чути, але тепер я розумію: це означало, що нам вдавалося реалізувати 

бажане або збагнути, що «ми на правильному шляху». А скільки часу Петро 

Олександрович приділяв моєму психологічному настрою! Про це ми часто 

говорили на уроках у класі, після обігравань програми по школах і просто під 

час подорожі з університету до метро. На одному з останніх занять перед 

конкурсом він сказав мені: «Ваша програма готова, але треба знайти той 

оптимальний стан, у якому ви можете дати максимальний результат. Скажіть, 

що поліпшує вам настрій?» Я трошки подумав і відповів: «Кока-кола». 

«Чудово! Візьміть дві банки з собою до Італії». Пам’ятаю, з якою насолодою я 

пив її за годину до виступу і вдихав свіжий ковток альпійського повітря. Не 

знаю, чи то справді напій, чи тривала гарна підготовка, яка була чітко 

спланована з літа, а скоріше і те, й інше дали свій результат. 

Напевно, зараз важко собі й уявити, щоб викладач під час своєї власної 

відпустки продовжував працювати зі студентами. А от Петро Олександрович 

саме такий. Якби можна було в одне речення помістити сутність Петра 

Олександровича, то, на мою думку, воно би звучало саме так: життя – то 

робота, а робота – все життя! І як результат цієї кропіткої праці зі мною – 

звання лауреата Міжнародного конкурсу у двох номінаціях (сольне та 

ансамблеве виконання). Мені дуже приємно, що ця перша спільна перемога, з 

роками переросла у дружбу. Я постійно відчуваю підтримку свого викладача у 

важливих, доленосних життєвих кроках: вступ до Національної музичної 

академії, перша робота за фахом, робота диригента в Театрі оперети тощо. 

Сьогодні, працюючи вже більше десяти років пліч-о-пліч із Петром 

Олександровичем на факультеті музичного мистецтва КНУКіМ, я продовжую 

вчитися у нього вимогливості (в першу чергу до себе), в питаннях професійної 

гідності, компромісів у життєвих ситуаціях, розумінню студентів та… 

національної свідомості. Він – справжній патріот України і власними 

прикладами вчить молодь любити свою державу! Пригадую, як у 2004 році він 

підтримував студентів на Майдані під час революції, як співала його 

«Дарничанка» зі сцени в ті холодні дні. Він – національний по духу, в ньому 

живе любов до кожного українського села, до кожного українського міста. 

Приємно згадати, як перед виступом студентського оркестру та Українського 

народного хору КНУКіМ (тепер імені С. Павлюченка) у Івано-Франківській 

філармонії ми гуляли вуличками міста. Він часто зупинявся просто для того, 

щоб помилуватися невеличкими будинками, чудовою архітектурою, цікавою 
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панорамою чи просто перспективою в далині. Він уміє бачити хороше, 

позитивне у всьому, і ця особливість передається в роботі зі студентами. Гарні 

риси молодого виконавця Петро Олександрович прагне розвинути і підтримати. 

Завжди добирає цікавий художній матеріал з урахуванням можливостей 

студента та його побажань. Йде назустріч кожному, якщо той не вичерпав ліміт 

довіри, і вважає за честь, коли до нього звертаються по допомогу. А таких 

випадків було немало. Маючи велику бібліотеку, Петро Олександрович охоче 

допомагав студентам при написанні рефератів, курсових, дипломних, 

магістерських робіт і дисертацій. Навіть після завершення університету він не 

пориває зв’язки з випускниками, тому важко назвати місто в Україні, де б не 

працювали колишні його вихованці, а тепер колеги і друзі. 

Вже багато років П.О. Андрійчук є незмінним керівником кафедри (а 

зараз секції) народних інструментів КНУКіМ. Під час звітних концертів 

«народників», які часто проходять поза межами університету, студенти можуть 

бачити колосальну роботу, яку проводить наш керівник. Це постійна турбота 

про підготовку, замовлення та друк афіш; призначення відповідальних за нотні 

папки, пульти, стільці, за перевезення музичних інструментів; чітке визначення 

послідовності програми; підготовка окремого тексту для ведучої; визначення 

фото- і відеозйомки тощо. Такою сумлінністю, ретельністю, вимогливістю 

Петро Олександрович виховує відповідальність у студентів не лише за гру, а й 

за дотримання усіх найдрібніших ланок цього механізму. Під час складання 

програми педагог завжди піклується про драматургію всього концерту, вдало 

поєднує масові номери із сольними, динамічні твори з повільними, специфіку 

інструментів та виконавців, прагнучи якнайкраще представити різні стилі і 

жанри. Безумовно, перед цим тривалий час добирають кращі номери студентів 

за підсумками академконцертів, що стимулює здорову творчу конкуренцію. А 

вже по завершенню дійства роблять прискіпливий аналіз разом зі студентами, 

де «розкладають по поличках» проведення всього творчого заходу. Петро 

Олександрович уміє просити вибачення, якщо щось пішло не так, обов’язково 

враховує побажання студентів, прислухається до нових ідей і намагається 

реалізувати їх у наступних проектах. Таким чином йому вдається виховувати 

вдумливих, талановитих, яскравих особистостей. Серед його випускників: 

доктор мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну КНУКіМ Тетяна Кротова; 

кандидат педагогічних наук, лауреат Міжнародного та Всеукраїнського 

конкурсу, доцент, завідувач кафедри естрадних інструментів КНУКіМ у 2002–

2004 рр. Галина Саїк; кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри філософії та 

гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету Тетяна 
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Сідлецька; лауреат міжнародних конкурсів, диригент Київського національного 

академічного театру оперети Сергій Дідок; ведуча музичних програм на 

українському радіо Наталія Марчук; диригент оркестру народних інструментів 

Криворізького обласного музичного коледжу Дар`я Скамарохова; директор 

Волноваської школи мистецтв Олена Хаджинова та багато інших. 

Окрім чудових організаторських та викладацьких якостей, Бог нагородив 

Петра Олександровича всіма рисами, які притаманні багатогранній та складній 

професії диригента: наполегливість, воля, цілеспрямованість, 

комунікабельність, рішучість, уміння повести за собою колектив та брати 

відповідальність за результат. 

Безумовно, диригентський талант П. Андрійчука, який угледів та 

розвинув у студентські роки відомий український диригент та педагог Микола 

Іванович Гозулов, частіше можемо бачити в роботі із Заслуженим народним 

ансамблем пісні і танцю «Дарничанка». Але не лише з хоровим колективом 

йому доводиться плідно працювати. З 2001 року Петро Олександрович є 

художнім керівником студентського оркестру народної та популярної музики 

КНУКіМ. Останні десять років мені пощастило працювати поряд з ним за 

одним пультом. Він чудово розуміє специфіку студентського колективу, і тому 

його репетиції завжди перекликаються з іншими дисциплінами. На прикладі 

оркестрових творів професор Андрійчук звертає увагу студентів на форму, 

зміст, драматургію, стилістику твору; особливості оркестрової фактури; 

синтаксис музичної мови; засоби музичної виразності; прийоми гри тощо. Його 

чіткі та лаконічні жести завжди спрямовані на втілення авторської думки. Тож 

коли якийсь студент не зразу розуміє поставлене завдання, Петро 

Олександрович не цурається й сам сісти за баян чи домру і власним прикладом 

показати потрібний штрих, нюанс, характер чи агогіку музичної фрази. Саме 

тому його оркестр завжди вирізняється теплотою звучання, логікою 

звуковедіння, стрійністю та емоційністю виконання. Як результат, у 2010 році 

український оркестр народної та популярної музики КНУКіМ виборов Першу 

премію на другому Міжнародному конкурсі-фестивалі «ART PREMIUM 2010». 

А у 2013 році Петра Олександровича запросили до Лос-Анжелеса провести 

декілька концертів із тамтешнім оркестром народних інструментів. Пригадую, 

як після поїздки він щиро ділився враженнями про Новий світ зі студентами. 

Його загадкові та сповнені гумору історії завжди цікаво слухати. Адже і 

по життю він іде легко, сміливо й весело, чим приваблює таких самих людей. 

Завжди уважний до колег, він ніколи не пройде мимо, щоб не привітатися чи не 

побажати гарного настрою на весь день. Його світла енергетика, 
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доброзичливість, любов до життя передається кожному, хто потрапляє в його 

ауру. Одна лише посмішка змушує усміхатися колег із кафедри та деканату, а 

його презент у вигляді свіжого примірника музичної газети «Соломія», де 

Петро Олександрович є постійним ведучим рубрики «Музичний гумор від 

Андрійчука», забезпечує гарний настрій викладачам. 

Отакий він багатогранний, талановитий – наш викладач від Бога, 

професор Київського національного університету культури і мистецтв Петро 

Олександрович Андрійчук! 
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Ольга ПОРІЦЬКА, 
кандидат історичних наук, професор 

кафедри народнохорового мистецтва та фольклору КНУКіМ 

До ювілею Петра Андрійчука 

Усяка хороша справа тримається на ентузіастах. І не просто ентузіастах, а 

на професіоналах, захоплених своєю роботою. До цієї когорти безперечно 

належить і Петро Андрійчук. Мабуть, постійний творчий процес, у якому він 

перебуває (а встигає одночасно і студентів навчати, і працювати з відомим 

пісенним колективом «Дарничанка», створювати для нього ж обробки 

українських народних пісень, вести науково-дослідницькі студії в галузі 

хорового мистецтва та ще й вирішувати організаційні питання у Національній 

всеукраїнській музичній спілці, бо є членом її секретаріату), тонізує і надихає 

до активної подальшої діяльності. Треба згадати ще одну справу, якій посвячує 

свій час Петро Андрійчук: газета «Соломія», де він – член редколегії. 

Квартальник друкується у Тернополі, однак Петрові Олександровичу вдається 

залучати до неї авторів з усієї країни. Властиве йому незмінне почуття 

гумору (не випадково сторінку гумору в «Соломії» веде саме він) і особлива 

позитивна аура сприятливо впливає на його оточення. А як жінка не можу не 

відзначити незмінної куртуазності (що то значить галицьке виховання!), риси, 

якої часом бракує сучасним чоловікам! 

Про ювіляра як керівника творчого колективу «Дарничанка» мушу додати 

ще кілька слів. Сьогодні великим колективам живеться скрутно через постійну 

нестачу коштів. А що говорити вже про аматорські?! Свого часу створені та 

підтримувані великими промисловими підприємствами, в сучасних умовах 

ринкових відносин вони кинуті напризволяще. Переважна їх більшість відійшла 

в історію, а «Дарничанка» – ні! Вважаю, що, власне, завдяки правильній 

репертуарній і творчій політиці (якщо так можна висловитися), визначним 

менеджерським, продюсерським здібностям професора, заслуженого 

працівника культури України Петра Андрійчука цей колектив не тільки не 

розпався, а й продовжує успішно працювати, гастролювати Україною та поза її 

межами, ознайомлюючи світову громадськість зі здобутками українського 

пісенного хорового мистецтва, з народними піснями, які становлять основу 

репертуару Заслуженого народного ансамблю пісні і танцю «Дарничанка». 
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Ольга РУТКОВСЬКА, 
журналіст-народознавець,  

член Національної спілки журналістів України 

 

І друг, і критик, і порадник 

 

Познайомилася я з Петром Андрійчуком понад чверть століття тому в 

теплому осередку небайдужих людей, об’єднаних журналістом Миколою 

Рудаковим у Міжнародний доброчинний фонд «Українська хата». Прекрасно 

вписався заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» в 

концепцію народознавчих вечорів, які проводило Всеукраїнське товариство 

«Просвіта» в 90-х роках у Києві. 

У мене з Петром Олександровичем багато спільних знайомих із 

хормейстерського цеху, і нас однаково турбує стан української традиційної 

культури та доля її носіїв. З його легкої руки періодично друкуюся на шпальтах 

газети «Соломія» у Тернополі, а його статтю про Анатолія Пашкевича, в свою 

чергу, вміщено у журналі «Волинь моя», № 8, який я редагувала. 

«Дарничанку» знаю і люблю з часу її становлення як народного 

колективу – з 1964 року. У пам’яті залишилися найтепліші спогади про перших 

керівників, з якими я була добре знайома – Кіма Юхимовича Василенка, 

Анатолія Максимовича Пашкевича, Валентина Тарасовича Швиденка. Естафету 

від визнаних метрів підхопив молодий талановитий музикант Петро Андрійчук, 

і «Дарничанка» під його орудою, продовживши традиції своїх славних 

попередників, уже в новітні часи незалежної України піднеслася на ще вищий 

мистецький щабель, урізноманітнивши репертуар і виконавські можливості, 

ставши відомою у багатьох країнах близького й далекого зарубіжжя. З року в 

рік Маестро, як досвідчений ювелір, шліфує майстерність «Дарничанки», 

домагається піднесення творчого рівня ще й свого другого колективу – 

народного хору «Княжа вольниця» села Білогородка на Київщині, що дає змогу 

обом виступати у спільних концертах. Мене захоплює глибина знань 

професора, музикознавця П.О. Андрійчука, його повага до колег-хормейстерів, 

висока оцінка їхнього творчого доробку, внеску в українську народно-пісенну 

культуру. З-під пера не тільки музиканта, а й журналіста виходять статті, 

присвячені історії хорового виконавства, в яких оживають образи моїх друзів-

митців. Я щиро вдячна Петру Олександровичу за те, що він вніс до 

енциклопедичного видання імена дорогих моєму серцю майстрів хорової 

справи: Мойсея Молдавина (Київ), Віталія Іжевського (Вінниччина), Леоніда 

Пашина (Чернігів), Валентина Міщенка (Полтава), Теодора Хмурича 

(Тернопільщина), Івана Сльоту (Житомир) та багатьох інших. Низький уклін 

йому за вшанування побратимів і активну участь в організації вечорів пам’яті, 
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зокрема, Василя Юхимовича, Дмитра Луценка, Анатолія Пашкевича, Івана 

Сльоти, Леопольда Ященка. 

Діапазон і масштаби активної творчої і громадської діяльності Петра 

Андрійчука грандіозні й далекосяжні. Він усюди встигає: виховує музичні 

кадри в Київському національному університеті культури і мистецтва, веде 

пошукову, дослідницьку роботу, виступає у програмах українського радіо і 

телебачення, на сторінках преси, бере участь у науково-практичних 

конференціях, музичних форумах, укладає пісенні збірки й аудіоальбоми, 

повертає забуті імена достойників-хормейстерів, композиторів, озвучує 

кінофільми, пише музику, робить цікаві аранжування. Важко прослідкувати за 

його маршрутами Україною та поза її межами. Бо сьогодні він у Києві, завтра у 

Закарпатті, післязавтра – у Кривому Розі, Одесі, чи в якійсь із європейських 

країн, а раніше неодноразово бував на Кавказі, Далекому Сході, у Прибалтиці і 

ще, ще, ще в різних куточках колишнього Союзу. І це не просто подорожі й 

гастролі, а напружена праця у складі журі конкурсів, фестивалів, 

екзаменаційних комісій; це – концерти, консультації, майстер-класи і 

лабораторії для керівників народних хорів з України та діаспори тощо. Я радію 

творчим знахідкам Маестро і вітаю його пошуки оригінального репертуару, 

створення ігрових пісенних композицій, звернення до великих сучасних 

хорових полотен, що відкриває нові простори в оволодінні мистецтвом 

народного хорового співу саме у цьому складному форматі, який під силу 

далеко не кожному колективу і диригенту. А як приємно було почути зі 

столичної сцени улюблені мною оригінальні сучасні твори козацької тематики, 

написані черкаським поетом і композитором Миколою Шапошником, зокрема 

«Молитву Калнишевського» і «Хай живе вільна Україна!», яким Андрійчук дав 

нові могутні крила для польоту і які набули у виконанні «Дарничанки» свіжого 

звучання! 

60 славних літ! Пора творчої зрілості, духовної мудрості, розквіту, 

подальших здобутків і ще більшого визнання. Впевнена, Петро Олександрович 

подарує нам ще чимало мистецьких відкриттів, отож хай йому щастить на 

цьому нелегкому шляху! Дай, Боже, нам ще довго співпрацювати, і я 

сподіваюся незабаром побачити не одну нову концертну програму. Так тримати 

й далі, дорогий Маестро! 
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Ольга ГОЙДЕНКО, 
журналістка газети «Порадниця» 

 

Справа життя його – «Дарничанка» 

 

Є особлива Божа благодать – знайти у житті своє місце, не зайнявши 

чужого й не проминувши призначеного саме тобі, прирости до нього серцем і 

душею, примноживши красиве і корисне, аби стало очевидним: це твоє 

покликання, твоя велика мета, головний сенс твоєї долі. 

Можна сказати, Петро Андрійчук і «Дарничанка» знайшли одне одного 

не випадково, і українська народна пісня, теж закономірно, повела їх до 

спільної мистецької вершини, збагачуючи душевно і духовно. Особливо ж 

виграли від того пісенна творчість, національне музичне мистецтво і, 

безумовно, вся Україна. 

«Мабуть, і народився з баяном», – кажуть про нього дарничани. У цей 

колектив Петро Олександрович прийшов ще 1977 р., коли йому не було і 20-ти. 

Основи хорового мислення здобув у класі баяна професора Миколи Івановича 

Різоля, який навчав студентів «мислити окремими голосами». Коли ж після 10 

років роботи концертмейстером довірили очолити уже відомий колектив, – не 

відкинув досягнень попередників, а гідно продовжив напрацювання Григорія 

Васильовича Куляби, Анатолія Максимовича Пашкевича, Валентина 

Тарасовича Швиденка, як і традиції незабутнього Василя Верховинця щодо 

сценічного втілення образів народної пісні. А до того ще й невтомно привносив 

у народне сценічне мистецтво нове, самотужки відкрите, виважене роками своєї 

практики, перевірене тисячами репетицій та концертів. І хоч за офіційним 

статусом «Дарничанка» – аматорський колектив, та ставлення до роботи тут 

винятково професійне, наголошує Петро Андрійчук; професійне та аматорське 

мистецтво розвиваються-бо за однаковими законами інтонування, гармонії, 

динаміки, темпоритму, метру, штрихів, тембрів, драматургії, форми… Тож 

вони з «Дарничанкою» щоразу виставляють для себе найвищу планку. Таке 

їхнє спільне рішення – як у гарній родині, де дослухаються одне до одного. 

Вони, власне, і вважають себе єдиною великою родиною, у якій цінують і 

поважають кожного. Тут підтримують і в щасливу, й у лиху годину, вітають із 

днем народження кожного учасника, а ще – друзів колективу, колег. Проводячи 

не одне десятиліття в доброзичливій, сприятливій атмосфері, люди 

розкриваються у кращому світлі. Відкрита «Дарничанка» і для поповнення. «За 

наявності таланту, перспективного віку, психологічної сумісності, 

креативності; все інше виховується у процесі роботи», – уточнює П. Андрійчук. 
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Таким чином у колективі органічно поєднані молодість і зрілість, а повага і 

приязнь до колег здавна стали неписаним правилом спілкування. Хоч, власне, у 

цих правил дарничанського співжиття, де дивовижним чином поєдналися 

романтика і прагматизм, є автор, він же їх ініціатор і незмінний керівник 

колективу. 

Свій стиль роботи з «Дарничанкою» вимогливий до себе й до інших 

Петро Андрійчук визначає як авторитарно-демократичний; з одного боку, 

сповідує й вимагає від усіх самозреченості в роботі над піснею, щоразу 

наголошуючи: у творчості компромісів бути не може. Водночас його можна 

переконати, навівши належні аргументи. А ще зізнається: припустившись 

якоїсь помилки, завжди просить пробачення у дарничан. 

Багаторічний досвід керівника навчив його сприймати людей крізь 

призму позитиву, а його любові має вистачати на всіх учасників. І ще. Маестро 

може висловити власну точку зору, відмінну від поглядів більшості. Зберігаючи 

притаманну йому молодість духу, сповідуючи істинні цінності, професор 

Андрійчук дотримується давно зробленого ним висновку: мистецький колектив 

слід щоденно виховувати – і творчо, й морально-психологічно, а ще – вчити 

мислити небуденно, любити пісню, виробляти спільне бачення її сутності. 

Петро Олександрович любить повторювати: колектив має працювати так 

чітко, як годинниковий механізм; адже висока організованість – це й запорука 

творчих успіхів. Тож кожна репетиція має бути і продуктивною, і цікавою. У 

ході творчої роботи є місце для жартів, цікавих історій, які додають настрою, 

знімають скутість, об’єднують. Та й не тільки на мистецьких підмостках вони 

зустрічаються. На думку Андрійчука, дарничани мають розуміти мистецькі 

процеси, фахово мислити, постійно розширювати світогляд, тож спільно 

відвідують виставки, концерти, театральні вистави, навіть по черзі читають 

одні й ті самі книжки з подальшим обговоренням у своєму колі. Так твориться 

позитивна аура «Дарничанки», мистецький керівник якої чудово вміє 

мотивувати свій колектив. 

До пісні тут ставляться як до святині; саме такий підхід сповідує керівник 

«Дарничанки», який дуже ретельно, сказати б, прискіпливо ставиться до вибору 

творів, тож у репертуарі хору немає текстів та музичних інтонацій випадкових, 

як і таких, що підлягають корозії часу. Коли настає час поповнення сценічного 

портфеля, Петро Олександрович спільно з колективом глибоко аналізує 

інтонаційну сферу нової пісні, її поетичний сенс, шукає і знаходить глибинний 

підтекст, «розшифровує» метафори, визначає ключові слова, їх зв’язок із 

музичною інтонацією. На таких зборах професор Андрійчук часто ділиться 

своїми творчими переконаннями, нерідко афористичними – про те, що «кожну 

пісню слід любити, як власну дитину», «розуміти її зміст і відчувати її душу», 
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аби виконувати не лише голосом, а й серцем. Він невтомно акцентує на 

головному, доносячи своє бачення, роблячи зауваження по суті, вимагаючи 

розуміння від кожного учасника на репетиції, аж поки пісня зазвучить саме так, 

як він перший почув її серцем, аби після її прем'єри захоплені слухачі не 

шкодували долонь для оплесків, а на саму пісню чекало довге сценічне життя. 

Їхні репетиції варто побачити і, ясна річ, почути; навіть далекий від 

хорового співу випадковий гість знайде, чого повчитися, відкриє щось нове для 

себе. Чимало часу й уваги приділено розспівуванню; таким чином закладаються 

основи професійної майстерності. Саме на репетиціях відбувається й копітка 

праця над сценічною майстерністю, коли обговорюють кожен нюанс 

майбутнього виступу, аби не трапилося жодних несподіванок, прагнучи все 

продумати наперед, так, як це завжди властиво українцям – усе робити якісно, 

добротно й водночас творчо. Завдяки цим напруженим, злагодженим зусиллям 

хор «Дарничанка» має своє обличчя: йому властиві стилістична та жанрова 

багатовекторність, колористичне розмаїття, динамічна гнучкість. До кожного 

хориста знаходить свій особливий «ключик» Петро Андрійчук: і хвалить, і 

критикує з неодмінними поясненнями, що «найкраще», а що «не так» і як це 

виправити; вимогу легко «вдягає» у форму поради, сформулювавши завдання 

на коротку та віддалену перспективу, аби потім у спільному виступі 

«Дарничанки» «витягти максимум із можливого». Бо планка колективної мети 

завжди має стояти якнайвище. 

Такі самі вимоги Петро Андрійчук ставить і до самого себе, тож у числі 

його настанов незмінно постає і визначення найвищої мети та вміння її 

досягати. Досконалість не має меж, і тому, зізнається професор, «бажання бути 

кращим породжує невдоволення собою», що неухильно спонукає його до 

поступу. 

Диригування, на думку професора Андрійчука, – професія другої 

половини життя, час, коли музикант має що віддавати, устигнувши достатньо 

накопичити серцем і розумом, заповнивши умовну «професійну валізку» 

власних напрацювань. У диригентських жестах закодований звукопис кожної 

пісні; з роками жести маестро стають лаконічнішими, манера керування 

хором – елегантнішою. Диригент має знати всі «больові» точки пісні, вважає 

Петро Олександрович, якому в цій сфері мистецької діяльності властивий 

настільки глибокий психологізм, що рівень його «занурення» в кожну пісню 

можна порівняти хіба з авторським, поетовим і композиторським. 

Дарничанські концертні програми професор Андрійчук вибудовує, як 

вишукану пісенну виставу, за єдиним драматургічним планом, створюючи 

композиції з окремих виступів. Частина програми відбувається під керуванням 

диригента, і тут від хористів вимагається цілковите підкорення волі керівника; 
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друга ж являє собою імпровізацію за заздалегідь складеним маестро 

сценографічним принципом контрасту темпів, ритмів, динаміки, тембрової 

драматургії, гармонічної мови; таким чином кожна їхня програма поєднує два 

різні принципи сценічного втілення пісні. 

Самому ж Петрові Олександровичу така робота в «Дарничанці» дає змогу 

завдяки цілісному баченню й глибокому розумінню проблем і тонкощів 

народно-хорового мистецтва розширювати його обрії, прикладом чого можна 

назвати участь його колективу в Міжнародному конкурсі акордеоністів в Італії. 

– У царині народного хорового мистецтва роблю те, що мала би творити

держава. Сьогодні складний час для народно-хорового мистецтва: воно складає 

іспит перед історією. Тож працюю над узагальненням цього явища, над 

створенням ідеології його функціонування; прагнучи об’єднати в єдину 

структуру, бороню саме право на існування такого виду творчості, – розповідає 

професор. 

І чи ж не показово, що торік Петро Андрійчук таки переконав 

композитора Володимира Зубицького залучити народний хор до партитури 

симфонічного циклу «Україна», – і «Дарничанка» блискуче справилася з цим 

завданням на прем’єрі у Львівській філармонії, виступивши з місцевим 

симфонічним оркестром та Галицьким академічним камерним хором! 

«Дарничанка» давно стала бажаним гостем на кращих сценах, у всіх без 

винятку куточках України; знають її й за кордоном. Можна сміливо 

стверджувати, що її творчість здобула прихильність широкого слухацького 

загалу, а пісенний відгук у ній знаходить кожний історичний виклик, здобутий 

Україною – чи то Революція Гідності, чи неоголошена війна. Суттєво, що під 

час виступів не раз відбувався і збір добровільних пожертв на конкретну 

допомогу українським захисникам на сході. Тож пісенне слово у «Дарничанки» 

та її керівника не розходиться з ділом, з місією милосердя й дефіцитним 

сьогодні патріотизмом. Не раз доводилося бачити, як під час концертів у 

столичних переповнених залах шанувальники стоячи слухали виступи цього 

насправді всенародно улюбленого колективу, виплеканого Петром 

Андрійчуком, для якого «Дарничанка» насправді стала уособленням сенсу і 

способу життя. Тож у ці дні з пісенної роси й води Вам, Маестро! 
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імені Тараса Шевченка 

 

У «Княжій вольниці» 

 

Часом найвагомішу роль у житті відіграють люди, які входять у нього 

непомітно, випадково, здається, що на деякий час… 

Так сталося і в житті Білогородського будинку культури, у який далекого 

1983 року, на запрошення керівника новоствореного хору Григорія Куляби, 

вперше приїхав молодий випускник Київської консерваторії Петро Андрійчук – 

симпатичний, завжди усміхнений і дуже галантний. Для білогородчан то була 

любов з першого погляду! 

Але не лише своїми манерами зачарував він хористів: такої майстерної 

гри на баяні досі тут ніхто не чув і навіть не підозрював, що цей досить 

громіздкий і зовсім не витончений музичний інструмент може так звучати! 

Музика була його стихією, Петро вмів зіграти так, що навіть під час 

звичайного розспівування то була музика, а не просто звучання окремих нот. 

Але на репетиціях він не тільки грав, він переймав хорову майстерність 

справжнього майстра Григорія Куляби… 

Створення повноцінного хору – робота не одного дня, і навіть не одного 

року: ті приходять, інші йдуть, хтось має здібності, хтось не дуже, хтось хоче, 

когось умовляють. Поступово жінки приводять чоловіків, хтось запрошує 

друзів, сусідів, знаходяться потрібні голоси, формується колектив, починаються 

виступи. Анекдотом стала історія про те, як керівник хору приходив на 

засідання в кабінет директора радгоспу, і той змушував усіх присутніх 

заспівати (радянські ж бо часи!), щоб вибрати людей у хор. Із часом, за 

принципової підтримки керівництва радгоспу та Будинку культури, які самі 

були учасниками хору, виділили кошти на пошиття художніх костюмів та 

взуття. І нарешті 1985 року вперше на сцену Білогородського будинку культури 

виходить хоровий колектив у гарному сценічному вбранні, розробленому 

стилістами Київської фабрики театрального реквізиту з урахуванням 

особливостей національного візерунку Київщини, на чому наполягав керівник 

хору Григорій Куляба. Акомпанує хору Петро Андрійчук, і не просто 

акомпанує, а доповнює і збагачує хоровий спів. Музичний супровід, як 

своєрідна гра на струнах душі, підсилює звучання слів і сягає самісіньких 

глибин єства… 

Стати учасником програми «Сонячні кларнети», яка виходить на 

першому каналі Українського телебачення, для сільського хору – неабиякий 
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успіх! Нібито все добре, нарешті досягли високого рівня, можна впевнено 

працювати далі. Але починаються дев’яності... Людям не до співу, колектив 

опиняється поза увагою нависає загроза розпаду. Тільки завдяки неймовірним 

зусиллям керівництва Будинку культури вдається зберегти осередок одержимих 

піснярів, які згуртувалися довкола концертмейстера Петра Андрійчука. 

Заробітну плату не виплачують півроку, транспортне сполучення з Києвом 

погіршується щомісяця, але Петро Олександрович не кидає колектив. Репетиції, 

хоч і нерегулярно, все ж таки проводить. 1991 року він організовує поїздку 

хору до Польщі. Це була перша поїздка за межі України і перші «закордонні» 

враження для більшості учасників. 

Із початком двотисячних становище трохи покращується, вимальовується 

певна стабільність. Петро Олександрович продовжує працювати в Білогородці і 

навіть бере у помічники концертмейстера. Хоровий колектив охоче 

відгукується на пропозиції концертних виступів удома та в навколишніх селах і 

містах Київщини, а в Києво-Святошинському районі хор Білогородського 

Будинку культури стає найкращим. 

Далі життєві обставини складаються так, що Петро Олександрович на 

декілька років залишає Білогородку, щоб у 2009 році прийти сюди знову і 

розпочати нову сторінку в життєдіяльності хору та Будинку культури загалом. 

На репетиції повертається доброзичлива атмосфера, гумор і водночас велика 

вимогливість, нетерпимість до фальші, копітка робота над кожною музичною 

фразою. У колектив приходять нові хористи. Щось змушує людей після нічного 

чергування чи багатогодинної роботи вдома бігти ввечері на хор. Очищення 

мистецтвом? Жінки запевняють, що в день репетиції встигають упоратися з 

усіма хатніми клопотами і з радістю вирушають на співи. Чоловіки виконують 

усі забаганки дружин, щоб вони відпустили їх у Будинок культури співати. «Я 

не знаю, що ви там робите, але ходи туди й далі, бо ти повертаєшся звідти 

щаслива», – казав одній з учасниць хору її дорослий син. 

Сьогодні до людей середнього та зрілого віку долучається молодь і навіть 

учні старших класів. Що їх приваблює? Сестри Надія та Ірина Тищенко 

говорять, що люблять українську пісню і вважають, що її повинні знати всі, 

незалежно від віку. До того ж, саме тут вони зустріли людей, які завжди 

зрозуміють і підтримають, на відміну від однолітків. П’ятнадцятирічна Анна 

Осадча з дитинства ходила на концерти слухати свою бабусю, співала з нею 

вдома, аж поки відчула, що пісня стала невід’ємною частиною її життя і вона 

теж хоче співати в хорі. Андрій Шевчук прийшов услід за дідусем. Але хор 

приваблює не лише аматорів, а й професійних музикантів, оскільки на 

репетиціях Петро Олександрович добивається найтонших нюансів, вимагає 

професійного виконання. Оцінивши це, у хор прийшли: Тамара Руденко, яка 

закінчила Київське державне вище музичне училище ім. Р. Глієра та 
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Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова і працює в 

музичній школі, вчитель співів СШ № 1 Людмила Хамець, Костянтин Пономар, 

соліст Ансамблю Збройних сил України. Життя хору урізноманітнюється, 

набуває нових форм і відтінків. Концертні тури вже не обмежуються 

Київщиною, а охоплюють багато міст за межами регіону. Виступи поєднуються 

з відпочинком, тривалі, інколи й виснажливі репетиції – з дотепними жартами і 

чаюванням у дружньому колі. Петро Олександрович Андрійчук став визнаним 

авторитетом, до нього дослухаються, на нього покладаються, йому 

беззастережно довіряють. 

У 2013 році колектив вирушає на фестиваль до Чорноморська (тоді 

Іллічівськ) Одеської області. Море холодне, на вулиці спека. Дорослі чоловіки і 

жінки, наче діти, забігають у воду й одразу вискакують. Бо Петро 

Олександрович заборонив купатися, треба берегти голоси. Хтось тихцем купує 

морозиво і ховає за спиною при зустрічі, бо Андрійчук «заборонив їсти 

морозиво до виступу». А про «сто грамів» на дозвіллі навіть не думайте! І всі 

згодні! І ніхто не заперечує! Адже завтра хор вийде на сцену Чорноморського 

Будинку культури і звучатиме так, що зал аплодуватиме стоячи, і в цей момент 

вони відчуватимуть щось таке, чого не можна передати словами… А 

народжується таке глибоке єднання душ завдяки таланту Петра Андрійчука, 

який уміє так вмотивувати цих різних за професіями, за віком, за способом 

життя людей, що вони зливаються в єдиному пориві і повністю залежать від 

найтонших порухів його рук і… погляду. Звідки в цього невисокого чоловіка 

така внутрішня сила?! 

2014 рік. Хор «Княжа вольниця» бере участь у «Святі моря», яке щорічно 

проходить у Литві. Вони – єдині представники України у державі, яка 

висловлює нам дружню підтримку на найвищому рівні у непрості для українців 

часи. Вони вже не просто хористи, а, можна сказати, дипломати найвищого 

рівня. Петро Олександрович знає, кому що сказати, як налаштувати, які дібрати 

слова, аби все пройшло так, як треба. Під час святкової ходи центральними 

вулицями Клайпеди колектив з України у національних костюмах та з 

прапорами в руках глядачі вітали гучними оплесками і вигуками: «Україна, 

тримайтесь!», «Україна, ми з вами!», «Слава Україні!» У натовпі можна було 

помітити дітей із жовто-блакитними кульками і людей у вишиванках. На 

головній площі, де мало відбуватися святкування, хористи не без подиву 

помітили, що в них не лишилося жодного прапорця, адже протягом усієї ходи 

раз по раз лунало щемливе прохання: «Можна мені прапор моєї Батьківщини?» 

Наші хористи були зворушені до сліз, поволі оговтались аж тоді, коли 

заспівали, хоча пісня була близькою і зрозумілою, як ніколи, і хотілося, щоб її 

почув увесь світ: 

Хай живе, хай живе вільна Україна, 



Андрійчук Петро Олександрович 

35 

Хай живуть, хай живуть славні козаки. 

Хай цвіте, хай цвіте червона калина, 

Нехай згинуть воріженьки на вічні віки! 

Наступного дня на площі Театро відбувся концерт «Княжої вольниці», 

присутній професор Інституту мистецтв Клайпедського університету Скірсгілас 

Броніславас був дуже вражений, коли дізнався, що перед ним хор сільського 

Будинку культури, а не професійний філармонійний колектив. А один із 

глядачів після виступу заявив, що завдяки «Княжій вольниці» в України на 

кількасот прихильників побільшало, отож хористи під керівництвом 

П. Андрійчука виконали свій громадянський обов’язок на найвищому рівні. 

Потім була Італія: церква Святої Софії у Римі. Разом із «Дарничанкою», 

яка за довгі роки знайомства і неодноразових спільних виступів стала рідною, 

учасники «Княжої вольниці» виступили перед українцями, які живуть і 

працюють у цій країні. Неперевершене звучання у стінах собору знайомих з 

дитинства пісень, рідної мови викликало у слухачів таке почуття гордості за 

свою націю, любові до України і водночас ностальгійного жалю за рідним 

краєм, якого хористи не відчували ні до, ні після. Люди, які тривалий час 

живуть далеко від рідної землі, поділилися своєю нерозтраченою любов’ю до 

неї з хористами, і ті, наповнені, повезли її в Україну. 

Протягом 2012–2017 років хор здобуває найвищі нагороди на фестивалях-

конкурсах: «Введенські піснеспіви», «Пісенні візерунки», «Червона калина», 

«Серпневий заспів», імені Стеценка та ін. «Княжа вольниця» відвідує з 

концертами Крим, Чорноморськ, Італію, Іспанію, Угорщину, Литву. Сьогодні 

впевнено можна сказати, що П. Андрійчук за роки своєї роботи створив 

колектив однодумців, відданих пісні, з якими зберігає і примножує культурну 

спадщину України.  

Учасники хору охоче свідчать: він легко й невимушено мотивує кожного 

з них; вимогливість уміє поєднувати з любов’ю до людей; віддає себе цілковито 

і на концертах створює настрій слухачам; його цікаво слухати; має гарне 

почуття гумору; показав нам світ у кольорах і звуках. А ще – він любить 

Білогородку і її мешканців, допомагає їм стати духовно багатшими, 

наповненішими, щасливішими. 

На запрошення релігійних громад відвідати їхню церкву і заспівати в 

їхньому хорі багаторічна солістка ансамблю Ольга Пастух завжди відповідала: 

«У вас свій пастор, а в мене – свій, у вас своя молитва, а в мене – своя!..» Так і 

живе хор «Княжа вольниця» уже 35 років (20 із яких – під керівництвом Петра 

Андрійчука) – береже собори людських душ, як писав колись Олесь Гончар. 
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Галина ОНИШКО, 
заслужений працівник культури України, 

директор Борщівської школи мистецтв 

 

Гордість Борщівського краю 

 

Божа іскринка таланту малого Петруся, яка спалахнула ще в музичній 

школі, розгорілася у велике полум’я. І вже кілька десятиліть він запалює всіх 

життєвою енергією, великим творчим та інтелектуальним розмахом, 

надзвичайною харизмою. Про дивовижні мистецькі досягнення і здобутки 

Петра Олександровича, його людські моральні якості, високу духовність, 

безкомпромісність, безкорисливість і відданість її величності Музиці можна 

розповідати дуже багато. 

Мені здається, що 24-х годин доби для нього замало. Поєднання 

педагогічної діяльності, творчої праці з його дітищем – народним хором 

«Дарничанка», постійні концертні виступи, громадська робота – і всьому він 

дає раду. Та попри все це Петро Олександрович знаходить час відвідати і 

поспілкуватися з викладачами й учнями Борщівської школи мистецтв, 

проводити майстер-класи для керівників народних аматорських колективів 

нашого краю. А також допомагає власною нотною літературою, цікавими 

хоровими обробками народних пісень. Адже у виконанні його колективу 

«Дарничанка» звучать народні пісні з різних куточків України. 

Варто відзначити його щирість і шляхетність. Багатьом дітям він допоміг 

реалізувати творчі здібності. 

Пригадую зустріч із Петром Андрійчуком на парламентських слуханнях у 

Верховній Раді України з проблем розвитку і збереження галузі культури та 

дитячих шкіл естетичного виховання. Було помітно, яку повагу має маестро у 

творчих колах України. Він є гордістю Борщівського краю та взірцем для 

наступних поколінь музикантів. 
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Михайло МИТРОВКА, 
заслужений працівник культури України, доцент, 

директор Ужгородського коледжу культури і мистецтв у 1985-2011 рр., 

декан Ужгородського факультету КНУКіМ у 2000-2013 рр. 

 

Петро Андрійчук і Закарпаття 

 

Увагу музичної спільноти не могли не привернути широка ерудиція, 

мистецька обізнаність, досвід і, головне, багатогранна, плодотворна діяльність 

П.О. Андрійчука. Студенти віддано й щиро люблять свого професора за 

інтелігентність, порядність, яка виявляється у ставленні до музики, до людей, 

до виконання обов’язків. У його класі прагнуть навчатися найздібніші 

студенти. 

Коло інтересів та захоплень Петра Андрійчука неосяжне. Він заявив про 

себе у багатьох сферах мистецького життя: баяніст, хоровий диригент, 

композитор, музично-громадський діяч, а також фольклорист, публіцист, член 

редакційних колегій ряду культурно-мистецьких видань. 

Петро Олександрович – людина з твердими переконаннями, має високе 

покликання сіяти зерна любові до всього українського і робить усе можливе, 

щоб духовно збагатити своїх співвітчизників. 

Як педагогу, колишньому директорові Ужгородського коледжу культури 

і мистецтв та декану Ужгородського факультету Київського національного 

університету культури і мистецтв у переддень ювілею хотілося б додати до 

цілісного творчого портрета кілька штрихів, що свідчать про його 

подвижницьку діяльність у нашому краї. 

Ім’я Петра Андрійчука добре відоме серед працівників культури і 

мистецтва Закарпаття, глибоко вкорінилося в культурно-мистецькому просторі. 

Він тісно співпрацює з педагогічним колективом Ужгородського коледжу 

культури і мистецтв, багато років був головою державної екзаменаційної 

комісії та головою приймальної комісії на Ужгородському факультеті 

Київського національного університету культури і мистецтв. 

У Петра Олександровича тісні творчі контакти з провідними митцями та 

діячами культури Закарпаття Миколою Попенком, Петром Раком, Василем 

Габорцем, Кларою Балог, Василем Кобалем, Юрієм Глебою, Петром та Емілем 

Сокачами, Василем Гайдуком, Михайлом Вігулою, Михайлом Петрушевським, 

Павлом Пинзеником, Василем Свалявчиком, Петром Матієм, Михайлом 

Шютівим, Степаном Гігою, із Закарпатським народним хором та його 

корівником Наталією Петій-Потапчук. Його романтична натура постійно 
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прагне нових вражень, які надихають на творчі досягнення у різних сферах 

діяльності. 

Небагато культурно-освітніх діячів так глибоко цікавляться освітою, 

культурою, народною творчістю Закарпаття, як наш ювіляр. Він зробив 

вагомий внесок у налагодження творчих зв`язків закарпатців з іншими 

українськими землями, широко представляє Україні музичну культуру нашого 

краю. 

Про концертні виступи закарпатських митців у Києві, творче життя 

Закарпаття неодноразово писав у столичних часописах. У його творчому 

доробку сотні статей, нарисів, рецензій, інтерв’ю, полемічних роздумів, 

виступів по радіо і телебаченню. Вони завжди цікаві, актуальні, розкривають 

сутність явищ, нерідко гострі і критичні. Митець успішно поєднує багаторічну 

педагогічну діяльність у Київському національному університеті культури і 

мистецтв із наполегливою творчою працею в Заслуженому народному ансамблі 

пісні і танцю України «Дарничанка». Закарпатці, які навчалися у класі Петра 

Олександровича та й загалом в університеті культури, завжди відчували 

особливу опіку з його боку. Цілий ряд його вихованців сьогодні успішно 

працює на ниві культури і мистецтва Срібної землі. 

Петро Андрійчук – автор низки хорових творів. Серед них «Закарпаття 

моє» на вірші співачки «Дарничанки» Марини Гавриш. Його пісні різноманітні 

за тематикою та образним змістом. Вони приваблюють високою майстерністю, 

мелодичним багатством, глибоким проникненням у народнопісенний мелос, 

добрим володінням формою, вишуканістю фактури та відчуттям хорового 

звукопису. Багато часу та уваги Петро Олександрович приділяє записам та 

обробці закарпатських народних пісень. «Ой на горі дубина», «Червена ружа 

трояка», «Нарвались-ме барвінку», «Дай ня, мамко, дай ня», «Ой я знаю, що 

гріх маю» в його обробці публікувалися у різноманітних нотних збірках і часто 

виконуються в нашому краю. 

Уже багато років професор Андрійчук працює над створенням 

енциклопедії «Українське народне хорове мистецтво», до якої ввійдуть нариси 

про кращі хорові колективи Закарпатської області та їх керівників. В один із 

приїздів «Дарничанки» у наш край Петро Андрійчук провів практичний семінар 

для керівників народних хорів області, де було обговорено актуальні питання: 

«Яким має бути народний хор?», «Як зберегти особливості місцевої манери 

співу та стилістичну спрямованість народних хорів Закарпаття, що суттєво 

відрізняється від підголоскового співу у Центральній та Східній Україні». 

Петро Андрійчук автор передмов та рецензій на методично-репертуарний 
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посібник Михайла Петрушевського «Ансамбль угорських народних 

інструментів», нотну збірку артиста Закарпатського народного хору Шандора 

Шрайнера «Тарагот – міст між моїм серцем і душами слухачів», редактор 

ґрунтовного нотного видання «Заслужений академічний Закарпатський 

народний хор». 

На щорічні пісенні фестивалі-конкурси ім. Михайла Машкіна, які 

проводилися у 1996–2003 рр. в Іршаві, він приїздив із солістами і ансамблями з 

«Дарничанки». З року в рік їхні виступи були окрасою фестивалю, тому й 

відзначалися найвищими нагородами. Згодом П. Андрійчука запросили до 

складу журі цього конкурсу. Від 2009 року митець очолює журі відкритого 

фестивалю-конкурсу стрілецької пісні «Красне поле», що проводиться у Хусті. 

Побажаємо ж нашому ювіляру міцного здоров’я, нових мистецьких 

успіхів і творчих злетів. З роси і води Вам, дорогий Петре Олександровичу! 
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Наталія ПЕТІЙ-ПОТАПЧУК, 
заслужений працівник культури України, доцент, 

художній керівник та головний диригент 

Заслуженого академічного Закарпатського народного хору 

 

Унікальна особистість 

 

На Закарпатті, напевно, немає такого музиканта чи любителя народної 

музики, який би не чув про Петра Олександровича Андрійчука. Це людина-

унікум! Я сама дивуюсь: як він усюди встигає! Як уміє вибудувати в своїй 

діяльності основні пріоритети! Є в кого повчитися кожному! 

Моє знайомство з Петром Олександровичем відбулося вже давно, в часи 

педагогічної роботи в Ужгородському коледжі культури і мистецтв та філії 

Київського національного університету культури і мистецтв. Професор 

Андрійчук людина непорушного авторитету, справжній професіонал, а що 

найбільше вражає в ньому – це простота і людяність у спілкуванні та бажання 

допомогти. 

П.О. Андрійчук – людина сучасна, креативна, з молодим поглядом на 

життя. Водночас є духовним оберегом найціннішого в житті кожного – 

материнської душі та батьківського слова, до яких ми звертаємося в особливі 

миті життя. Він – істинний син України! Внутрішня сила, енергія, харизма 

П. Андрійчука є прикладом для багатьох! 

Для мене особисто спілкування з Петром Олександрович – неабияка 

радість! Мати такого друга, порадника, однодумця – Божа благодать! Вдячна за 

підтримку й допомогу у всьому, дорогий Петре Олександровичу! Спасибі Вам 

за полум’яну любов до Закарпаття, до Заслуженого академічного 

Закарпатського народного хору! Дякую за підтримку в час мого становлення! 

Ви щаслива людина, бо вмієте радіти успіхам ближніх! 

Петро Олександрович – рушій і подвижник у сьогоднішньому мінливому 

світі для збереження української пісні, наших невимірно глибоких духовних 

засад. Я впевнена, попереду Вас чекають ще величезні звершення та заслужені 

нагороди, але найвище визнання Ви вже здобули – любов тисяч і тисяч 

шанувальників Вашого таланту. Многая і благая літа! 
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Володимир ТАТАРЕНКО, 
автор і ведучий щотижневої радіопередачі «Благовіст» 

на першому каналі Українського радіо, 

завідувач сектору з питань історії урядів України 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

заслужений журналіст України 

 

Музикант, педагог, патріот 

 

Із Петром Олександровичем Андрійчуком ми познайомилися понад два 

десятиліття тому в закарпатському місті Іршава на пісенному фестивалі імені 

Михайла Машкіна – автора знаменитої і популярної свого часу пісні 

«Верховино, мати моя». Для участі у фестивалі Петро Андрійчук – художній 

керівник заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України 

«Дарничанка» – прибув із Києва разом із своїм дружним аматорським 

колективом. А я в Іршаві перебував як кореспондент Всесвітньої служби 

радіомовлення України. Звідтоді «Дарничанка» стала для мене рідною. З 

Петром Олександровичем – людиною цікавою, неординарною, творчою, 

щирою і відкритою, націленою на виховання та пробудження в кожній душі 

найкращих людських якостей, – у нас склалися доброзичливі товариські 

взаємини. Спостерігаючи за його діяльністю як керівника «Дарничанки», 

професора Київського національного університету культури і мистецтв, 

баяніста-віртуоза, композитора, журналіста, я постійно відчуваю близькість 

наших духовних поглядів. 

Діяльність професора Петра Андрійчука спрямована в майбутнє у 

найширшому сенсі цього слова. Він, педагог за покликанням, і зі своїми 

студентами, і з учасниками ансамблю «Дарничанка» спілкується не тільки на 

теми музичні, а й прагне показувати якомога ширший спектр суспільного буття. 

Одним із кроків на цьому шляху є організація екскурсій в Музей історії урядів 

України, яким я опікуюся. 

…Я вдячний Господові, що багато років тому звів нас із Петром 

Андрійчуком – людиною неординарною, цікавою, щирою і відвертою, 

надійною, патріотичною, настроєною на позитив. Нехай же дорóга його життя 

буде довгою і невибоїстою, а кроки по ній – твердими й упевненими. 

І нехай обов’язково Петра Олександровича супроводжує та наснажує 

мелодійна українська народна пісня, якій протягом багатьох літ він вірно 

служить усіма своїми помислами і чуттями.  
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Оксана ПРИЙМАК, 
кандидат філософських наук, доцент 

 

Уклін низенький Вам, маестро Андрійчук! 

 

Хай зронять цвіт до Ваших ніг найкращі квіти на Землі, 

Й переступають Ваш поріг лише щасливі й добрі дні… 

 

В житті кожної людини бувають особливі зустрічі, які або надовго 

залишають незабутні враження, або стають доленосними. Такою для мене стала 

зустріч-знайомство з Петром Олександровичем Андрійчуком у Міжнародному 

доброчинному фонді «Українська хата» (засновник і незмінний президент 

фонду – Микола Іванович Рудаков). Та пам’ятна зустріч стала початком 

багаторічного плідної творчої співпраці на вітчизняній культурно-освітній ниві. 

Чверть віку промайнуло, а я не перестаю захоплюватися цією неординарною 

особистістю – така компетентність, харизматичність, інтелігентна шляхетність і 

якесь особливо шанобливе ставлення до людей, незалежно від їхнього віку і 

професій. 

Вражає різноманітність умінь і обдарувань професора Андрійчука: немов 

ціла велика планета – він і музикознавець, і концертуючий музикант, і 

композитор, і диригент, і вчений, педагог, наставник. Та найбільше диво – 

невичерпна енергія Петра Олександровича, такий «заряд енергетичного 

потенціалу», якого вистачило б на багатьох. Він усюди встигає – і в 

університеті викладати, і постійні репетиції з двома хоровими колективами, і 

різноманітні заходи культурно-мистецького плану, і концерти, концерти, 

концерти… 

З «Дарничанкою», яка під його керівництвом стала справжньою 

візитівкою нашої країни, побували в стількох країнах світу, що й полічити 

важко. А ще ж участь у роботі журі, конкурсних комісій різноманітних 

всеукраїнських і міжнародних мистецьких фестивалів і конкурсів, створення 

репертуару, найрізноманітніші публікації, виступи по радіо… Якби у мене 

запитали, яке життєве кредо у Петра Андрійчука, то я відповіла б словами 

матері Терези: 

«Плодом тиші є молитва. 

Плодом молитви є віра. 

Плодом віри є любов. 

Плодом любові є служіння». 
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Петро Олександрович творить велике і щире синівське служіння 

праведним ідеалам моральності, високому мистецтву народної пісні і народу 

України-неньки, яку він палко любить, як любили його чудові батьки, надто ж 

його матуся, незрівнянна вчителька-патріотка Надія Станіславівна. Я пишаюся, 

що мала честь знати цю велику жінку-Матір і спілкуватися з нею. Адже це вона 

подарувала Україні такого славного сина. 

Високодостойний ювіляре! Ми Вас шануємо, любимо, вітаємо, здоров’я 

козацького і щастя людського бажаємо! Я вдячна долі, що на моєму життєвому 

шляху зустрілась така унікальна людина, яка своїм прикладом вчить і надихає 

інших творити Красу і Добро. 

Спільно з Петром Олександровичем зроблено чимало добрих і корисних 

справ (і завше з «Дарничанкою» і дарничанами, співучими і красивими 

патріотами-ентузіастами) в «Українській хаті» і не тільки там – багаторічний 

Всеукраїнський фестиваль «Майбутнє України – діти», безліч тематичних 

вечорів і цікавих заходів культурно-освітнього і виховного плану. І робиться 

все з великою любов’ю до людей і рідної культури української. 

Свого часу Еммануїл Кант написав, що є дві речі возвеличення людської 

душі – зоряне небо над нами і голос совісті в нас самих. Це також притаманне 

нашому ювілярові. 

З нагоди ювілею бажаємо Вам, Петре Олександровичу, невичерпної 

енергії та оптимізму, довголітньої творчої наснаги на славу нашої України. 

Прекрасні хвилини творіння й горіння 

Летять, як і дні, і години. 

Творіть і ростіть молоде покоління 

Для нашої з Вами країни. 

В свої шістдесят Ви зробили багато, 

Працюючи кожну хвилину, 

І тим возвеличили в будні і в свята 

Свою і мою Україну! 
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Михайло ГРИНИШИН 
народний артист України, 

професор, почесний академік 

Національної академії мистецтв України 

 

Невгамовний подвижник 

 

Коли загальновизнаний митець сягає 35-ліття творчої діяльності – він, без 

перебільшення, уже належить своєму часові, стає особистістю. Саме таким є 

сьогодні Петро Андрійчук. 

Хто нині в Україні не знає цього всюдисущого чоловіка? Він добре 

знаний і далеко за межами нашого краю – як композитор, диригент, баяніст, 

аранжувальник, педагог, методист-дослідник, публіцист, один із провідних 

фахівців народно-хорового мистецтва. 

Випестило його мальовниче містечко Борщів на Тернопіллі. Тут ще з 

дитячих років він увібрав у себе отой притаманний тільки цьому краєві 

народнопісенний мелос. Саме тут доля взяла малого Петрика за руку і повела 

ще незнаними стежками у широкий світ музичного мистецтва. 

Початком його професійного становлення була Борщівська музична 

школа, потім Тернопільське музичне училище імені Соломії Крушельницької, а 

згодом Київська державна консерваторія імені П.І. Чайковського. Але ще з 

юнацьких років Петро усвідомлює, що його стихія – народне мистецтво. І все 

життя він іде за своїм покликанням, бо воно не дає йому спокою, воно 

бентежить, воно кличе… 

Сьогодні Петро Андрійчук – зрілий митець, людина високого обов’язку, 

уособлення зразкового громадянина-патріота, для якого національне мистецтво 

понад усе. В цьому він убачає сенс свого життя. Хоч коли б я зателефонував 

йому, завжди чую: «Михайле Петровичу! Спішу, бо завтра маю проводити 

творчу лабораторію для керівників українських вокально-хорових 

колективів…», чи: «Їду з «Дарничанкою» до Відня», або: «Лечу в Лос-

Анджелес – на запрошення оркестру народних інструментів». І так завжди. То 

він голова або член журі міжнародних, всеукраїнських хорових конкурсів і 

фестивалів, то голова державних атестаційних комісій, то член експертної 

групи Всеукраїнського огляду народної творчості, то член комітету з питань 

збереження та охорони культурної спадщини Міністерства культури України і 

ще багато-багато чого… Словом, «Фігаро тут – Фігаро там». У нього неосяжна 

любов до людей, до життя. Кругом його люблять, шанують, чекають… 
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А кому сьогодні невідома славетна «Дарничанка»? В різні роки нею 

керували видатні митці: Кім Василенко (засновник), Валентин Швиденко, 

Анатолій Пашкевич, Григорій Куляба. Кожен із них вносив свою вагому лепту 

заради художнього вдосконалення ансамблю. 

Але настав час, коли над цим самобутнім колективом нависли зловісні 

хмари. На початку 90-х років минулого століття виробниче об’єднання 

«Київхімволокно», при якому діяла «Дарничанка», опинилося в глибокій 

фінансовій скруті. Було не до співу. Та, щоб не дати такому яскравому 

колективу занепасти, художнє керівництво ансамблем довіряють молодому 

завзятому ентузіасту, його тодішньому концертмейстерові Петру Андрійчуку. 

І, завдяки самобутньому таланту та організаторському хисту 

П. Андрійчука, «Дарничанка» не тільки вижила, а й стала одним із провідних 

народно-хорових колективів України, здобула престижні лауреатські звання 

багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. 

Завдяки цікавим оригінальним інтерпретаціям П. Андрійчука, високій 

виконавській майстерності та твердому, як криця, національному духові, що 

владно панує в усій творчій сфері «Дарничанки», цей талановитий колектив 

завоював прихильність широкого загалу. Тому й не дивно, що цілий ряд творів 

із його програм люди слухають стоячи. Особливо припали їм до душі пісні 

Миколи Шапошника «Молитва Калнишевського» (останнього кошового 

отамана Запорозької Січі) і «Хай живе вільна Україна!». Якщо перша викликає 

глибокий роздум, то друга заряджає потужною енергетикою та оптимізмом. 

По всіх усюдах лунають співи дивотворної «Дарничанки». Так, із 

програмою «Єднаймося, люба родино!» вона виступала майже в усіх областях 

України. Їй гаряче аплодували і в Західній Європі – Австрії, Франції, Італії, 

Фінляндії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Румунії, Литві, Польщі. І всюди успіх! 

Творча діяльність колективу постійно висвітлюється на сторінках 

вітчизняної і зарубіжної преси, яка одностайно відзначає не лише його високий 

мистецький рівень, але й новаторство П. Андрійчука в аспекті режисури і 

драматургії. Всі номери концертної програми настільки вдало скомпоновані, 

що створюють враження єдиного пісенно-театрального дійства. 

Українське телебачення створило музичні фільми «Їхав козак», «Співуча 

«Дарничанка», а студія «Укртелефільм» постійно залучає колектив до 

озвучення художніх та документальних фільмів. 

Основу репертуару «Дарничанки» становлять переважно самобутні 

обробки українського народного мелосу та авторські пісні П. Андрійчука, який 

глибоко осмислює і пропускає через власне серце кожен свій твір. Тому їх 
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залюбки співають і інші колективи, а видавництво «Музична Україна» видала 

пісенні збірки «Співає «Дарничанка» і «Співає народний хор». 

Художньо-виконавська праця Петра Олександровича, любов до справи 

стали запорукою успіху його мистецько-педагогічної діяльності в Київському 

національному університеті культури і мистецтв у статусі професора. Серед 

його вихованців – лауреати різноманітних національних і міжнародних 

конкурсів, артисти і діячі мистецтв України, кандидати наук. Ось деякі з них: 

Галина Войтун, Сергій Дідок, Тетяна Сідлецька, Володимир Якимчук. 

Вправно володіючи пером, П. Андрійчук на сторінках вітчизняних та 

зарубіжних видань опублікував велику кількість аналітичних статей з 

найактуальніших питань культури, мистецтва, освіти. Як автор, він багато років 

працює над украй потрібною енциклопедією «Українське народне хорове 

мистецтво», яку з нетерпінням чекають і виконавці, і музикознавці. 

Вихований у родині національно свідомих українців, на долю яких свого 

часу випало багато тяжких випробувань, і рідною землею, Петро Андрійчук 

сьогодні з гордістю оглядає свою народно-мистецьку ниву, що колоситься 

щедрим урожаєм. Водночас він залишається скромною, надзвичайно порядною 

людиною, яка наділена добротою, чуйністю, милосердям і прагне, аби всі були 

такими. 

Нехай ці ювілеї додадуть Тобі, дорогий друже, нових творчих злетів, 

снаги й оптимізму, а набутий досвід хай слугує людям! 

Українська музична газета. – 2013. – № 1 (87). 
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Микола ГОРБАЛЬ, 
письменник, громадський і політичний діяч, 

правозахисник, член руху шістдесятників, 

член Української Гельсінської Групи, 

депутат Київської міської ради (1990–1994 рр.), 

народний депутат України ІІ скликання 
 

Сім поверхів музичної школи 

 

Серед усіх поважних людей, що вітають Петра Андрійчука з досягненням 

зрілого віку, з його шістдесятиліттям, я – чи не єдиний, хто пам’ятає його ще 

Петрусем. Коли мене (Миколу Горбаля) 1963 року, після закінчення училища 

направили вчителем музики в місто Борщів, що на Тернопільщині, Петру 

Олександровичу було 5 років. 

Тодішній Борщів нічим не відрізнявся від сотень інших містечок «страни 

побєдівшого соціалізма»: із будівлею райкому партії в центрі міста, 

пам’ятником Лєніна перед нею та лозунгами «Слава КПРС» на всіх 

перехрестях. 

Навпроти райкому була редакція газети «Надзбручанська правда». Поряд 

гордість міста – триповерховий універмаг. Про тогочасні товари краще 

промовчати, однак такий символ «совєтського достатку» мав бути у кожному 

районному центрі. 

У дворі за універмагом був невеликий будинок, де розташовувалася 

політична поліція – КҐБ. Ніхто достеменно не знав, хто там працює і скільки їх, 

бо все було огорнуто якоюсь містичною таємницею, як ото замок із привидами. 

За якихось сто метрів звідси, вуличкою донизу, була музична школа – 

стара довгувата двоповерхова будівля. 

Правда, вчитель по класу баяна Іван Кучер якось із цього приводу 

жартома дорікнув, що не варто принижувати нашу школу, адже вона вища, 

величніша, просто я неправильно лічу поверхи, бо треба лічити вікна не по 

вертикалі, а по горизонталі. За його логікою, цей будинок мав аж сім поверхів. 

Саме тут робив перші кроки у велику музику професор музики Петро 

Андрійчук, починав у класі вчителя баяна Івана Кучера. 

Мені завше імпонують люди з добрим почуттям гумору. Іван Кучер – 

саме такий, і ще й музикант від Бога. Якось цей учитель взяв у руки балалайку 

(я досить скептично ставлюся до цього національного інструменту московитів, 

на якому всього три струни, і то дві з них настроєні в унісон), але Кучер почав 
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на ньому грати такі речі, що я від подиву рота відкрив: «Де ви, Іване, цього 

навчилися?» – питаю. 

«У Сибіру, козаче, в Сибіру». 

Потім з’ясувалося, що ще підлітком Івана разом із сім’єю вивезли до 

Сибіру і десь там у глухих нетрях здібний юнак самотужки освоював баян і 

нотну грамоту. І вже тут, у зрілому віці (для годиться) заочно закінчив 

культосвітнє училище, аби мати право викладати у музичній школі. 

Навмисно так детально оповідаю про долю цього вчителя, бо вважаю, що 

саме він дав добрий старт у життя Петрові Андрійчуку. Потім у талановитого 

юнака ще будуть учителі в музучилищі, в консерваторії, але… 

Я ж у цій школі, крім купи інших занять: у загальноосвітній школі, в 

Будинку піонерів, у районній лікарні, мав кілька уроків із класу скрипки, тому 

не завжди добре пам’ятаю її учнів. Але Петрусь Андрійчук із класу Івана 

Кучера таки закарбувався. Оскільки той баян у футлярі сягав йому трохи не до 

пояса, то до школи і зі школи інструмент несла його матуся. Бачив їх завжди 

разом. Вже недавно дізнався, що вона свого часу була репресована 

більшовиками і також міряла етапами гнітючі простори Сибіру. Мені не відомо, 

чи знала вона про подібну долю вчителя свого сина і чи знав Іван Кучер про 

невільничі дороги матері його учня, але маю підстави вважати, що саме ці двоє 

людей сформували у Петра Андрійчука стійку творчу наполегливість (щоб не 

сказати впертість) до науки та почуття національної гідності. 

Мені не довелося оцінити Петрові музичні здібності за час його навчання, 

бо невдовзі мене арештувало КҐБ за «антирадянську агітацію і пропаганду». 

Настала моя черга випробувати лихоліття, яких свого часу зазнали мама Петра 

Андрійчука та Іван Кучер. 

А у Борщеві перед універмагом і далі продавали газовану воду; піонери в 

червоних галстуках збирали металолом на танк, щоб поставити його при в’їзді 

у місто, як пам’ятник визволення нас більшовиками; у газеті «Надзбручанська 

правда» якийсь Трофімов (після перемоги Сталіна над Гітлером галицькі 

містечка поповнились Трофімовими, Івановими, Зайцевими, Тумановими) 

писав про ворогів народу, що притаїлися серед нас, і що треба бути пильними, 

бо, виявляється, вони можуть бути й серед музикантів (натяк на арешт 

Горбаля); совєтська Борщівщина, як і весь совєтський народ, завдяки пильності 

органів безпеки, нещадно позбувалася залишків «буржуазного націоналізму», 

щоб стати «єдіной общностю – совєтським народом»; місцевий Борщівський 

«пролетаріат» на своєму сирзаводі (від якого завжди щось смерділо) вивісив 
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величезний лозунг – «Вперед до перемоги комунізму!». Маразм густішав, 

охочих протистояти цьому виявилось небагато. 

І, хоч як дивно, у цьому задушливому комуністичному чаді, очевидно не 

без Божої ласки, учень Івана Кучера Петро Андрійчук усе-таки зумів зберегти 

свою людську гідність. 

І дуже хотілося б вірити, що невеликий, бодай-якийсь внесок у це зробив 

і колишній Борщівський учитель музики Микола Горбаль. 

Коли після багаторічних поневірянь мордовіями, уралами, сибірами я 

повернувся до Києва, то часто на різних громадських акціях слухав виступи 

самодіяльного хору «Гомін», постійним керівником якого був великий 

шанувальник української пісні Леопольд Ященко. Найбільша заслуга цього 

колективу в тому, що він виник та діяв у зросійщеному Києві, і це пісенне 

зібрання українців був своєрідним викликом, протестом проти денаціоналізації. 

Кремлю з його тутешніми підлабузниками багато що вдалося зі знищення 

української мови: майже в усіх українських містах – засилля 

«общєпонятного»… Залишилася наша пісня. Навіть зросійщені землячки з 

ностальгією й задоволенням співають українські пісні. На Кубані існує 

означення «украінопоющіє станіци», тобто ті, що втратили мову, але зберегли 

рідну пісню. Українська пісня – остання наша барикада. На жаль, це добре 

розуміє й імперія зла: коли композитор Микола Леонтович почав аранжувати 

українські пісні, й вони стали шедеврами світової хорової класики, імперській 

політичній поліції не залишалось нічого іншого, як убити його; коли пісні 

молодого буковинського композитора «Червона рута», «Водограй» та ін. 

почали співати українською по цілому совєтському союзу, то КҐБ не 

залишалося нічого іншого, як убити Володимира Івасюка; у двадцятих роках 

минулого століття, після з’їзду кобзарів у Харкові, їх просто усіх розстріляли; 

хору Олександра Кошиця, що дивував своєю виконавчою майстерністю всю 

Європу, вдалося вижити тільки тому, що він у захоплену більшовицькою 

Москвою Україну не повернувся. 

Я давно знав про існування в Києві (окрім хору «Гомін») самодіяльного 

творчого колективу «Дарничанка», знав, що ним керує заслужений працівник 

культури України наш краянин Петро Андрійчук, але тільки 11 березня 2017 

року вперше мав можливість дивитися і слухати цей колектив у повному складі. 

Це був їхній ювілейний концерт з нагоди 55-ліття «Дарничанки». Мушу 

зізнатися, що такого естетичного задоволення від концерту я давно не мав. 

Адже почув не самодіяльний колектив (як собі гадав), а професіональний хор 

бездоганного звучання. Я ледве дочекався ранку, щоб зателефонувати Петрові 
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Андрійчуку з подякою за ту душевну втіху, яку дістав від керованого ним 

заслуженого народного хору. 

Тепер абсолютно переконаний, що талановитий Петро Андрійчук – 

висококваліфікований інструменталіст погодився в 1992 очолити Київський 

хоровий колектив «Дарничанка» виключно з патріотичних почуттів, з 

глибокого усвідомлення важливості української пісні у житті нашого народу. 

Після концерту зачитували десятки вітальних телеграм із цілого світу (бо 

тільки-но довідався, що «Дарничанка» вже гастролювала в Австрії, Болгарії, 

Іспанії, Італії, Литві, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, 

Угорщині,Фінляндії, Франції, Чехії). Вітали П.О. Андрійчука й відомі діячі 

української культури. Наведу тут одну фразу з вітального слова диригента 

Національної опери України, народного артиста України, професора, члена-

кореспондента Національної академії мистецтв Івана Дмитровича Гамкала: «Я 

знаю цей хор із дня його заснування, знаю всіх його попередніх керівників, але 

тільки з Петром Андрійчуком цей колектив досягнув такої високої мистецької 

майстерності». Цілком погоджуюся з метром. 

Завершу втішним: «Наша пісня, наша дума не вмре, не загине!» 
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Петро ДОВГОШИЯ, 
письменник, заслужений журналіст України, 

редактор газети «Галицький вісник плюс» 

(м. Борщів Тернопільської обл.) 
 

Петрові сни… 

 

Вчора йому наснилося батьківське подвір’я у далекому тепер Борщеві. 

Рідної хати чомусь не було видно, зате від хвіртки аж до протилежного боку, до 

сусідського плота, стелився квітковий килим із нарцисів, конвалій, 

чорнобривців, айстр, жоржин… Вони ж цвітуть не разом, навіть у сні 

здивувався Петро. Але якраз тепер його призабуте борщівське подвір’я 

скидалося на суцільний квітник. Лячно було ступати на рідне обійстя, аби не 

потоптати цвіт. Але він зробив крок на подвір’я, відчинивши хвіртку. І відразу 

прокинувся… За вікном столичного помешкання звично починався гамірний 

ранок, і Петро відразу подумав про завтрашню поїздку до рідного Борщева. 

Неспроста наснилася мала батьківщина у квітках… Згадав, як колись, літуючи 

канікули у бабусі, себто у старовинній майже літописній Скалі над Збручем, 

чув, як вона тлумачила сни сусідській дівчині на виданні: «Як присняться цвіти, 

то се радість. Важне, щоби ти їх у сні не зривала, бо се – знищити своє щастя. А 

як садиш чи поливаєш – то дуже добре: зробиш гарне діло, заробиш гроші і 

честь. А навіть якщо просто уздриш квіти – то щастя випадає тобі, дитино»… 

Петро, збираючись до праці, усміхнувся сам до себе: треба ж ото згадати 

окрайчик дитячого щастя у рідній і далекій нині стороні. Добре, що Скала, 

татова вітцівщина, живе в пам’яті. Маленькі кам’янички в центрі цього колись 

славного міста ще зберігали історичну пам’ять, яку тодішні часи намагалися 

начисто стерти. Зате вдома чув і про історика Михайла Грушевського, котрий 

часто бував у цьому містечку (заборонену совітами його «Історію України-

Руси» скалецькі патріоти тихцем перечитували, передаючи з рук у руки), і про 

славетного співака Мирослава Старицького, про його тата-дяка у місцевій 

церкві. Тихцем не раз переступав поріг давнього храму, і в ангельських співах 

хору йому вчувалися голоси обидвох Старицьких. Особливою атракцією для 

дітвори були мандрівки фортечними мурами та вежами, що сиротіли майже на 

околиці містечка. Від колишньої грізної цитаделі зосталися фрагменти, але й 

вони будили юнацьку уяву, давали змогу випробувати себе у вимріяних 

козацьких герцях із бусурманами… Додому Саф’янюків Петрусь (так його 

називали у Скалі-Подільській) повертався змореним і щасливим… 
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«Чого б це мене зрання потягло на спомини?» – квапливо зачинивши 

двері свого помешкання, збіг униз і – до метро. Поспішав на роботу. Не думав, 

що й ті кілька станцій, котрі мав проїхати, будуть полустанками ранкової 

мандрівки у споминах… 

Невеличке борщівське подвір’я Андрійчуків було схоже на багато інших, 

що притулилися до берегів тихої річечки з таємничою назвою Нічлава. Якщо 

центр стародавнього Борщева був рівний, як стіл, то до цих обійсть понад 

водою треба було збігти вниз. І доріжку цю знало півміста: то був шлях до 

знаменитої Замкової криниці, в якій вода найліпша в околиці. Вона ніколи не 

пропадала, м’яка, кришталево-чиста й дуже смачна. І навіть тепер, коли гостює 

в рідних краях, то рідні й друзі, жартуючи, насамперед згадують ту джерельну 

воду, начебто міцно й далі прив’язуючи київського гостя до незвичайного 

галицького куточка. Тато казав, що вода в цій криниці – священна, згадав 

Петро. Бо й справді, тут на Йордан для дитини відбувалося щось незвичайне: і 

вуйки стріляли з рушниць, і голуби злітали в небо, і  святочно вбрані люди 

гарно співали. А головне – священик купав у криниці хрест, що дивно 

виблискував під морозяним січневим сонцем. А потім родина не минала хати 

його дорогих батьків – Надії та Олександра. Так було і на Петра, і на 

Великдень, і на Різдво, і на храмове свято Успіння Пресвятої Діви Марії. 

Комуністична влада не толерувала жодного християнського свята (мама казала, 

що та влада безбожна), але люди знаходили час, аби всістися за святковим 

столом і поколядувати чи просто поспівати. А в затишній невеликій хаті 

Андрійчуків, котру тато сам збудував, треба було обов’язково чимось 

почастуватися – інакше мама, що файно куховарила, не випускала: «Ви хочете 

бути першим, хто у нас нічого не скуштує?..» І се було навіть тоді, коли 

забігали знайомі просто з базару, котрий зовсім близенько, якихось кілька 

десятків кроків догори, до центру міста; чи коли до тата у справах заходили 

зовсім чужі люди (він був чудовий майстер-швець: скроєне й пошите його 

вправними руками взуття служило довго, тому на його подвір’я хвіртка не 

зачинялася). Малому Петрусеві було за іграшку щодень вибігати трохи 

крутуватим схилом до центру міста. Вже тепер він розуміє, що від древнього 

Борщева залишилися хіба що назви: Замкова криниця, Замковий ліс, вулиця 

Підвальна, себто під валами… Давно того нема – все зруйнував час людськими 

руками. Але тоді, у безтурботному хлоп’яцтві, Борщів видавався великим і 

значним. Справді, у середмісті ще стояли австрійські добротні кам’яниці, 

стрімко здіймався вгору готичний костел, а під центральним майданом, біля 

міської ради, були глибокі підземні ходи, котрі відкривалися після великих злив 
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і манили дітвору хрестоматійними пригодницькими історіями. Трохи далі 

центральною вулицею, майже навпроти давньої церкви, височіла ошатна 

споруда, чи не найліпша в Борщеві. На старих світлинах Петрусь бачив її з 

банями та написом «Народний дім», вона й досі вражала, хоч у ній мешкали 

люди, а з центрального входу можна було втрапити до провінційної дивної 

ресторації. 

Попри звичайнісінькі дитячо-хлоп’яцькі забаганки: влітку – ровер і 

футбол, узимку – ковзани та лижі, Петрова любов до книжки подобалася 

батькам. Міські бібліотеки, одначе, мусили миритися з тим, що кілька разів на 

тиждень школяр танцював у ансамблі «Дружба» будинку піонерів (аж поки не 

поїхав до Тернополя вчитися), а також співав у хорі під орудою Миколи 

Горбаля. Тепер Петро Олександрович згадує цю деталь власного життєпису з 

особливим трепетом, позаяк дякує долі, що звела з таким видатним українцем. 

А тоді він не міг знати, як і сам Микола Андрійович, яку хресну дорогу 

зготувала доля (руками комуністичної влади) молодому талановитому 

борщівському вчителеві Горбалю за любов до України, в котрій він мав 

нещастя признатися привселюдно... 

«Обережно, двері відчиняються…» Петро мало не пропустив свою 

станцію. Хутко вийшов із вагона, рушив до ескалатора, що вивезе вгору. Так, 

угору, він сьогодні повен щастя, і навіть знає його рецепт: любити те, чому 

присвятив своє життя. Не втомлюється повторювати цю, здавалося б, 

простісіньку життєву правду своїм учням, зрештою, всім, із ким зводить його 

доля і на заняттях, і на майстер-класах, і на конкурсах, і просто на мистецьких 

зустрічах із колегами. Встигає дякувати Богові за все, а насамперед – за батьків. 

Вони завжди з ним, хоч давно не тут. Першим забрався тато, котрий завжди був 

для Петра зразком ставлення до будь-якої праці. Самі робили все досконало: 

тато виготовляв взуття, мама садила квіти на добру заздрість сусідам. І того 

вимагали від єдиного сина. Відтак Петрусь у цьому сенсі був дуже слухняним: 

першим «на відмінно», з відзнакою було закінчення школи у Борщеві, а 

другим – і Тернопільського музичного училища, на радість батькам. Мама ще 

потішилася Петровою доброю славою, ще плакала від того, як співає 

«Дарничанка» під проводом її сина пісню про вдовину долю… Він і сам трохи 

не розплакався, коли побачив мамині сльози на концерті. Як кожна щаслива 

мама, пані Надія ділилася радісними вістками про мистецьку Петрову долю з 

колежанками у борщівському Союзі українок. 

Вітаючись зі студентами та колегами, Петро Олександрович зайшов до 

свого кабінету в Національному університеті культури і мистецтв. Це його 
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творча робітня. Це його храм, якщо так можна сказати про звичне місце 

щоденної праці, бо тут не можна ані підвищувати голос, ані вживати 

непотрібних слів, ані просто гніватися. Тут панує музика. І не тому, що на столі 

і стінах безліч відповідних світлин чи нот, улюблені інструменти. А тому, що 

так воліє господар цієї кімнати. Він сідає до столу: перед ним програма 

завтрашнього запланованого виступу «Дарничанки» у милому серцю Борщеві. 

Перше, що впало у вічі, «Налий, мамо, шклянку рому» – пісня, котру завтра 

мають співати артисти. Пісня з рідного Надзбруччя, давня рекрутська, у словах 

і музиці незнаного автора – така емоційна глибина, як у воді того пам’ятного 

борщівського колодязя. «От і маєш, – скинулася думка. З якого дива одразу 

втрапити очима саме на цей твір?» Не раз ще дитиною чув цю тужливу пісню 

на проводах до війська у Борщеві, Скалі чи в сусідніх Ланівцях (звідки мама 

родом). Її співали хлопці, товариші рекрута, який зажурений сидів за столом, а 

поруч – його дівчина, котра перед прощанням не втирала зрадливих сліз. Як і 

батьки… Співаки «Дарничанки» вміють передати настрій пісні. Але ж це 

Борщівщина. Як вона сприйме виконання? Петро згадав, що «домашня» 

публіка для кожного митця – найвимогливіша. Твоя душа на рідній маленькій 

батьківщині не захищена ані професорським титулом, ані званням 

«заслуженого», ані іншими регаліями. Тебе тут просто знають і пам’ятають як 

Петра, сина борщівців Надії та Олександра Андрійчуків. Ти тут ступав свої 

перші кроки під наглядом і батьків, і земляків, і вимогливих учителів. О, 

незабутні мої педагоги, котрі відкрили мені високу браму мистецтва. Вчитель-

самородок Іван Кучер, завдяки йому Петрусь полюбив гру на баяні і став 

професіоналом-віртуозом. До пари йому й Іван Павлюк у Борщівській дитячій 

музичній школі, котрий започаткував клас домри. Петрусь Андрійчук був серед 

його перших учнів. У провінційній музичній школі працював скромний 

видатний педагог Зеновій Клочак, котрий умів кожного учня зацікавити 

музичною літературою і навчити теорії музики, а в третьокласника Петрика 

Андрійчука ще й розкрити «абсолютний слух». Школа тоді тулилася в 

маленькому приміщенні. То вже тепер, коли приїжджає сюди, неодмінно 

відвідує Школу мистецтв. І це зовсім не претензійна назва – звідси справді 

торують мистецьку стежку у світи майбутні музиканти, художники, 

танцюристи, актори. 

На його робочому столі чимало світлин. Це насамперед спогади про 

близьких і далеких людей, про давні і свіжі події. Але для Петра 

Олександровича це ще й милий спомин про дуже раннє захоплення 

фотосправою. Тато купив фотоапарат, і син не міг натішитися унікальною 
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можливістю зафіксувати щонайбільше миттєвостей життя. Так тоді йому 

здавалося, малому чарівникові, начебто він міг зупиняти стрімке життя – бодай 

на своїх фотографіях. Донині пам’ятає, як прибіг додому з районкою 

«Надзбручанська правда» (у дуже тепер далекому 1972 році), в якій Марія 

Боднар написала про нього замітку «Юний фотолюбитель». А він прагнув бути 

не просто аматором, бо ж, як і батьки, хотів досконало оволодіти фахом, тому 

для багатьох було дивиною, коли Петро признався, що заочно навчається на 

факультеті фотолюбителів будинку народної творчості. 

Остання перед виступом у рідному для Андрійчука Борщеві репетиція 

«Дарничанки» тривала кілька годин. Все начебто давно зіспіване, злагоджене, і 

виходи на сцену, і рухи відпрацьовані – для маестро нема дрібниць. 

Розходилися, як завше, гамірно. 

А вночі у київській квартирі йому знову наснилися квіти на рідному 

борщівському подвір’ї. Хоч кажуть, що квіти всюди однакові, його мама 

любила повторювати: «Петрусю, мої квітки особливі – вони пахнуть рідним 

подвір’ям. Пам’ятай той запах, навіть коли вже нас тут не буде». Цього разу у 

сні побачив у квітках рідну хату. Була вже стежка поміж чорнобривцями. Він 

ступав нею самотній і стишений, роззираючись, шукаючи поглядом хоч когось. 

Нікого. І коли взявся за клямку дверей – прокинувся. З фотографій на стіні 

спокійно дивляться батьки. Збоку борщівська чоловіча вишита сорочка  – аби 

Петро не забув, звідки він. Цей дарунок піднесли йому земляки-просвітяни з 

нагоди ювілею. Вишукана річ: рукави з мережкою та широким орнаментом у 

стриманих кольорових барвах, широке й ошатне шитво на грудях. Таке 

оздоблення не сплутаєш ні з яким іншим. Знамените шитво, особливо жіноче, 

нині стало брендом – «борщівська чорна сорочка». Петро пишається тим, що 

має якусь причетність до цього: хай би де бував – і в Європі, і за океаном – не 

втомлюється розповідати про цей унікальний артефакт світового народного 

мистецтва. А ще він збирає матеріал для Словника борщівської говірки, передав 

уже понад тисячу слів Миколі Ткачу, котрий укладає Енциклопедію 

українських діалектів. 

Зазвичай перед черговою подорожжю Петро Олександрович нотує, з ким 

і де має зустрітися. Цього разу, окрім концерту, записів немало: творчі зустрічі 

у школі мистецтв, з місцевими митцями, з поетесою Ганною Костів-Гускою, 

чиєю творчістю здавна захоплюється (в її віршах закарбована духовна сутність 

рідного Борщівського краю), з музикантами Галиною Онишко, Ярославом 

Злонкевичем, Степаном Дем’янишиним, Ольгою Костюк… 
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Дорога додому була й цього разу неблизькою: відстань щоразу вимірює 

не кілометрами, а емоційними враженнями та стишеними думками. Він називає 

це не приїздом, а поверненням. Борщів теперішній якийсь незвичний. Слави 

древнього міста він позбувся, бо каменя на камені не залишили чужі руки від 

його старовинних мурів чи кам’яниць у стилі віденської сецесії. Нема вже і 

його благословенних учителів. Зникла і щира дитинна атмосфера провінційного 

спілкування. У його хаті тепер мешкають інші люди. Але дорога для нього туди 

завше гостинна. Борщів намагається тепер стати столицею української 

вишиванки та українського борщу (а хто може сперечатися з цим?!). Амбіції, 

однак, не заважають місту тішитися своїми дітьми, котрі тут, удома, і котрі 

далеко, як Петро Андрійчук. 

У тому списку зустрічей нема головного пункту – він свідомо його не 

нотує. Святі могили батька і матері відвідує насамперед. Молитва-розмова з 

ними – це ковток тієї джерельної водиці біля родинного обійстя. Вона жива, як 

пам’ять роду, і вічна, як материнська і синівська любов. Тому Борщів для 

Петра – і прелюдія початку його творчої слави, і постлюдія, котра, 

сподівається, вінчатиме його життєвий шлях… 

А квіти йому снилися аж двічі недарма. Після святкового концерту, 

котрий завершувався вигуками «Слава!», «Браво!», «Біс!», йому вручили 

диплом почесного громадянина міста Борщева. Головного міста його життя. 
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Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ 

Герой України, академік Національної академії мистецтв України та Національної 

академії педагогічних наук України, народний артист України, професор, генеральний 

директор, художній керівник Національного заслуженого академічного українського 

народного хору України імені Григорія Верьовки у 1966–2016 рр., 

голова Національної всеукраїнської музичної спілки у 1990–2016 рр. 

В історії становлення української музичної культури виразно і багатоманітно 

представлена Ваша яскрава, багатогранна особистість, яка являє образ невтомної у 

творчих пошуках людини, самобутнього музиканта-художника, високоталановитого 

диригента-хормейстера, композитора, дослідника і науковця, педагога-наставника, 

істинного подвижника українського музично-хорового мистецтва. 

Упродовж багаторічної високопрофесійної діяльності Ви уміло об’єднуєте і 

згуртовуєте фахівців-однодумців, самовіддано закоханих у музичне мистецтво. Ви 

завжди виконували найдієвішу роль у справі розвитку і збагачення культурного 

простору новими мистецькими імпрезами, порушували важливі питання розвитку 

музичної галузі, становлення, підтримки і захисту музикантів-професіоналів, 

стимулювання і заохочення творчої молоді. 

З Вашим ім’ям мистецька громадськість пов’язує унікальну діяльність 

заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка» неповторного 

репрезентатора найкращих традицій української народної творчості, музичних перлин 

класики і сучасності. 

Галина БАБІЙ, 
ведуча програм Українського радіо та UA: Перший 

Петро Андрійчук із дитинства був для мене прикладом цілеспрямованості і 

любові до знань. Оскільки батьки наші товаришували, то, вочевидь, це було щось на 

зразок поваги до старшого брата, який першим читав нову книжку, першим слухав 

нову музику, першим здобував для своєї колекції нову марку! А коли ми стали 

дорослими і кожен реалізував себе в улюбленій справі, я не перестаю захоплюватися 

його жертовною працею, енциклопедичними знаннями про хорове мистецтво і 

подвижництвом у його популяризації. В одній з радіопрограм, яку я вела, Петро 

Олександрович сказав: «Хорове музикування – це генетична потреба українців». 

Трактую цей вислів, як його особисте пізнання істин життя через його ж творчу 

працю. І, як і колись у дитинстві, розумію, що тепер уже маю взірець любові до 

життя! 

Дарія БАБІЙ, 
вчителька історії Борщівської середньої школи № 1 

Я дуже добре знала рідню Петра. Надія Стахівна і Олександр Петрович 

виховували сина з любов’ю в серці і молитвою на устах, вселяючи в його серце віру в 

Боже милосердя, надію на Боже милосердя, любов до Господа і ближнього, а це – 

такий міцний фундамент родинної будівлі, який не може похитнути ніякий життєвий 

буревій. 
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Мій довгий педагогічний вік зберігає світлу пам'ять про моїх учнів: спокійних і 

бешкетників, лагідних і гордовитих, тих, хто приязно вітається, і тих, хто не впізнає 

мене… Петро Олександрович, нині шановна людина, на кожне моє родинне свято 

дарує мені такі щирі, теплі слова вдячності, що я забуваю про свій вік, про свої 

тривоги, це – такі ліки, яких у жодній аптеці не купиш… 

 

Лариса БАКЛАНОВА, 
заслужений діяч мистецтв України, хормейстер пісенно-танцювального  

ансамблю «Полтава» Полтавської обласної філармонії,  

художній керівник народного фольклорного ансамблю «Жива вода»  

Полтавського національного педагогічного університету 

 

Петро Олександрович, голова журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

колективів народного хорового співу імені Порфирія Демуцького, постає 

професіональним музикантом, людиною різнобічних інтересів, яка робить безліч 

добрих справ і від якої завжди випромінюється море тепла й позитиву. 

 

Валентина БАРТОШ-СЛЬОТА, 
заслужена артистка України, солістка Поліського академічного  

ансамблю пісні і танцю «Льонок» ім. Івана Сльоти  

Житомирської обласної філармонії 

 

Петро Олександрович Андрійчук надзвичайно талановитий митець. Він щиро 

вболіває за культуру України і надзвичайно плідно їй служить. Це, на мій погляд, і є 

ідеєю його життя. 

Іван Михайлович Сльота високо цінував Петра Олександровича, любив його за 

талант, за любов до пісні, до слова. Казав: «Таких сьогодні в Україні одиниці». 

У червні 2016-го Петро Олександрович із «Дарничанкою» і «Княжою 

вольницею» відкривав у Житомирському театрі імені І. Кочерги І Всеукраїнський 

фестиваль ім. Івана Сльоти «А льон цвіте». Тоді у їхньому виконанні вперше 

прозвучала «Дума про матір» Івана Михайловича на вірші Бориса Олійника. Зал ніби 

онімів – настільки тонко, глибоко, багатогранно… Багато людей плакали… Певна, 

слухав із небес прем’єру своєї пісні і мій Іван. 

Петро Олександрович – один із лідерів народного хорового мистецтва, 

керівник із широким баченням культурно-мистецьких процесів, вольовий, 

вимогливий, але найперше – до себе. Мені двічі випадала честь співати під його 

руку – це настільки легко і природно, що звук, здається, сам так і ллється з грудей. 

Він творить оригінальний репертуар, знаходить до кожної пісні родзинку. Всі 

вони – про долю України. У цьому його справжній патріотизм. Крім того, має 

яскравий письменницький хист – його спогади та роздуми про Івана Сльоту, Анатолія 

Пашкевича, Анатолія Авдієвського, Михайла Гринишина, Василя Юхимовича, 

Григорія Кулябу – справжні зразки красного письменства. 

 

Іван БАШНЯК, 
Перший секретар Посольства України у Республіці Білорусь,  

Борщівський міський голова у 2002–2015 рр. 

 

Петро Андрійчук – гордість рідного міста. Він є повпредом борщівської 

культури по Україні та по світах, а свої думки і кроки звіряє по Борщеву. Тому й 
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одностайним рішенням депутатів Борщівської міської ради першим удостоєний 

звання «Почесний громадянин міста Борщева». 

Володимир БЕСФАМІЛЬНОВ 

народний артист України, 

професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського 

Із Петром Олександровичем у різний час ми вчилися в Київській консерваторії 

ім. П. Чайковського у народного артиста України Миколи Івановича Різоля. Ще в 

студентські роки П. Андрійчук виявився як музикант широкого профілю: соліст-

баяніст, концертмейстер-імпровізатор, учасник різноманітних народно-

інструментальних ансамблів, оркестровий і хоровий диригент. 

Сьогодні він чудовий педагог, ерудований, вдумливий, блискучий виконавець, 

який активно працює над створенням оригінального репертуару, виявляючи талант 

аранжувальника, інструментувальника і композитора. А ще П. Андрійчук людина 

високих людських якостей – відповідальний, інтелігентний, чуйний, тактовний, 

безкорисливий. Багато років він допомагав незрячому професорові консерваторії 

Івану Адамовичу Яшкевичу, прославленому у баянному світі, записувати на нотний 

стан величезну кількість творів для баяна і різних ансамблів, нерідко був їх першим 

виконавцем. 

Багато сил і енергії П.О. Андрійчук віддає громадській діяльності як секретар 

Національної всеукраїнської музичної спілки та інших організацій. 

За все це низький уклін і вдячність моєму вірному другові й колезі Петрові 

Андрійчуку. 

Валентина БЄРЛІН, 
заслужений працівник культури України, 

заступник Криворізького міського голови 

Інколи мені здається, що знаю Петра Олександровича все своє життя. І радію 

тому, що він у мене є: чуйний і доброзичливий товариш, прекрасний друг і порадник, 

активний провідник української музичної культури у цьому світі (бо йому це болить); 

при цьому безмежно закоханий у справу, якою займається і закохує в неї усіх, хто 

поруч. 

Важко уявити собі Кривий Ріг сьогодні без Петра Олександровича, який став 

добрим талісманом регіонального мистецького свята «Душі криниця», обласного 

відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості «Срібне джерельце», 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної творчості «Червона калина». Саме 

завдяки його високим професійним якостям, вишуканій комунікабельності та 

толерантності, неупередженої об’єктивності та потужної підтримки вони стали 

візитівкою вже не тільки Кривого Рогу. 

І не дивно, що Кривий Ріг відзначив Петра Олександровича своїми найвищими 

нагородами – нагрудним знаком «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня та «За вагомий 

особистий внесок у розвиток Інгулецького району». 

Не можу уявити собі, як він встигає викладати, диригувати, аранжувати, 

гастролювати, очолювати журі численних конкурсів, продуктивно працювати у 

Всеукраїнській музичній спілці та інших громадських організаціях, бути членом 

редколегій різноманітних видань і просто творити добро. 
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Мабуть, саме на таких особистостях тримається сьогодні наша українська 

культура, і дай Боже, щоб їх було якомога більше. 

Володимир БИБА, 
заслужений працівник культури України, полковник,

директор Будинку культури ВАТ «Київхімволокно» у 1989-2009 рр. 

Понад чверть віку спостерігаю за стрімким летом Петра Андрійчука. Це 

могутня постать! Завдяки його таланту, глибоким знанням, колосальній 

працездатності, терпінню, силі, волі, наполегливості, самозреченості, а подеколи і 

героїзму була створена по-справжньому величезна творча сім’я однодумців. Ім’я їй – 

«Дарничанка». 

Володимир БОБОШКО, 
режисер музичних телевізійних фільмів 

«Їхав козак» та «Співуча «Дарничанка» 

Петро Олександрович – справжній інтелігент: у колі його інтересів ціла 

музично-пісенна райдуга мистецтва, він багато читає, а зібрана ним унікальна 

бібліотека свідчить про широту кругозору і вишуканий смак. 

Невтомна праця Петра Олександровича Андрійчука слугує могутнім 

генератором творчого зростання «Дарничанки», а те, що більшість його 

університетських випускників у наш час не зраджують музиці, підтверджує 

правильність його педагогічних принципів. 

Євгенія БОНДАР, 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування 

Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової 

Петро Олександрович людина надзвичайного професіоналізму, терпіння і 

воістину творчої мужності, людина закохана в народну пісню і, здається, дихає разом 

із нею; педагог, науковець, музикант із великої літери, людина, обдарована чуйністю і 

мудрістю – на сьогоднішній день дуже рідко можна зустріти поєднання цих рис. 

Бути керівником народного хорового колективу – це гордість, але, одночасно, 

це величезна відповідальність перед тими, хто його створював, хто працює в ньому 

зараз, і хто продовжуватиме цей великий шлях. 

Із кожним роком ми стаємо старшими, але так приємно думати про те, що на 

кожному концерті «Дарничанка» незмінно запрошує до чарівної зустрічі з народною 

піснею, щоразу під час творчої сумісної роботи зустрінеш уважний погляд добрих 

очей Петра Олександровича, почуєш надзвичайно цінну пораду, «одягнену» в тонкий 

жарт, і хочеться, щоб так було завжди! 

Vivat, Петре Олександровичу! Многая літа! 

Надія БРОЯКО, 
заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор 

Петро Андрійчук – патріотизм, професіоналізм, порядність. 
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Галина ВЕРХОВИНЕЦЬ, 
автор та ведуча фольклорних програм Українського радіо 

 «Таланти землі співучої», «Золоті ключі», «З народних джерел», 

художній керівник народного фольклорного ансамблю «Вишиванка» 

«Поцілований Богом» – так говорять про Петра Андрійчука. Вдумливий і 

водночас вимогливий педагог, блискучий хормейстер, чудовий баяніст. А ще – 

навдивовижу добра, щира і безмежно щедра людина. Оці три риси його характеру 

яскраво виявляються у ставленні до людей. Від цього симпатичного чоловіка завжди 

струмує світла, сонячна енергетика, огортаючи теплом усіх, хто має щастя 

спілкуватися з ним. Можливо, тому й горнуться до нього добрі люди. 

Гідно продовжує справу Василя Верховинця. У Василя Миколайовича був 

жіночий хоровий ансамбль, «Жінхоранс», і там першоджерелом була дія, а до неї 

добиралися твори. Петро Андрійчук пішов далі – у нього великий мішаний хор. Тому 

він робить навпаки: спочатку пісня, а потім її сценічне втілення. 

Людмила ВОЛГА, 
заслужений журналіст України, 

редактор газети «Урядовий кур’єр» у 1991–2008 рр. 

Петро Андрійчук наш постійний автор і навчитель, бо його відгуки, рецензії, 

оцінки тих чи тих мистецьких явищ, безперечно, виконують свою просвітницьку 

місію, а його ерудиція і природна толерантність засвідчують у ньому справжнього 

українського інтелігента. Він не тільки талановитий диригент, а ще й баяніст-віртуоз, 

що й продемонстрував під час концерту разом зі своїми колегами Володимиром 

Якимчуком та Віталієм Бондаренком. 

Іван-Ярослав ГАМКАЛО, 
оперний диригент, народний артист України, 

член-кореспондент Національної академії мистецтв України, 

член Європейської Академії музичного театру, 

професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського 

Володіючи доброю диригентською школою професора Миколи Гозулова в 

консерваторії, він гідно перейняв естафету і вміло поєднав народну манеру співу з 

академічною, сформував оригінальну звукову палітру колективу, багатотемброву, 

яскраву, емоційну. Опанував новий і не заспіваний пісенний репертуар у власних 

цікавих обробках. У час загибелі багатьох флагманів самодіяльного хорового 

мистецтва він зберіг колектив, підняв його на нову художню висоту, забезпечив йому 

успіх і славу. 

Юрій ГЛЕБА, 
заслужений працівник культури України, 

директор Мукачівського драматичного театру, 

начальник управління культури Закарпатської ОДА у 2006–2016 рр. 

Петро Олександрович для мене – джерело подиву і захоплення!!! Коротко 

аргументую: неможливо не дивуватися неймовірній працелюбності цієї людини. 

Гіпервідповідальність та обов’язковість зашкалюють. Надійність у колегіальних, 
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ділових і товариських стосунках у мене особисто і у нашої сім’ї не має порівняльного 

аналогу. А щодо професіональності, любові та самовідданості обраній справі – і 

говорити годі! У всьому, що ми називаємо повнокровним життям людини, він 

неперевершений. Ось так стисло і містко можу сказати за будь-яких обставин про 

Петра Андрійчука. Інакшим я його на знаю. 

Олеся ГЛУЩЕНКО, 
керівник студії естрадно-духової музики «Сувенір» 

дитячо-юнацького центру Дарницького р-ну м. Києва, 

випускниця класу П.О. Андрійчука 2007 р. 

Я вважаю себе дуже щасливою людиною, бо на моєму життєвому шляху 

зустрілася така особистість, якій я буду вдячна завжди. Мій улюблений викладач, 

Петро Олександрович Андрійчук, взірець в усьому. Справжня школа – це школа 

життя, а саме її мене навчив Петро Олександрович. Потрібна допомога? Теж за 

адресою – руку подає завжди без відмов. Для мене Петро Олександрович «джерело 

знань», яким він утамовує спрагу своїх учнів. Тільки з посмішкою дивитись на 

труднощі та долати їх – це, мабуть, девіз цієї людини. 

Вадим ГНЄДАШ, 
народний артист України, 

професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 

головний диригент Заслуженого академічного симфонічного оркестру 

Національної радіокомпанії України у 1961–1989 рр. 

Надталановитий музикант! Високоосвічений і мудрий. Блискучий педагог і 

журналіст! 

Михайло ГОЛОВАЩЕНКО 

заслужений діяч мистецтв України, музикознавець, критик, журналіст 

У творчих набутках Петра Андрійчука – оригінальні обробки маловідомих, 

незаслужено забутих українських народних пісень. В них органічно переплітаються 

традиційні засоби виразності з сучасними, що суттєво збагачує хорову палітру. Ці 

перлини, повернуті до життя голосом «Дарничанки», стають популярними в народі, їх 

співають як на материзні, так і за межами України. 

Наталія ГРИНЬ, 
директор Гребінківської ДМШ Полтавської обл. 

Участь Петра Олександровича у журі різноманітних конкурсів гарантує 

професійний підхід і справедливість результатів. Він надзвичайно світла, добра 

людина і професіонал найвищого рівня. Петро Олександрович має безцінний талант 

народжувати ідеї і, що головне (!), втілювати їх у життя. 
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Степан ДЕМ’ЯНИШИН, 
керівник народного хору Борщівської районної лікарні, 

народної аматорської чоловічої хорової капели «Гомін» 

Борщівського агротехнічного коледжу, 

однокласник по Борщівській дитячій музичній школі 

Безкомпромісний, непримиренний до фальші як у житті так і в музиці, до 

брехні, до хабарництва. 

Вірить у Бога, в Україну, в людей, у правду, в життя, в молодь, у поступ. 

Любить людей, мистецтво, пісню, як істинний син шанує і цінує малу 

батьківщину – Борщів. 

Неймовірно працьовитий, педантичний виконавець; усе встигає зробити, 

самокритичний, наполегливий у засвоєнні та примножуванні знань. 

Пропагує, культивує, розвиває і розпросторює український народний хоровий 

спів по всьому світу. 

Праведний у помислах і прагненнях, заохочує і стимулює до мистецького 

розвитку творчі колективи і окремих виконавців, у тому числі земляків із Борщева. 

Ось далеко не всі риси характеру невтомного музиканта і патріота Петра 

Андрійчука. 

Усі ці якості нашого шанованого земляка і мого давнього друга зобов’язують 

нас, борщів’ян, підтримувати і розвивати хорові колективи, ансамблі, окремих 

виконавців, бути учасниками мистецьких фестивалів і конкурсів, показувати високий 

виконавський і творчий рівень. 

Богдан ДЕРЕВ’ЯНКО, 
заслужений артист України, 

професор Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка, 

художній керівник Гуцульського ансамблю пісні і танцю у 1970–1980 рр. 

Чудовий музикант, талановитий хормейстер – слухаю його хор із величезним 

задоволенням. Нещодавно «Дарничанка» виступала на сцені Львівської філармонії 

спільно із симфонічним оркестром та Галицьким камерним хором, забарвивши 

симфонічне полотно Володимира Зубицького неповторними народними тембрами. 

Завдяки Петрові Андрійчуку «Дарничанка» успішно розвиває творчі надбання 

у національному мистецтві. 

Як науковець здійснює колосальну роботу, збираючи і опрацьовуючи 

інформацію про народне хорове мистецтво. 

Приємний у спілкуванні і справдешній друг – його оселя завжди відкрита для 

друзів. Патріот України не на словах, а на ділі. 

Аліса ДЖАМАГОРЦЯН, 
заслужена артистка України, 

професор Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової 

Гармонічна хвиля Петра Олександровича завжди повна оптимізму, любові, 

натхнення. Він уміє запалювати і оживляти серця. 

Терпіння, гідність, енергія і мудрість невіддільні від нього. 
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Він дуже-дуже чесний. Маю підстави для такого висновку на основі роботи у 

складі журі під його головуванням на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Червона 

калина». 

Леся ДИЧКО, 
композитор, народна артистка України, 

член-кореспондент Національної академії мистецтв України, 

професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського 

Петро Андрійчук цілковито відданий музиці. Тому і результатів досяг вагомих. 

Його «Дарничанка» – один із провідних народно-хорових колективів України. 

Репертуар, який творить для свого колективу, – свіжий, оригінальний і з глибоким 

розумінням специфіки жанру. 

З великою любов’ю він передає свій досвід студентам Київського 

національного університету культури і мистецтв. Вельми діяльний і як секретар 

Національної всеукраїнської музичної спілки. Причому робить усе з дивовижною 

легкістю, з незмінною посмішкою і шляхетністю. 

Його самовіддана праця заслуговує беззастережної підтримки. 

Олег ДОЛГИЙ, 
заслужений працівник культури України, 

професор Київського національного університету культури і мистецтв, 

керівник народного хору «Либідь» у 1982–2013 рр. 

Петро Андрійчук – сьогодні один із небагатьох, на кому тримається народне 

хорове мистецтво. А ще у кожному його кроці і жесті – оптимізм. Після зустрічей або 

телефонних розмов із ним хочеться жити. 

Євген ДУДАР, 
заслужений діяч мистецтв України, письменник-сатирик 

Образ кожної людини – у її тілі, суть – у її душі, а велич людини у її справах. 

Петро Андрійчук, волею долі, займається справами духовними. Давно. Мудро. 

Самовіддано. Свідомий того, що пісня – це душа народу, робить усе, що в його силах, 

аби та душа була чистою, світлою, життєдайною і підносила до сонця українську 

націю. 

Володимир ЄСИПОК, 
народний артист України, 

професор Київського національного університету культури і мистецтв, 

голова правління Національної спілки кобзарів України 

У всіх, хто знає Петра Андрійчука, викликає захоплення непересічна 

енергійність, спрямованість у досягненні поставленої мети, шляхетність та 

інтелігентність у ставленні до людей. 

Він самобутній музикант, професіональний диригент, здатний розкрити 

засобами музики найпотаємніші людські почуття. 
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Наталія ЖМАКА, 
заслужений працівник культури України, начальник управління 

соціокультурного розвитку регіонів Міністерства культури України у 1992–2009 рр. 

Серед численних позитивних рис Петра Олександровича – постійність і 

вірність людям, обраній справі. Ставши одного дня на стежину народного хорового 

співу, не зраджував ніколи. Постійно в пошуку. 

Висококласний спеціаліст, готовий у будь-яку мить поділитися досвідом. 

Даєшся диву його вмінню точним жестом зорганізувати численний колектив хористів 

у єдиний, немов швейцарський годинник, механізм, водночас легким, ледь помітним 

помахом пальців добитися неперевершеного піано! Майстер! 

Олександр ЗАЛУЦЬКИЙ, 
голова Чернівецького обласного відділення Національної всеукраїнської 

музичної спілки, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

Своєю творчістю, активною, плідною мистецькою діяльністю Андрійчук Петро 

Олександрович Андрійчук зробив вагомий внесок у становлення і розвиток 

української музично-пісенної культури, збагатив національну скарбницю 

народнопісенним мистецтвом, аматорську народну творчість розвинув до 

професіонального виконавського рівня, популяризуючи високохудожнє українське 

хорове мистецтво в Україні та за кордоном. 

Хоровий аматорський колектив «Дарничанка» вже багато років тому здобув 

звання народного, а його керівник П.О. Андрійчук давно заслуговує присвоєння 

почесного звання народного артиста України! 

Володимир ЗУБИЦЬКИЙ, 
заслужений діяч мистецтв України, композитор, баяніст 

Петро Андрійчук – явище в українській культурі: в одній особі баяніст, 

диригент, автор оригінальних обробок, педагог. Глибокий знавець української 

пісенної творчості. Співпрацювати з ним легко і приємно. Радий, що доля звела нас. 

Микола ІВАШКО, 
начальник відділу освіти Києво-Святошинської РДА, 

Наталія ІВАШКО, 
учителька Білогородської ЗОШ № 2 

(учасники народного хору «Княжа вольниця») 

Щасливі, що за велінням долі вже тривалий час маємо можливість долучатися 

до мистецтва співу. Репетиції аматорського хору «Княжа вольниця» під орудою 

витонченого професіонала П.О. Андрійчука давно стали для нас ще й спілкуванням із 

багатьма чудовими людьми, різними за поглядами, професіями, характерами. Завдяки 

його таланту музиканта й педагога наш колектив на будь-якій сцені почувається 

впевнено, адже кожна пісня не просто створена, а й одуховлена визначним майстром. 

Ми вчимося у Петра Олександровича тактовності, інтелігентності. Досвідчений 

психолог, він уміло мотивує, дохідливо пояснює, і в результаті ми відчуваємо себе 
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впевненими, здатними співом донести до слухачів справжню сутність і природу 

української пісні. 

 

Галина КЛАССЕ (ВОЙТУН), 
кандидат педагогічних наук, доцент,  

концертний виконавець на електроакордеоні (Берлін, Німеччина),  

випускниця класу П.О. Андрійчука 1994 р. 

 

Петро Олександрович Андрійчук – взірець професіоналізму, неймовірної і 

щирої відданості Музиці, високої культури, душі й інтелекту. 

 

Євген КОВАЛЕНКО, 
народний артист України, художній керівник  

вокально-інструментального ансамблю «Кобза» 

 

Мені, як музиканту, найголовніше відчувати професіоналізм творчої людини, 

всебічно освіченого фахівця, який виявляє себе на ниві інструментальної та вокальної 

музики. І головне, що ми всі дістаємо задоволення від його праці!!! 

Такими якостями високого професіонала-музиканта, керівника колективу, 

педагога і чудової людини володіє наш колега Петро Олександрович Андрійчук. Його 

колектив «Дарничанка» яскраво і високохудожньо представляє мистецтво нашої 

держави на всіх теренах мистецьких форумів. 

Бажаю моєму другу і колезі сил та нових злетів на радість усім його 

прихильникам-слухачам. 

 

Іштван КОВАЧ, 
викладач гімназії та музичної школи м. Папо (Угорщина), 

випускник 2008 року 

 

У кожного з нас є в житті люди, з яких можна брати добрий приклад і на кого 

можна покладатися за будь-яких обставин. У мене такі люди: дідусь, мама і Петро 

Олександрович Андрійчук. 

Він людина світла, добра, з чистою душею, а для мене особисто – янгол-

охоронець, київський батько. 

Талант від Бога. Оптиміст із величезним почуттям гумору. Патріот. Глибоко 

шанує світове культурне надбання, в т.ч. угорське. Викладач унікальний. Істинний 

професор. 

 

Борис КОЖИН, 
віце-адмірал, перший командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України, 

голова Конгресу Громадянського Суспільства України,  

народний депутат України 2–3 скликань 

 

Особистість Петра Олександровича Андрійчука надзвичайно багатогранна і, 

передусім, це активна творча діяльність, відданість українському мистецтву, високий 

професіоналізм, людяність, патріотизм. 

Із неймовірним захопленням ми шануємо й поважаємо Петра Олександровича 

як професора, диригента, концертного виконавця, композитора, аранжувальника, 
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громадського діяча, педагога, методиста-дослідника, публіциста, одного з провідних 

фахівців у галузі українського народно-хорового мистецтва! 

Слава Петру Олександровичу! Слава Україні! 

 

Віталій КОРЖ, 
кандидат економічних наук, заслужений економіст України,  

народний депутат України 4–6 скликань 

 

Дякую Господові, що звів наші долі. Петро Олександрович – дивовижно 

сонячна людина, неперевершений майстер у царині української пісні. Він достеменно 

знається на найтонших її особливостях, адже в Україні, напевне, немає куточка, де б 

не ступала його нога. І репрезентує він українську пісню по усіх світах. А ще Петро 

Олександрович тонко відчуває барву поетичного слова – це неодноразово 

підкреслював наш спільний друг, відомий поет Василь Юхимович. 

 

Ольга КОСТЮК, 
художній керівник Палацу студентів Борщівського агротехнічного коледжу 

 

Творча і надзвичайно життєрадісна особистість, зі щирим серцем, повним 

любові до краян, до рідної хати, батькового джерела, до вишиванки, до народної 

пісні. Своєю багатогранною невтомною працею примножує славу рідної України, яка 

для нього воістину «понад усе!» 

 

Наталія КРЕЧКО, 
заслужена артистка України,  

професор Київського національного університету культури і мистецтв,  

завідувач кафедри академічного хорового та інструментального мистецтва 

 

Петро Олександрович Андрійчук блискуче вміє поєднувати принциповість 

музиканта-професіонала високого ґатунку з толерантністю і людяністю в спілкуванні 

колегами. Він легко об’єднує довкола себе як однодумців, так і всіх, хто потрапляє в 

коло його уваги, бо з відкритим серцем дає слушну пораду і зі щирим захопленням 

підтримує успіхи інших музикантів. 

Петро Олександрович безумовно уособлює постать справжнього українського 

інтелігента, який усі свої сили вкладає у розвиток національного мистецтва, і 

водночас чудово знає і поважає досягнення світової музичної культури. 

Можна тільки захоплюватися його енергією, обізнаністю і неослабною 

зацікавленістю подіями в надзвичайно широкому просторі музичного мистецтва. 

Присутність Петра Олександровича в журі будь-якого конкурсу, на професійній 

нараді, участь у педагогічному диспуті завжди визначається глибоким практичним 

досвідом, широким спектром знань і тонким доброзичливим гумором, що дуже часто 

допомагає порозумітися з колегами навіть у складній, емоційно напруженій 

обстановці. 
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Олена КУЛИК, 
народна артистка України, генеральний директор та солістка  

Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» 

Любомир МАТЕЙКО, 
заслужений артист України, художній керівник  

Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро» 

 

Петро Олександрович Андрійчук – щасливе поєднання митця і організатора з 

фанатичним ставленням до улюбленої справи! Високий внутрішній моральний кодекс 

керівника, чітка громадянська позиція, унікальне вміння тримати в позитиві колектив 

і перейматися радощами і болями кожного, небайдужість до долі виконавців 

забезпечує згуртованість і стабільність хору. 

Мозковий і організаційний «центр», довкола якого обертається, розвивається і 

вдосконалюється «Дарничанка»! 

 

Григорій КУЛЯБА, 
заслужений діяч мистецтв України, художній керівник хору у 1967–1974 рр. та групи 

солістів-вокалістів у 1979–1981, 1993–2009 рр. Держтелерадіо України,  

Державної капели бандуристів у 1974–1977 рр.,  

ансамблю «Дарничанка» у 1977–1982 рр., Укрконцерту у 1983–1989 рр.,  

хору «Княжа вольниця» у 1982–1993 рр. 

 

Петро Андрійчук – високоталановитий музикант. Прекрасний організатор. 

«Дарничанка» і збереглася, власне, завдяки йому. І не просто збереглася, а й сягнула 

під його керівництвом професіонального рівня! 

Співпрацювали ми 15 років – у «Дарничанці», в народних хорових колективах 

села Білогородка та комбінату «Преса України». Працювали з ним напрочуд легко. На 

моїх очах молодий баяніст стрімко виріс у висококваліфікованого чарівника-

концертмейстера, грою якого захоплювалися і співаки, і слухачі, а згодом – у 

блискучого хормейстера-диригента. 

Петро навдивовижу працьовитий, любить свою професію і цілковито їй 

віддається. Він досконало володіє роботою з хором, здійснює цікаві обробки, пише 

власні пісні. Справжній артист із потужною енергетикою, яка заряджає і співаків, і 

зал. У народній пісні він купається. І в цій царині для нього таємниць не існує. 

Доброта його від Бога, людина він глибоко порядна й сердечна. Незважаючи на 

те, що я вже давно відійшов від активної музичної діяльності, наші дружні стосунки 

зберігаються й понині.  

Внесок Петра Андрійчука в українську культуру надзвичайно вагомий: він 

практик – очолює високохудожній колектив, педагог – успішно навчає здібну молодь, 

музично-громадський діяч – усіляко сприяє колективам не тільки в Україні, а й в 

українському зарубіжжі. Тому, на мій погляд, він як ніхто інший заслуговує 

найвищих державних нагород та звань. 
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Андрій КУШНІРЕНКО 

народний артист України, лауреат Державної премії України імені Тараса 

Шевченка, член-кореспондент Національної академії мистецтв України,  

професор, художній керівник заслуженого академічного Буковинського ансамблю 

пісні і танцю Чернівецької обласної філармонії у 1962–2013 рр. 

 

Петро Андрійчук – яскравий, самобутній талант надзвичайно перспективний 

митець у царині народно-хорового мистецтва. 

Заслуговують уваги обробки Петра Андрійчука. Хор має бездоганну інтонацію, 

використовує різноманітну темброву шкалу, широку палітру нюансів. Виконавська 

майстерність колективу, досконале звучання хору та артистизм його учасників 

приваблює і захоплює слухачів. У цьому заслуга художнього керівника Петра 

Андрійчука. 

 

Віра ЛЮБИМОВА, 
народна артистка України 

 

Маестро! Один із кращих хорових диригентів України! Усе своє життя, серце, 

талант віддає Україні. Його творчість надихає. 

 

Ірина МАДЗІЙ, 
кореспондент газети «Вільне життя плюс» (м. Тернопіль),  

член Національної спілки журналістів України 

 

Кажуть, доля кожному із нас у житті дарує одного-двох справжніх друзів, які 

завжди оберігатимуть на тернистих дорогах життя. Мені поталанило, адже її 

величність Доля приготувала для мене багато років тому знайомство із Петром 

Олександровичем Андрійчуком. Це людина, яка випромінює добро, позитив і завжди 

дарує хороший настрій. А ще я його називаю «людина-сонце». Бо так світитися 

радістю і щирістю, так дарувати тепло може тільки справжня сонцесяйна людина. 

Пишаюся здобутками свого земляка, беру з нього приклад і вірю, що сонце його душі 

ще довго зігріватиме всіх його друзів. 

 

Юрій МАКСЕМ, 
викладач Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької 

 

Характерною рисою Петра у навчанні в училищі була надзвичайна 

зацікавленість, працьовитість і відповідальність. Його цікавило все: театральні 

вистави, філармонічні концерти, музеї, картинні галереї Тернополя та Львова, 

література. Вчився відмінно, блискуче склав державні екзамени і отримав диплом з 

відзнакою. 

Тоді кілька років поспіль головою державної екзаменаційної комісії був доцент 

Київської консерваторії ім. П.І. Чайковського В.С. Паньков. Він послухав Петра, ще 

коли той навчався на третьому курсі, і порадив йому взяти участь у конкурсі-

прослуховуванні випускників відділень народних інструментів музичних училищ у 

Києві. 

6 травня 1977 р. Петро успішно там виступив, а невдовзі став студентом 

Київської консерваторії. 
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Під час навчання і після закінчення консерваторії Петро неодноразово приїздив 

до рідного училища із сольним концертом, а також з інструментальним тріо (дві 

домри і баян), демонструючи високу виконавську майстерність. 

Узагальнюючи досягнення Петра Олександровича в доювілейний період, варто 

відзначити дивовижну творчу діяльність: він талановитий музикант, композитор, 

журналіст, громадський діяч, обдарована, працьовита, відповідальна, 

високоморальна, патріотична, товариська людина. 

Бажаю Петру Олександровичу міцного здоров’я і творчого довголіття. 

Я щасливий, що маю в житті такого чудового учня і чуйного друга. 

Наталія МАРЧУК, 
ведуча музичних програм Українського радіо, 

випускниця класу П.О. Андрійчука 1999 р. 

Наставник і Вчитель з великої літери! Справжній батько для своїх студентів, 

адже не забуває їх по закінченні навчання – постійно переймається подальшою 

їхньою долею, допомагає віднайти своє місце у мистецтві та в житті, радіє і 

пишається досягненнями. Я надзвичайно щаслива, що доля подарувала мені такого 

Учителя! 

Віталій МАСЛАК, 
викладач класу гітари дитячої музичної школи № 27 м. Києва 

та Київського національного університету культури і мистецтв, 

випускник 2008 р. 

Кожному протягом життя трапляються люди, які своїм сильним характером та 

чеснотами стають взірцем. Таким для мене став Петро Олександрович Андрійчук. 

Він одночасно мозок і серце навчального оркестру. На заняттях він щораз 

відкриває цікаві музичні факти та історії й неодмінно вкраплює музичний гумор. 

Те, що я обрав викладацьку діяльність своєю основною професією, що 

дізнавався завдяки цій людині, стало суттєвим фундаментом моїх знань, які я 

поширюю серед своїх учнів. Петро Олександрович – музикант, викладач, 

енциклопедист і просто чудова людина! 

Юрій МЕДИНСЬКИЙ, 
кандидат філософських наук, генерал-осавул Українського козацтва 

Народний… Якщо ви хочете побачити насправді щасливих людей у наш 

непростий час, то приходьте на концерт «Дарничанки» – ансамблю, відомого не 

тільки в Україні, а й у всій Європі. Подивіться на цих людей із народу і єством своїм 

народних артистів після концерту! 

Коли бачиш, як у захваті одностайно вибухає оваціями аншлагова зала і 

неймовірно довго аплодує, скандує і вигукує слова подяки, на очах мимоволі 

з’являються сльози радості від того, що ти теж українець, що ти єдиний із цією залою. 

Надихає цей колектив на вигляд простий, а насправді надзвичайно обдарований 

і багатогранний мистець, професор Петро Олександрович Андрійчук. 

«Дарничанка» його обожнює. Кажуть, що він посланий їм самим Господом. 

І він сам давно народний, бо визнаний народом, незважаючи на позицію 

заскорузлих чиновників Міністерства культури. 
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Микола НЕСТЕРЧУК, 
заслужений працівник освіти України, заступник голови, відповідальний секретар  

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

 

Петро Андрійчук на сьогоднішній день одна з найяскравіших і 

найпродуктивніших постатей українського народного хорового мистецтва та 

української музичної культури загалом. Він зразковий носій українського етносу, 

своєю національно-просвітницькою діяльністю підносить дух наших співвітчизників, 

виховує патріотичну молодь в університеті, займається дослідженням народного 

хорового мистецтва, публікує талановиті статті у провідних українських виданнях, 

проводить конференції, майстер-класи, круглі столи. 

Життєва позиція Петра Олександровича надзвичайно виразна – він великий 

патріот України. Це закладено з молоком матері, яка десять літ провела у сталінських 

таборах як учасниця УПА. 

З його уст по українському радіо доволі часто можна почути глибокі думки 

щодо української культури, митців, тенденцій розвитку народного хорового 

мистецтва. 

Його ім’я вже стало притягальним: на свята народного хорового мистецтва 

«Дарничанка» скликає друзів» приїздять колективи з усієї України, а зали завжди 

переповнені, на конкурси та фестивалі, де головує Петро Андрійчук, приїздять 

виконавці й з-за меж України, а в університет до нього в клас вступає талановита 

молодь. 

Ще він – режисер концертів і заходів Товариства «Просвіта» на провідних 

сценах Києва до різноманітних свят: Покрови, Конституції, Героїв Крут, пам’яті 

Шевченка, Дня матері, Дня української писемності і мови... 

 

Станіслав ПАВЛЮЧЕНКО 

народний артист України, професор, завідувач кафедри  

народного хорового співу КНУКіМ у 1984–2000 рр. 

 

Петро Андрійчук, маючи неабиякий композиторський хист, добрий художній 

смак і тонке відчуття краси народної пісні, збагачує репертуар народних хорових 

колективів по всій Україні. 

 

Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, 
Герой України, народний артист України,  

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 

 

Петро Андрійчук зумів віднайти золоте зерно української ментальності і вклав 

його у голос своєї «Дарничанки». Цей колектив унікальний, і його не сплутаєш із 

жодним іншим. Не дивно, що славетний Павло Глазовий захоплювався 

«Дарничанкою», постійно запрошував на свої творчі вечори і створив кілька десятків 

незабутніх сміхотворів для гумористичного дуету «Дарницькі гречаники» – солістів 

цього славетного колективу. 
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Оксана ПЕКУН, 
народна артистка України, ведуча телепрограми «Фольк-music», 

Володимир КОВАЛЕНКО, 
заслужений діяч мистецтв України, 

автор телепроекту «Фольк-music» 

 

У журі Петро Андрійчук – справжній гуру. Він, маючи на все власну думку, 

уміє чути інших. І щоразу знаходить шляхи до узгодження, здавалося б, 

найнепримиренніших позицій. 

 

Федір ПОГРЕБЕННИК 

доктор філологічних наук, професор,  

лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка 

 

Петра Андрійчук – добрий знавець народної пісні і музики, митець, який 

глибоко відчуває і вміє відтворити за посередництва талановитих співаків і 

танцюристів характерні національні особливості нашого мистецтва – як давнього, так 

і теперішнього. 

 

Марта ПОДКОВИЧ, 
заслужений працівник культури України, голова благодійного фонду «Соломія», шеф-

редактор культурно-мистецької газети «Соломія», директор Тернопільського державного 

музичного училища ім. С. Крушельницької у 1980–2000 рр. 

 

Випускник відділу «Народні інструменти» Тернопільського музичного 

училища ім. С. Крушельницької, а нині професор Київського національного 

університету культури і мистецтв Петро Олександрович Андрійчук дивовижно 

багатогранна, щедро обдарована талантами особистість, що самовіддано служить її 

величності Музиці і людям. Для нього час розписаний похвилинно: науково-

педагогічна діяльність в університеті, художній керівник прославленого заслуженого 

народного ансамблю «Дарничанка», голова журі численних музичних конкурсів. А 

ще громадський діяч, який бере участь у культурологічних проектах у регіонах. 

Як член редакційної ради культурно-мистецької газети «Соломія», що виходить 

на Тернопільщині, він популяризує видання, веде постійну рубрику «Музичний гумор 

від Петра Андрійчука». Завдяки йому на шпальтах газети оживають забуті сторінки 

історії української національної музичної культури, відроджуються імена видатних 

музикантів. А коли з 2003 року благодійний фонд «Соломія» розпочав збір коштів на 

спорудження у Тернополі пам’ятника видатній українській співачці Соломії 

Крушельницькій, він та ансамбль «Дарничанка» були одними з перших, хто 

спонсорував власні кошти на цю справу, допомагав порадами – і зрештою вдалося 

відкрити перший у світі пам’ятник – монументальну споруду в центрі міста. 

Захоплює особлива синівська любов Петра Олександровича до рідної землі, до 

вчителів, які дали йому путівку в життя. 
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В’ячеслав ПОЛЯНСЬКИЙ, 
заслужений діяч мистецтв України, професор 

 

Якось, слухаючи виступ, а скоріше дійство ансамблю «Дарничанка» під 

орудою Петра Андрійчука, впіймав себе на думці, що присутній на джазовому 

концерті, – настільки імпровізаційно, як кажуть, із «драйвом» усе відбувалося. З того 

часу вважаю Петра своїм потужним колегою по нашому українському джазовому 

цеху. 

 

Юрій ПОНОМАРЬОВ, 
заслужений працівник культури України, завідувач кафедри хореографії  

та музики Уманського державного педагогічного університету у 2004–2008 рр.,  

керівник хорових колективів у Бразилії «Quatro Cantos Encanto»  

(м. Рібейрао Прето) та «Melodia» (м. Сан-Пауло) 

 

Про високий професіональний рівень Петра Олександровича, музиканта, 

ученого, людини працелюбної, добропорядної, з доброю душею, можна говорити 

безкінечно. 

Під час зустрічей і бесід з ним ніби занурюєшся в якусь особливу ауру 

натхнення і творення прекрасного. Дістаєш величезний заряд енергії, нові імпульси 

для творчості. І, власне, становлення мене як диригента народного хору відбулося 

завдяки порадам, хоровому репертуару і підтримці Петра Олександровича. 

 

Микола ПОПЕНКО 

заслужений артист України,  

керівник Закарпатського народного хору у 1969–1986 рр. 

 

Петро Олександрович увесь свій інтелект, усю свою бурхливу творчу енергію 

скеровує на популяризацію української пісні, збереження і розвиток народного 

хорового мистецтва. Він, як локомотив, тягне за собою інших. 

 

Валентина ПРАЩУР 

заслужений працівник культури України,  

директор Кіровоградського обласного Центру народної творчості у 2004–2017 рр. 

 

Із надзвичайно талановитою й багатогранною особистістю одного з провідних 

фахівців українського народно-хорового мистецтва – Петра Олександровича 

Андрійчука на Кіровоградщині пов’язані роки розквіту Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». 

Його участь у роботі журі фестивалю завжди відзначається високим 

професіоналізмом, коректністю й об’єктивністю, глибоким розумінням природи й 

особливостей народно-пісенного виконавства аматорських колективів, а самобутні 

обробки, композиції та авторські пісні, створені з високим художнім смаком, 

збагатили репертуар кращих вокально-хорових колективів області. 
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Людмила ПРИДІУС, 
заслужена артистка України,  

викладач Київського обласного коледжу культури і мистецтв,  

керівник дівочого ансамблю народної пісні «Роксолана» 

 

Петро Андрійчук – невтомний трудар на народній ниві мистецтва, який своєю 

багаторічною багатогранною і самовідданою працею робить усе, щоб ця нива родила 

рясно і щедро, в його світі переможно владарює народна пісня. 

 

Ірена ПЯТРУЛЬОНІЄНЄ, 
керівник громадської організації 

«Клуб української традиційної культури Просвіт»,  

художній керівник ансамблю національного мистецтва «Вітінє»  

Академії мистецтв Клайпедського університету (Литовська Республіка) 

 

Мені поталанило зблизька бачити в роботі Петра Олександровича і в Україні, і 

в Литві. Це несамовитий клубок енергії. І водночас холодний розрахунок. Кожен його 

приїзд до Литви – чи то з «Дарничанкою», «Княжою вольницею», чи з 

інструментальним тріо – це завжди успіх і море емоцій. Він відкриває литовцям 

справжню українську душу. 

 

Тетяна РОЩИНА, 
заступник директора Центру творчості «Печерськ», 

член Спілки театральних діячів України 

 

Мабуть, немає людини, котра, хоч раз спілкуючись із Петром Олександровичем 

Андрійчуком, залишається байдужою! Вихор його життя вражає, захоплює дух, і ти 

мимоволі постаєш перед вибором: або стаєш частиною шаленого вітровію, або 

відцентрові сили виштовхують тебе з цього кола. Концерти, репетиції, конкурси, 

студенти, хористи, поїздки, програми... Його харизма, енергетика неймовірні! 

Здається, кожна клітина його серця, його душі пронизана музикою, бажанням до 

краплі осягнути мудрість пісенного слова, глибочінь мелодії, донести це виступами 

своїх хористів до кожного слухача! Його талант музиканта, хормейстера, диригента 

відомий і високо оцінений у різних куточках світу, де люблять і поважають 

українську пісню. Для тисяч слухачів у зарубіжжі саме Петро Олександрович відкрив 

цю перлину українського мистецтва. Він найбільш талановитий і гідний послідовник 

своїх видатних учителів! 

Сягнувши висот і визнання, він зостається людиною тонкої душевної 

організації, з чулим серцем, яке відзивається на добро, щирість, людські страждання, 

болить від байдужості та зради. З ним часом буває нелегко, бо дуже висока планка 

його моралі, совісті, честі, усвідомлення власної місії в сьогоденні. 

Я бажаю Петру Олександровичу вічного натхнення! Хай зерна його 

іскрометного таланту щедро проростають у його учнях, студентах, хористах, і це буде 

кращим дарунком на сьогоднішній та наступні ювілеї! 
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Микола РУДАКОВ, 
голова Міжнародного доброчинного фонду «Українська хата» 

 

З Петром Андрійчуком ми знайомі майже чверть століття. За цей час я пізнав 

його не лише як професіонального митця, керівника легендарного колективу, а і як 

людину, фанатично віддану пісенному мистецтву і українській культурі взагалі, 

принципового, наполегливого, цілеспрямованого в досягненні мети фахівця, метою 

якого є розвиток українського народного хорового співу та піднесення української 

пісні до нових висот, наполеглива праця для утвердження України у світі, гордість за 

свій народ. І це не гучні слова, це спосіб життя Петра Андрійчука, увінчаного 

багатьма відзнаками держави та громадських формувань, художнього керівника та 

диригента уславленого хорового колективу «Дарничанка». 

Знаходить час і для громадської роботи, доброчинної діяльності. Багато років 

працює в журі Всеукраїнського благодійного фестивалю мистецтв «Майбутнє 

України – діти!». Від 2016 року є співголовою журі Міжнародного фестивалю 

культури «Гребінчині вечорниці». Він заслужено і справедливо удостоєний високого 

звання лауреата Міжнародної премії за доброчинність. 

Час не стоїть на місці. На жаль, з’являються проблеми і обставини, яких не 

було ще вчора чи рік-два тому… Йдуть із колективу ветерани, приходять нові 

таланти. А «Дарничанка» співає… І з кожним роком – все краще, величніше. І в 

цьому величезна заслуга її керівника, який знаходить сили і можливості утримувати в 

надскладні часи колектив, що зберігає і пропагує українську пісню, підносить дух 

багатостраждального народу у прагненні перемоги. Нагадаю своє давнє: «Там, де 

співає «Дарничанка», – всі стають українцями!» 

 

Олег РУМ’ЯНЦЕВ, 
PhDr, associated professor (Університет у Палермо, Італія) 

 

Петро Олександрович Андрійчук – не лише фахівець світового рівня, видатний 

педагог і диригент, але й світла, сповнена позитивної енергії людина. Незабутньою є 

перша зустріч із паном Петром, коли взимку 2009-го ми з дружиною й доньками 

вперше побували на репетиції «Дарничанки». Бути гостем Майстра, як виявилося, 

означає відчути усю його щиру приязнь і повагу. Відтоді  всі наступні роки і мене 

особисто, і всю нашу родину пан Петро огорнув теплою опікою – і під час зустрічей у 

Києві та в Італії, і в ході візиту до КНУКіМ, за кожної нагоди нашого спілкування. 

Петро Олександрович вкладає всю свою душу й талант в улюблену працю, 

присвячує усього себе друзям та близьким людям. Величезна йому за це подяка! 

 

Володимир РУНЧАК, 
композитор, секретар Національної всеукраїнської музичної спілки 

 

Доля дарувала мені щастя знати Петра Андрійчука ще зі студентських років. 

Нам обом поталанило навчатися в Київській консерваторії у класика українського 

баянного мистецтва Миколи Різоля, а йому ще й у іншого баянного «аксакала» – 

Івана Яшкевича. Звідтоді Петро Андрійчук виріс у видатного майстра народно-

хорового співу. Усім відома його успішна викладацька робота в Національному 

університеті культури і мистецтв, де тривалий час він очолює народно-дігромадських 

діячів. Великою повагою П. Андрійчук користується у своїх колег по Секретаріату 
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Національної всеукраїнської музичної спілки, куди входять керівники кращих 

музичних колективів та навчальних закладів України. 

Найголовніше, що хочу побажати своєму другу Петрові Андрійчуку – це 

доброго здоров’я на довгі та успішні роки його життя. У нього ще багато планів та 

мрій і дай Боже хоч би більшу частину їх здійснити! 

 

Вікторія САВЧЕНКО, 
вчителька початкових класів і мистецтва, фотограф  

(с. Олександрівка Приазовського р-ну Запорізької обл.) 

 

Ваш майстер-клас на фестивалі «Пісенні візерунки» – ласа здобич для 

фотографа. Однак у мені переміг музикант, тому не могла знімати те, що ви 

«витворяли» з хорами і залом одночасно. 

 

Євген САВЧУК, 
Герой України, народний артист України, професор, лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка, академік Національної академії мистецтв України,  

художній керівник Національної заслуженої академічної капели України «Думка»,  

голова Національної всеукраїнської музичної спілки 

 

Оптимістична, радісна, світла людина. 

Чудовий організатор, робить усе швидко, чітко і точно. 

У нього прекрасний хор, а за Павлом Муравським: який диригент – такий хор. 

Справжній патріот. І це виявляється у кожній дії, у кожній справі. 

 

Світлана САДОВЕНКО, 
заслужений діяч естрадного мистецтва України,  

кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD),  

старший науковий співробітник, доцент кафедри естрадного виконавства  

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, художній  

керівник зразкового художнього колективу Театру пісні «Ладоньки» 

 

Талановитий, шанобливий, доброзичливий, завжди щирий і відкритий до 

людей. Чудовий друг! Професіонал, закоханий у свою справу. Готовий допомогти 

всім, хто бажає, тягнеться і хоч трохи вміє співати чи грати на баяні. Його вирізняє 

велика любов до малої батьківщини, шанобливе ставлення до батьків та людей 

похилого віку, делікатність і ввічливість до жіноцтва, щиросердя і досконалість у 

роботі з молоддю. 

А якими цікавими й дотепними жартами пересипає він своє спілкування з 

людьми! З ним завжди цікаво, для кожного знайдеться час і те слово, яке саме й 

потрібне. 

Наше доволі тривале спілкування вже давно переросло в дружні колегіальні 

стосунки, які я дуже ціную. Кожна зустріч із Петром Олександровичем – це 

відкриття! Відкриття незвіданих, нових і вельми захопливих граней його багатої 

творчої особистості і просто самодостатньої ЛЮДИНИ НАШОГО ЧАСУ! 
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Володимир СВЯТНЕНКО, 
письменник, краєзнавець і публіцист, лауреат премії імені Івана Огієнка 

 

Його «Дарничанка» співає неперевершено, а ще створює таку позитивну 

атмосферу, дарує такі чудові хвилини радощів, які неможливо забути ніколи. 

 

Станіслав СЕМЕНОВСЬКИЙ 

заслужений працівник культури України, доцент,  

художній керівник народного ансамблю пісні і танцю «Колос»  

Національного аграрного університету у 1986–2014 рр. 

 

Стиль роботи Петра Андрійчука відображається у його диригентській манері: 

він упевнено, тонко і водночас легко, без натиску веде музичну канву, не сковуючи 

волі виконавців, як мовиться, «дає співати». Проте у ключових моментах на 

диригентові цілковито фокусується увага всіх учасників колективу. 

 

Анатолій СЕМЕШКО, 
заслужений діяч мистецтв України, академік Петровської академії наук та  

мистецтв, професор, декан факультету народних інструментів  

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського,  

секретар Національної всеукраїнської музичної спілки 

 

Творче життя Петра Олександровича Андрійчука – відомого вітчизняного 

музиканта – це, без перебільшення, велична симфонія, яка вражає глибиною задуму 

та сміливістю втілення. Переконаний, що партитура діянь цієї енергійної людини 

стане для молодших колег, учнів та послідовників чудовим орієнтиром у хаотичному 

багатоголоссі сучасного світу, стане маяком, який указує шлях до пошуку свого «Я», 

до самоствердження тих, хто дошукується справжньої правди життя! 

 

Микола СЕРГІЄНКО, 
заслужений працівник культури України,  

голова Товариства українців Кубані 

 

Петро Олександрович – людина і слова, і діла. Саме завдяки його 

феноменальній енергії, зацікавленості і працьовитості українська пісня розширила 

свої горизонти в Сочі і Геленджику, Майкопі і Краснодарі, Анапі, власне, по всьому 

Підкавказзю. 

Він енергетично приваблива особистість і може заповзято прихилити на свій 

бік найрізноманітніших людей за національністю, темпераментом, віком і статтю. Не 

відняти у нього і надзвичайно виразне почуття гумору. І все ж головна місія славного 

маестро – возвеличувати і поширювати у світах українську пісню. 

 

Алла СЕРЕБРІ, 
заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри хорового 

диригування Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової 

 

Петро Олександрович Андрійчук – унікальна людина. Педагог, методист, 

диригент, композитор, публіцист, чий внесок до розвитку і популяризації української 
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культури неможливо переоцінити. Я дуже вдячна долі за знайомство з цією чудовою 

людиною, видатним фахівцем, Музикантом справді з великої літери. 

Від імені нашої кафедри, від хорової школи К.К. Пігрова хочу привітати Петра 

Олександровича з ювілеєм. Многая Вам літа, шановний друже і колего, творчої 

наснаги, щастя і міцного здоров'я! Ми завжди раді бачити Вас у Одесі. 

 

Віктор СКОРОМНИЙ, 
народний артист України, професор, художній керівник і головний диригент 

Академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України  

у 1986–2009 рр., генеральний директор, художній керівник і головний диригент 

Національної заслуженої капели бандуристів імені Георгія Майбороди у 2010–2013 рр. 

 

Петро Олександрович – взірець високої майстерності керівника у жанрі 

академічного народного виконавства з винятковим слухом, яскравим режисерським 

баченням, блискучою диригентською технікою, умінням творити оригінальний 

репертуар. Завдяки цьому та лідерським якостям – волі, принциповості й 

організаторському хисту аматорська «Дарничанка» сягнула справді професіонального 

рівня. Можна тільки здогадуватися, що б він міг зробити з колективом зі статусом 

професіонального! 

Інтелектуал, комунікабельний, майстер слова – уміє вести розмову з будь-яким 

контингентом людей, сказати від душі, переконливо, красиво. 

 

Іван СЛЬОТА 

народний артист України, професор, художній керівник Польського ансамблю пісні і 

танцю «Льонок» у 1970–2014 рр., поет 

 

Хормейстерська рука Петра Андрійчука витворяє дива! 

 

Олександр СПРЕНЦІС, 
доцент кафедри скрипки Національної музичної академії України  

імені П.І. Чайковського 

 

За роки викладацької діяльності дуже рідко зустрічав людей з таким ясним і 

чітким мисленням, яким є П.О. Андрійчук. Коли розум не заважає емоціям і дає 

можливість таланту реалізувати себе без зайвих перешкод. Ці якості є надзвичайно 

важливими для всіх музикантів. І вони притаманні Петрові Олександровичу повною 

мірою! 

Крім того, що Петро Олександрович має талант, він ще є дуже освіченою 

людиною в музичному плані – його розуміння музичного, професійного мистецтва і, 

зокрема, виконавського, на мій погляд, є зразковим. А коли професор Андрійчук 

давав відкриті уроки, то я по-доброму заздрив йому в умінні аналізувати музичний 

твір і, як на долоні, розгорнути перед студентом, показати всю низку завдань для 

вирішення. Це є ознакою таланту Петра Олександровича, яку не можна придбати. 

Цікаво, що маестро завжди виявляв інтерес до виконавського мистецтва інших 

фахових дисциплін, зокрема скрипки. Ми часто обговорювали проблеми, пов’язані з 

виконавством і було видно, що це був не формальний інтерес, а живе почуття і потяг 

до всього цікавого. На мій погляд, ця риса притаманна людям з універсальним 

світоглядом, не обмеженим вузькими фаховими рамками. 
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Плідна й успішна діяльність Петра Олександровича як керівника «Дарничанки» 

лише підкреслює масштаб його фігури та місце в сучасному українському музичному 

мистецтві. 

Бажаю Петру Олександровичу так само плідних і творчих багатоліть, як і 

перших 60! 

 

Галина СТЕПАНЕНКО, 
завідуюча відділом народної творчості Київського міського центру  

народної творчості та культурологічних досліджень 

 

Ціную людей чесних, порядних, правдивих, які мають дар співпереживати, 

«помічати» людину і цінувати її. 

Ці чесноти нині не надто популярні, та, на щастя, я маю таких друзів, колег, і 

серед них особливий – Петро Олександрович Андрійчук. 

Із ним водночас і легко, і непросто спілкуватися. Постійно «тримати» планку, 

відповідати життєвим принципам Петра Олександровича, його рівню – важкувато. А 

легко, бо ж будь-якої хвилини можна звернутися до нього за порадою, допомогою та 

й просто поговорити. Почуваєшся впевненіше, тепліє на душі від присутності цієї 

людини в твоєму житті. 

 

Іван СУХИЙ, 
заслужений працівник культури України,  

керівник зразкового дитячого ансамблю гармоністів м. Жашкова Черкаської обл. 

 

В особі Петра Олександровича маю глибоко шанованого товариша, побратима 

по мистецтву та старшого (на цілих два дні!) мудрого порадника. 

Бачить на кілька кроків наперед. Постійно працює над собою, тож ті, хто 

поруч, – приречені на вдосконалення. Його аура надихає до активізації думок, ідей, 

самовідданої праці. 

Невгамовний, гіперактивний. Кожне його слово вагоме, достойне. Понад усе 

цінує час і людей діла. 

 

Микола ТКАЧ, 
поет, етнолог, кандидат історичних наук, професор 

 

Цьому чоловікові Бог дарував оптимізму, творчої працелюбності та 

працездатності, мабуть, за трьох. Здавалося б, однієї «Дарничанки», цього чудового 

співочого колективу з усіма його, за сьогоднішньої фінансової скрути, клопотами, з 

численними гастролями в Україні та Європі, – людині мало би бути досить, аби 

виповнити і свою природну наснагу, і свій творчий потенціал. 

А під його ж орудою ще й народний хор «Княжа вольниця» на Київщині. Разом 

з тим він член журі численних музичних фестивалів та конкурсів, член редакційних 

рад: культурно-мистецького видання «Соломія», що ось уже 20 років радує її читачів і 

в кожному номері якого він подає змістовну добірку «Музичний гумор від Петра 

Андрійчука» та «Української музичної газети» Національної всеукраїнської музичної 

спілки, не кажучи про викладацьку роботу, де кожному студентові з любов’ю вділяє 

часточку свого непересічного таланту і щедрої душі. Тому він завжди у русі і завжди 

своєю подільською теплою усмішкою опромінює і наснажує. 
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Леонід ТРОФИМЕНКО, 
заслужений діяч мистецтв України,  

художній керівник Черкаського академічного заслуженого народного хору 

 

З Петром Андрійчуком ми знайомі чимало років. Особливо пам’ятна робота у 

складі журі VІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу колективів народного 

хорового співу імені Порфирія Демуцького. Я переконався у високому 

професіоналізмі цієї чудової людини при обговоренні виступів творчих колективів. 

Зворушила його лагідність і доброзичливість у спілкуванні, уміння вислухати 

кожного. 

У ювілейний рік хочу побажати Петру Олександровичу мирного неба, 

душевної гармонії і щоб Господь оберігав його, бо таких людей сьогодні дуже мало. 

 

Ольга УСПЕНСЬКА, 
автор творчого проекту «Відродження починається з духовності» 

Лідія МЕЛЬНИК, 
засновник творчого проекту «Відродження починається з духовності»,  

директор культурно-оздоровчого центру «Цитадель» 

 

У кожного з нас є свої слова про друзів. Здебільшого навіть не висловлені 

вголос, але породжені серцем. 

Петро Андрійчук – людина, котрій болить українське сьогодення і котра 

докладає зусиль, щоб воно стало кращим. Він має вдячну пам’ять, роками набуту 

мудрість, яка допомагає багатьом, і нам у тому числі, у творчому і повсякденному 

житті. 

Природа щедро обдарувала його добрим серцем, розумом, чуйністю. Високий 

професіоналізм, вірність справі, уміння згуртувати довкола себе людей і вести їх до 

успіху, постійне бажання вдосконалюватися – це Петро Андрійчук. 

Інколи дивуєшся, звідки у цієї людини беруться сили і час на все, що він 

робить. Уже десять літ він незмінний голова журі трьох всеукраїнських фестивалів-

конкурсів: «Пісенні візерунки», «Золоті ключі імені Василя Верховинця» та 

«Введенські піснеспіви», які є складовою проекту «Відродження починається з 

духовності». На його ім’я приїздять з усіх куточків України, йому довіряють, з ним 

радяться та звіряють свої позиції. 

 

Тетяна ФЕДОРОВА-ДЕМУЦЬКА, 
старший викладач кафедри графічного дизайну  

Київського державного інституту декоративно-прикладного  

мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука,  

внучата племінниця Порфирія Демуцького 

 

Петро Олександрович Андрійчук – талановитий музикант, диригент, знавець 

історії культури, надзвичайно працьовитий педагог і керівник, гідний представник 

української інтелігенції. 

Глибоко досліджує народно-хорове мистецтво. Продовжувач традицій 

Порфирія Демуцького. Через архіви встановив істинну дату його народження, уклав 

його біобібліографічний покажчик. Із «Дарничанкою» – володар Гран-прі ІV 
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конкурсу ім. Демуцького, а останній, VІІІ блискуче провів уже як організатор та 

голова журі, достойно замінивши славетного Анатолія Авдієвського. 

 

Наталія ЦЮПА, 
народна артистка України, професор, солістка Національного заслуженого 

академічного українського народного хору України імені Г.Г. Верьовки у 1966–2006 рр. 

 

Петро Андрійчук із тих людей, для кого народна творчість, українська народна 

пісня, самобутня фольклорна спадщина не тільки захоплення, а цілий Всесвіт. 

Рідна пісня, музика, Вітчизна – ті джерела, з яких Петро Олександрович черпає 

душевні сили. І ці джерела невичерпні. 

 

Вадим ЧОРНОКОНДРАТЕНКО, 
заслужений артист України,  

керівник ансамблю «Дивограй» Національної філармонії України, 

Ніна ЧОРНОКОНДРАТЕНКО, 
артистка ансамблю «Дивограй» 

 

Ще з студентських років маємо щастя спілкування з чудовою людиною, 

справжнім другом, щирим патріотом, талановитим музикантом і організатором – 

справді творчою особистістю у всіх виявах життя. 

Все, за що береться Петро Олександрович, він робить із любов’ю, з натхненням 

і величезною відповідальністю – результат завжди є найвищого ґатунку! 

 

Леопольд ЯЩЕНКО 

фольклорист, композитор,  

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 

 

Петро Андрійчук – незаперечний провідник українського народного хорового 

мистецтва. 
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ХУДОЖНІ КОЛЕКТИВИ, 

ОЧОЛЮВАНІ  

ПЕТРОМ АНДРІЙЧУКОМ 
 

 

 

 

 

Мілким було б мистецтво, яке давало би тільки звучання, 

не маючи засобів для вираження душевних станів 

 

Роберт Шуман 
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Український оркестр народної та популярної музики КНУКіМ 

 

Український оркестр народної та популярної музики – навчальний 

колектив секцій «Народні і оркестрово-струнні інструменти» кафедри 

академічного хорового та інструментального мистецтва факультету музичного 

мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.  

Керівник – заслужений працівник культури України, професор Петро 

Андрійчук, диригент – старший викладач, лауреат Міжнародного конкурсу 

Сергій Дідок. 

Колектив створений у 2001 р. Його попередниками були оркестр 

українських народних інструментів під орудою О. Омельченка, згодом 

Й. Франца та оркестр народних інструментів домрово-балалаєчного типу, який 

у різні роки очолювали Д. Казачков, С. Литвиненко, О. Ільченко, В. Марунич. 

Український оркестр народної та популярної музики є базою для набуття 

студентами досвіду колективного музикування, засадничих умінь організації та 

керування творчим колективом, проходження диригентської та навчальної 

практики, апробації творчих робіт з інструментування, здобуття кваліфікації 

«артист оркестру» та «диригент оркестру». У репертуарі колективу – твори 

української та світової класики, музика сучасних композиторів, обробки 

українського народного мелосу. 

Склад оркестру: скрипки, домри, кобзи, цимбали, бандури, баяни, 

акордеони, ліра, духові та ударні інструменти. 

У травні 2010 року український оркестр народної та популярної музики 

КНУКіМ здобув І місце та звання лауреата ІІ Міжнародного конкурсу-

фестивалю мистецтв «ART-PREMIUM» (Київ). 
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Ансамбль «Дарничанка» 

 

Ансамбль «Дарничанка» створений у 1962 році при Будинку культури 

Київського комбінату штучного волокна (згодом «Київхімволокно») 

балетмейстером Кімом Василенком і хормейстером Валентином Швиденком. 

У 1964 р. колективу присвоєно звання народний, а в 1967-му – 

заслужений ансамбль пісні і танцю Української РСР. 

Художніми керівниками «Дарничанки» були визначні діячі українського 

народного мистецтва: Кім Василенко, заслужений діяч мистецтв України, 

доктор мистецтвознавства, професор (1962–1974), Анатолій Пашкевич, 

народний артист України (1974–1977), Григорій Куляба, заслужений діяч 

мистецтв України (1977–1982), Валентин Швиденко, заслужений артист 

України (1982–1992). Від 1992 р. колектив очолює Петро Андрійчук, 

заслужений працівник культури України. 

Ансамбль веде активну концертну діяльність. Його можна бачити як на 

кращих столичних сценах, так і в найвіддаленіших куточках України. Колектив 

неодноразово репрезентував українське національне мистецтво за кордоном: в 

Австрії, Болгарії, Іспанії, Італії, Литві, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, 

Словаччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії. 

«Дарничанка» – лауреат літературно-мистецької премії імені Д. Луценка 

«Осіннє золото» (2007), переможець численних конкурсів, у т.ч. володар Гран-

прі IV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу колективів народно-хорового 

співу імені Порфирія Демуцького (2004) та V Міжнародного конкурсу 

вокальних ансамблів та хорів імені Дмитра Бортнянського (1-ше місце, 2016). 

Про творчість ансамблю створені телевізійні музичні фільми «Їхав 

козак» (УТ, 1995) і «Співуча «Дарничанка» (УТ, 2003). Понад два десятки 

творів записано до фондів Українського радіо. Колектив брав участь в 

озвученні і зйомках фільмів «Червоне вино перемоги» (1990), «Золота 

куля» (1999), «Вечори на хуторі побіля Диканьки» (2001), «Сорочинський 

ярмарок» (2004), «Коли її зовсім не чекаєш» (2007), першого українського 

телесеріалу «Роксолана» (1996). 

У творчому доробку «Дарничанки» аудіоальбом «Єднаймося, люба 

родино!» (1999), нотні збірки «Дорога до мами» (2002), «Співає народний хор» 

і «Співає «Дарничанка» (2004). 

Від 2012 р. «Дарничанка» функціонує у складі Центру художньої та 

технічної творчості «Печерськ». 
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Хор «Княжа вольниця» 

 

Хор села Білогородка Києво-Святошинського району Київської області 

створений 1982 року. У 1988 р. присвоєно звання «самодіяльний народний 

колектив». Назва «Княжа вольниця» – від 2005 р.Учасник телетурніру «Сонячні 

кларнети» (1987 р.). 

У 1991 р. хор здійснив записи близько двох десятків пісень на 

Українському радіо. 

Неодноразовий лауреат районних, обласних та всеукраїнських конкурсів і 

фестивалів, у т.ч. VІ Всеукраїнського фестивалю аматорського мистецтва 

Федерації профспілок України (1-ше місце, 2008, Ворзель Київської обл.), ІІ і 

ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної творчості «Червона 

калина» (1-ші місця, 2011, 2012, Алушта, АР Крим), ІV і V Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу аматорської творчості «Пісенні візерунки» (1-ші місця, 

2011, 2012, Ворзель), ІV Всеукраїнського фестивалю духовної музики 

«Введенські піснеспіви» (Гран-прі, 2012, Ворзель), фестивалю-конкурсу 

української народної пісні імені Юрія Штельмаха «Серпневий заспів» (1-ше 

місце, 2013, Іллічівськ Одеської обл., 2015 – почесний гість спільно з хоровою 

групою заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України 

«Дарничанка»), Всеукраїнського фестивалю народної творчості «Київська 

золота осінь» (2013), ІХ обласного огляду-конкурсу хорових колективів імені 

Кирила Стеценка (Гран-прі, Баришівка, Обухів, 2015), фестивалю народної 

творчості на Національному Сорочинському ярмарку (Гран-прі, Великі 

Сорочинці Миргородського р-ну Полтавської обл., 2015), Всеукраїнського 

фестивалю імені І. Сльоти «А льон цвіте» (Житомир, 2016), Міжнародного 

фестивалю соборності культур «Родина» (Боярка Києво-Святошинського р-ну, 

2017). 

Пісенні дороги «Княжої вольниці» пролягли Київщиною, Львівщиною, 

Херсонщиною, Черкащиною, Автономною Республікою Крим, Польщею, 

Литвою. У трагічному 1986-му колектив неодноразово виїздив із концертами у 

30-кілометрову зону до ліквідаторів Чорнобильської аварії. 

У 1982–1994 рр. хор очолював видатний хоровий диригент, заслужений 

діяч мистецтв України Григорій Куляба, у 2002–2009 рр. – дипломант 

Міжнародного конкурсу Віталій Бондаренко, у 1994–2002 рр. і від 2009-го – 

заслужений працівник культури України, професор Київського національного 

університету культури і мистецтв Петро Андрійчук. 
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П. О. Андрійчук, В. Я. Якимчук. – Київ : Муз. Україна, 2003. – 136 с. 

2004 

241. Лазаренко В. І. Білий цвіт [Ноти] : пісні / В. І. Лазаренко ; муз. ред. 

Петро Андрійчук. – Красноперекопськ, 2004. – 72 с. 

242. Методичні рекомендації для роботи зі співаками-початківцями / 

Нац. аграр. ун-т, каф. культурології ; рецензенти: П. О. Андрійчук, 

Є. А. Доненко. – Київ, 2004. – 104 с. 

243. Співає «Дарничанка» [Ноти] : твори для нар. хору, вок. ансамблів, 

солоспіви / упоряд.: П. О. Андрійчук, В. Я. Якимчук ; Голов. упр. 

культури, мистецтв та охорони культур. спадщини КМДА ; Київ. міськ. 

центр. нар. творчості та культурол. дослідж. – Київ : Муз. Україна, 

2004. – 99 с. 

2005 

244. Сухий І. І. Українська гармоніка [Ноти] : [навч. посіб.] / Іван Сухий ; 

за ред. П. О. Андрійчука, М. С. Голючека ; рецензенти: П. О. Андрійчук 

[та ін.]. – Київ : Кий, 2005. – 103 с. 

2007 

245. Білецька Г. Осінній романс [Ноти] / Ганна Білецька ; муз. ред. 

П. О. Андрійчук ; КМДА, Голов. упр. культури і мистецтв, Київ. міськ. 

центр нар. творчості та культурол. дослідж. – Київ, 2007. – 64 с. 

246. Українська сучасна духовна музика [Ноти] : (для хорів a cappella) / 

рецензенти: П. О. Андрійчук, В. Н. Золочевський. – Київ : Томіріс-Н, 

2007. – 120 с. 
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2011 

247. Губар М. Гармоністе, дзвінко грай! [Ноти] : твори для гармошки / 

Микола Губар ; рецензенти: П. О. Андрійчук, М. С. Голючек, 

І. І. Сухий. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 48 с. 

248. Петрушевський М. Ансамбль угорських народних інструментів 

[Ноти] : метод.-репертуар. посіб. / Михайло Петрушевський ; 

рецензенти: П. О. Андрійчук, М. М. Митровка ; коректор 

П. О. Андрійчук. – Ужгород, 2011. – 167 с. – Текст парал. укр., угор. 

2012 

249. Гринь Н. Пісні для дітей [Ноти] : пед. репертуар муз. шк., муз. від-ня 

поч. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. виховання) / Наталія 

Гринь ; Упр. культури Полтав. обл. держ. адмін., Обл. метод. каб. навч. 

закл. мистецтва та культури ; рецензент і муз. ред. П. О. Андрійчук. – 

Полтава : [Обл. метод. каб. навч. закл. мистецтва та культури], 2012. – 

68 с. 

250. Заслужений академічний Закарпатський народний хор / упоряд. та 

передм. Н. Петій-Потапчук ; ред. Н. Ребрик ; ред. нот. матеріалу 

П. Андрійчук. – Ужгород : Гражда, 2012. – 180 с. 

251. Звукові картини Наталії Гринь // Пісні для дітей : пед. репертуар муз. 

шк., муз. відд-ня поч. спеціаліз. мистец. навч. закл. (шк. естет. 

виховання) / Наталія Гринь ; Упр. культури Полтав. обл. держ. адмін., 

Обл. метод. каб. навч. закл. мистецтва та культури ; рецензент і муз. ред. 

П. О. Андрійчук. – Полтава, 2012. – С. 3–4. 

252. П. Д. Демуцький : бібліогр. покажч. / уклав проф. П. О. Андрійчук // 

Ліра і її мотиви : додатки, біогр. матеріали / П. Д. Демуцький. – Харків, 

2012. – С. 285–292. 

2016 

253. Залуцький О. Музичні товариства Буковини : довід. Чернів. обл.  

від-ня Нац. всеукр. муз. спілки (до 25-річчя від дня заснування) / 

Олександр Залуцький ; рецензенти: П. О. Андрійчук, 

В. М. Китайгородська, О. В. Савчук. – Чернівці : Друк Арт, 2016. – 304 с. 

2017 

254. Дідок С. В. Аранжування та інструментування для ансамблю народних 

інструментів : навч. практикум для студентів мистец. закл. вищої освіти. 

Вип. 1 / С. В. Дідок ; рецензенти: А. А. Семешко, П. О. Андрійчук. – 

Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 43 с. 
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1972 

255. Боднар М. Юний фотолюбитель [Петрик Андрійчук] / М. Боднар // 

Надзбручан. правда. – 1972. – 15 серп. 

1976 

256. Доскалов І. Там, де стежки Соломії / І. Доскалов // Вільне життя. – 

1976. – 17 груд. – С. 4. – Баяніст П. Андрійчук виконав пісню на виступі 

музучилища в с. Біла. 

1986 

257. Жупан О. Свято мистецтва : [огляд-конкурс худож. самодіяльності 

труд. колективів підприємства «Хімволокно»] / О. Жупан // Робітн. 

трибуна. – 1986. – 25 лют. – С. 4. – П. Андрійчук згадується як художній 

керівник хору тарного цеху. 

1987 

258. Кудінова Л. Як живеш, культармієць? / Л. Кудінова, Т. Катишева // 

Надзбручан. правда. – 1987. – 29 січ. – П. Андрійчук – соліст Київської 

філармонії, випускник Борщівської школи мистецтв. 

1988 

259. Тарасюк Л. «Цвіти, Україно, співай, Україно» : [огляд худож. 

самодіяльності труд. колективів підприємства «Хімволокно»] / 

Л. Тарасюк // Робітн. трибуна. – 1988. – 20 груд. – С. 4. – П. Андрійчук 

згадується як художній керівник хору тарного і целофанового цехів. 

260. Трищенкова В. Як дорогих гостейприймали в підмосковному Клину 

хор тарного і целофанового цехів нашого об’єднання 

[«Хімволокно»] // В. Трищенкова, С. Настенко // Робітн. трибуна. – 

1988. – 15 листоп. – С. 4. 

1989 

261. Плахотнюк Л. «Дарничанка» за кордоном / Л. Плахотнюк // Робітн. 

трибуна. – 1989. – 13 черв. – С. 3. – П. Андрійчук згадується як 

талановитий виконавець гри на баяні та акордеоні. 

262. Тишкевич А. Свято улюбленого ансамблю : [вечір до 10-річчя нар. 

ансамблю «Дударі»] / А. Тишкевич // Робітн. трибуна. – 1989. – 

10 жовт. – С. 4. – П. Андрійчук згадується як керівник хору тарного та 

целофанового цехів. 

1990 

263. Сатир Л. Мовою пісні / Л. Сатир // Робітн. трибуна. – 1990. – 

10 листоп. – С. 3. – П. Андрійчук згадується як керівник хору тарного 

цеху. 

264. Українську пісню люблять всі : [про лист з Будинку культури 

Кишинівського ВТО] // Робітн. трибуна. – 1990. – 23 жовт. – С. 4. – 

Висловлюється вдячність П. Андрійчуку як художньому керівникові 

хору. 
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1991 

265. Тарасюк Л. А пісня буде з нами : [конкурс самодіял. колективів] / 

Л. Тарасюк // Робітн. трибуна. – 1991. – 30 квіт. – С. 2. – Про виступ 

хору працівників тарного та целофанового цехів під керівництвом 

П. Андрійчука. 

1992 

266. Дзюба О. У будні та свята : [відзначення річниці Дня незалежності 

України у Ватутін. р-ні столиці] / О. Дзюба // Робітн. трибуна. – 1992. – 

1 верес. – С. 2. – Виступ хору працівників тарного та целофанового цехів 

під керівництвом П. Андрійчука. 

267. Настенко С. Пісня – радість : [поїздка хору працівників тарного та 

целофанового цехів до Литви] / С. Настенко // Робітн. трибуна. – 1992. – 

28 січ. – С. 2. – Вдячність керівникові хору П. Андрійчуку. 

268. Седляр В. Звіт і огляд : [5-річчя хору ветеранів праці об’єднання 

«Хімволокно»] / В. Седляр // Робітн. трибуна. – 1992. – 15 груд. – С. 2. – 

«Дарничанка» під керівництвом П. Андрійчука привітала ювілярів. 

1993 

269. Биба В. П. Для людей праці / В. П.  Биба // Робітн. трибуна. – 1993. – 

5 січ. – С. 1. – П. Андрійчуку присвоєно почесне звання «Заслуженого 

працівника культури України». 

270. Йовенко В. До ювілею : [фестиваль нар. творчості на честь 50-річчя 

визволення Києва] / В. Йовенко // Робітн. трибуна. – 1993. – 26 жовт. – 

С. 1. – П. Андрійчук згадується як автор музики до пісні «Листи». 

271. Підсумки : [30-річна діяльність «Дарничанки»] // Робітн. трибуна. – 

1993. – 31 берез. – С. 2. – П. Андрійчук згадується як художній керівник 

«Дарничанки». 

272. Седляр В. Звіт і огляд : [концерт з нагоди 30-річчя «Дарничанки»] / 

В. Седляр, Г. Брилюкова, Г. Буренко // Робітн. трибуна. – 1993. – 

27 квіт. – С. 2. 

273. Слободяник М. «Дарничанка» в Славутичі / М. Слободяник // Робітн. 

трибуна. – 1993. – 27 квіт. – С. 2. ; 13 лип. – С. 2. ; 28 лип. – С. 2. ; 

10 серп. – С. 2. 

274. У нове плавання // Робітн. трибуна. – 1993. – 31 берез. – С. 2. – 

П. Андрійчук згадується як художній керівник «Дарничанки». 

275. Хто виводив у люди // Робітн. трибуна. – 1993. – 31 берез. – С. 2. – 

П. Андрійчук згадується як хормейстер «Дарничанки». 

1994 

276. Брилюкова Г. Не забувається таке…  : [вечір з нагоди 40-річчя з дня 

народження і 20-річчя творчої діяльності солістки ансамблю 

«Дарничанка» Катерини Сулими] / Г. Брилюкова // Робітн. трибуна. – 
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1994. – 1 берез. – С. 2. – «Дарничанка» виконувала пісню П. Андрійчука 

«Листи». 

277. Буренко Г. «Дарничанка» – осінь-94 / Галина Буренко // Робітн. 

трибуна. – 1994. – 30 листоп. – С. 2. 

278. Буренко Г. За буднями – свята / Галина Буренко, Валентин Павленко // 

Робітн. трибуна. – 1994. – 15 лют. – С. 1. – П. Андрійчук готує студентів 

інституту культури для оркестрової групи «Дарничанки». 

279. Є кому і для кого співати : [фестиваль худож. самодіяльності до Дня 

Перемоги] // Робітн. трибуна. – 1994. – 26 квіт. – С. 3. – П. Андрійчук 

згадується як керівник хору працівників тарного цеху. 

280. Корецька С. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине»… : 

[концерт «Дарничанки» до 180-річчя від дня народження Т. Шевченка] / 

Світлана Корецька // Робітн. трибуна. – 1994. – 24 трав. – С. 2. 

281. Косарчук О. Пісенне перевесло / Оксана Косарчук // Робітн. трибуна. – 

1994. – 9 серп. – С. 2. – Інтерв’ю П. Андрійчука опублікувала районна 

закарпатська газета «Нове життя» та разом з анонсом концерту 

«Дарничанки» передали по місцевому радіомовленню. 

282. Настенко С. Щоб наша доля нас не цуралась : [10 років колективу 

худож. самодіяльності тарного цеху] / Світлана Настенко // Робітн. 

трибуна. – 1994. – 1 берез. – С. 2. – П. Андрійчук згадується як художній 

керівник колективу. 

283. Свято «Інновації» : [дворіччя газети] // Інновація. – 1994. – № 13/14 

(липень). – С. 1. – Ансамбль «Дарничанка» під керівництвом 

П. Андрійчука привітав гостей свята. 

284. Свято новаторів : [День винахідника і раціоналізатора України] // 

Інновація. – 1994. – № 19/20 (жовтень). – С. 1, 2. – Ансамбль 

«Дарничанка» під керівництвом П. Андрійчука привітав гостей свята. 

285. Ціцак М. Багата талантами Срібна Земля : [огляд-конкурс «Піснярі 

Срібної Землі» ім. М. Машкіна] / М. Ціцак // Закарпат. правда. – 1994. – 

26 листоп. – Ансамбль «Дарничанка» – гість свята. 

1996 

286. Ісупова І. Дарунок «Дарничанки» / Ірина Ісупова // Нар. армія. – 

1996. – 18 верес. – С. 8. 

287. Мельник Б. «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» : [відкриття 

пам’ятника Т. Шевченку в с. Білогородка] / Б. Мельник // Новий день. – 

1996. – 1 черв. – С. 2. – П. Андрійчук згадується як керівник народного 

самодіяльного хору с. Білогородка. 

288. Прем’єра пісні перед... ранковим доїнням // Нар. слово. – 1996. – 

18 трав. – С. 1. – Гастролі «Дарничанки» у селах Кіровоградської 

області. 



Біобібліографічний покажчик 
 

116 

289. Фото на згадку : [ансамбль «Дарничанка» підготувала концертну 

програму до вечора вшанування армійських атлетів – переможців 

Олімпіади] // Нар. армія. – 1996. – 28 верес. – С. 8. 

1997 

290. Бобошко В. Чарівниця «Дарничанка» / Володимир Бобошко // Хата. – 

1997. – № 1. – С. 6. 

291. Задорога А. Павло Глазовий і Євген Товстуха: тривалий сеанс 

словотерапії в «Українському домі» / Анатолій Задорога // Вечір. 

Київ. – 1997. – 3 верес. – С. 2. – «Дарничанка» виступила на вечорі. 

292. Погребенник Ф. Заслуженому народному ансамблю пісні і танцю 

України «Дарничанка» 35 / Федір Погребенник // Хата. – 1997. – 

№ 12. – С. 6. 

293. Рудаков М. В Румунії, серед українців [виступила «Дарничанка»] / 

Микола Рудаков // Нар. газ. – 1997. – № 16 (297). – С. 2. 

294. Рудаков М. Відданий своїй справі / Микола Рудаков // Нар. армія. – 

1997. – 17 груд. – С. 7. 

295. Рудаков М. Зачарувала Румунію «Дарничанка» / Микола Рудаков // 

Нар. армія. – 1997. – 5 квіт. – С. 8. 

296. Рудаков М. Культуру творять одержимі / Микола Рудаков // Вечір. 

Київ. – 1997. – 14 серп. – С. 14. 

297. Рудаков М. Культуру творять одержимі / Микола Рудаков // Говорить 

і показує Україна. – 1997. – 24 лип. – С. 12. 

298. Рудаков М. Культуру творять одержимі / Микола Рудаков // Уряд. 

кур’єр. – 1997. – 24 трав. – С. 10. 

299. Рудаков М. Шевченківські дні в Румунії / Микола Рудаков // Уряд. 

кур’єр. – 1997. – 25 берез. – С. 8. – «Дарничанку» запросили в Румунію. 

1998 

300. Андрієвський В. Ой, весно, весно, що ти нам принесла… / Василь 

Андрієвський // Культура і життя. – 1998. – 1 квіт. – Участь 

«Дарничанки» у фольклорному вечорі «Благослови, мати, весну 

закликати…». 

301. Берест Т. Приходь, весно! / Тетяна Берест // Вечір. Київ. – 1998. – 

14 берез. – С. 2.– «Дарничанка» виступила на святі Весни. 

302. Биба В. «Дарничанка», «Веселада» и другие / В. Биба // Клуб. – 

1998. – № 9. – С. 7–8. – П. Андрийчук упоминается как руководитель 

«Дарничанки». 

303. Борзенець В. Пісня з батьківського краю : [35 років «Дарничанці»] / 

Володимир Борзенець // Робітн. газ. – 1998. – 15 січ. – С. 5. 

304. Верховинець Г. Золоті ключі / Галина Верховинець // Говорить і 

показує Україна. – 1998. – 24 верес. – С. 14. – П. Андрійчук – гість 

фольклорної радіостудії. 
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305. Глеба Ю. Ф. Машківської пісні вічний вогонь : [інтерв’ю з членом 

оргкомітету по проведенню Третього міжнар. пісен. фестивалю ім. 

М. Машкіна Юрієм Федоровичем Глебою / записала Н. Бабинець] // 

Нове життя. – 1998. – 12 груд. – С. 3. – П. Андрійчук згадується як член 

журі. 

306. Душі криниця // Червон. гірник. – 2001. – 18 січ. – С. 3. – П. Андрійчук 

згадується як голова журі свята. 

307. Павлюченко С. ...І всі стають українцями. «Дарничанці» – 35! / 

Станіслав Павлюченко // Культура і життя. – 1998. – 25 листоп. – С. 3. 

308. Приймак О. «Дарничанці» – 35 / Оксана Приймак // Хрещатик. – 

1998. – 4 квіт. – С. 10. 

309. Приймак О. Дякуємо тобі, наш соловейку! / Оксана Приймак // Ваше 

здоров’я. – 1998. – 7 січ. – В Національному аграрному університеті 

«Дарничанка» співала величальну на зустрічі з Н. Матвієнко. 

310. Приймак О. Наш Соловейко / Оксана Приймак // Злагода. – 1998. – 

27 січ. – С. 8. – Діти з ансамблю «Дарничанка» співали величальну Ніні 

Матвієнко. 

311. Приймак О. Нашому «Колосу» – 40 / Оксана Приймак // Київ-

Московський. – 1998. – 18 черв. – С. 7. – П. Андрійчук із 

«Дарничанкою» на концерті з нагоди 40-річчя народного ансамблю пісні 

і танцю «Колос». 

312. Приймак О. Сонцесяйна квітка України : [про «Дарничанку» та 

П. Андрійчука] / Оксана Приймак // Злагода. – 1998. – 2 квіт. – С. 4. 

313. Приймак О. Співає «Колос»… : [святкування 40-річчя колективу] / 

Оксана Приймак // Злагода. – 1998. – 25 черв. – С. 3. – Хорова група 

ансамблю виконала «Козацьке весілля» в обробці П. Андрійчука. 

314. Рудаков М. Пісня – його життя : [Григорій Гребініченко] / Микола 

Рудаков // Хата. – 1997. – № 9. – С. 6. 

315. Рудаков М. Хімволокняни, дарничани : [«Дарничанці» – 35] / Микола 

Рудаков // Столиця. – 1998. – 12 січ. – С. 4. 

316. Рутковська О. «Благослови, мати, весну закликати» : [анонс 

фольклор. вечору] / Ольга Рутковська // Хата. – 1998. – № 4. – С. 4. 

1999 

317. В преддверии праздника // Сельский труженик. – 1999. – 17 июля. – 

«Дарничанка» приедет на фестиваль «Песни над Булганаком». 

318. Дзвенить піснями Україна // Хата. – 1999. – № 3. – С. 4. – Виступ 

«Дарничанки» на II Всеукраїнському фестивалі самодіяльних художніх 

колективів профспілок. 

319. До пісенного перевесла // Нове життя. – 1999. – 27 листоп. – С. 3. – 

П. Андрійчук висловлює свою думку про пісенний фестиваль 

ім. Михайла Машкіна. 
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320. Жарий Б. Хай не бракує в світі доброти : [про Міжнар. доброчин. 

фонд «Українська хата», в якому П. Андрійчук очолює секцію 

музикознавства ] / Б. Жарий // Вісник Надзбруччя. – 1999. – 9 лип. – С. 1. 

321. З концертом до земляків : [виступ «Дарничанки» в с. Літочки та 

Соболівка] // Нове життя. – 1999. – 31 берез. – С. 3. 

322. Песни над Булганаком // Крымский меридиан. – 1999. – С. 3. – 

«Дарничанка» – гость фестиваля. 

323. Петроченко С. «Будет хлеб – будет и песня…» / С. Петроченко // 

Сельский труженик. – 1999. – 7 авг. – «Дарничанка» – гость фестиваля 

«Песни над Булганаком». 

324. Попова Л. Лине пісня над Іршавою… / Людмила Попова // Новини 

Закарпаття. – 1999. – 4 груд. – С. 12. – Виступ артистів «Дарничанки» на 

гала-концерті Всеукраїнського пісенного фестивалю ім. Михайла 

Машкіна. 

325. Попова Н. Пісенне свято в Криму : [у фестивалі «Пісні над 

Булганаком-99» взяла участь «Дарничанка»] / Наталя Попова // 

Соломія. – 1999. – № 4. – С. 4. 

326. Приймак О. Єднаймося в злагоді – на добро собі і людям : наша 

українська хата : [у благодійному заході до 5-ліття Міжнародного 

доброчинного фонду «Українська хата»взяла участь «Дарничанка»] / 

Оксана Приймак // Соломія. – 1999. – № 4. – С. 2. 

327. Рудаков М. Краса й добро врятують світ / Микола Рудаков // Галиц. 

вісн. – 1999. – 24 квіт. – С. 3. – П. Андрійчук очолює секцію 

музикознавства та історії Міжнародного доброчинного фонду 

«Українська хата». 

328. Рудаков М. Культуру творять одержимі / Микола Рудаков // Хата. – 

1999. – № 1. – С. 6. 

329. Рудаков М. Хай не бракує у світі доброти / Микола Рудаков // Голос 

православ’я. – 1999. – № 7 (квітень). – С. 7. – П. Андрійчук очолює 

секцію музикознавства та історії Міжнародного доброчинного фонду 

«Українська хата». 

330. Хроніка становлення і діяльності Тернопільського земляцтва // 

Тернопілля : бюлетень. – 1999. – Число 1 (1). – С. 4–9. – Про виступ 

«Дарничанки» на зборах земляцтва на с. 4–5. 

331. Ширан І. Фестиваль Машкіна відбувся! / Інна Ширан // Соціал-

демократ. – 1999. – 4 груд. – С. 12. – Член журі П. Андрійчук висловлює 

свою думку про фестиваль. 

2000 

332. Бобошко В. Творчі вершини самобутньої «Дарничанки» / Володимир 

Бобошко // Соломія. – 2000. – № 2. – С. 2. 
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333. Бояновська Л. Щастя Петра Андрійчука / Леся Бояновська // Галиц. 

вісн. – 2000. – 2 груд. – С. 2. 

334. Верховинець Г. …Дивовижно поєднував хореографію, пісню і 

театральне дійство : 5 січня 2000 р. минуло 120 років з дня народження 

Василя Миколайовича Верховинця / Галина Верховинець // Укр. муз. 

газ. – 2000. – № 1. – С. 8. – П. Андрійчук згадується як митець, для якого 

взірцем є творчість В. Верховинця. 

335. Верховинець Г. …І рідній пісні серце віддають : [про «Дарничанку»] / 

Галина Верховинець // Укр. муз. газ. – 2000. – № 3. – С. 2. 

336. Войткова В. Наш земляк у складі «Дарничанки» : [виступ 

«Дарничанки» в с. Якимівка] / В. Войткова // Слово трудівника. – 2000. – 

26 лип. 

337. Гуреш Т. В степах України : [про поїздку «Дарничанки» по Україні] / 

Тамара Гуреш // Укр. слово. – 2000. – 16–22 берез. – С. 10. 

338. Магас В. Радість для душі : [«Дарничанка» виступила у с. Мельниця-

Подільська Борщев. р-ну] / Василь Магас // Галиц. вісн. – 2000. – 

16 верес. – С. 2. 

339. Мадзій І. Привіз у подарунок «Дарничанку» : [концерт в рамках свята 

«Борщівська осінь»] / Ірина Мадзій // Вільне життя. – 2000. – 7 жовт. – 

С. 4. 

340. Невгад П. Зберегти духовну спадщину : профспілк. аматор. колективи 

виживають і працюють / П. Невгад // Профспілк. вісті. – 2000. – 1 груд. – 

С. 8. – Навчальний семінар для керівників хорових та танцювальних 

колективів пройшов на базі «Дарничанки». 

341. Нетреб’юк Г. Гості зі столиці : [«Дарничанка» у Борщеві] / Ганна 

Нетреб’юк // Галиц. вісн. – 2000. – 16 верес. – С. 2. 

342. Приймак О. «Дарничанка» : [концерт в рамках Всеукр. мистец. 

проекту «Хорова асамблея»] / Оксана Приймак // Злагода. – 2000. – № 11 

(квітень). – С. 4. 

343. «Ретро» – це сучасно // Говорить і показує Україна. – 2000. – 13 січ. 

(№ 3). – С. 11. – П. Андрійчук висловлюється про дует акордеоністів 

«Ретро» у складі подружжя Галини та Ігоря Саїків. 

344. Рудаков М. Вірю в її щасливу творчу долю / Микола Рудаков // 

Рятувальник. – 2000. – 24 листоп. – П. Андрійчук висловлюється про 

Лесю Башняк. 

345. Рудаков М. Зачаровує співом «Дарничанка» / Микола Рудаков // 

Рятувальник. – 2000. – 22 верес. – С. 8. 

346. Рудаков М. Оце компанія!.. : «Українська хата» у профспілковому 

Будинку культури / Микола Рудаков // Профспілк. вісті. – 2000. – 

21 лип. – У день Св. Петра і Павла вшановували іменинників, серед яких 

П. Андрійчук. 
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347. Рудаков М. «Ретро» – це сучасно / Микола Рудаков // Рятувальник. – 

2000. – 3 листоп. – П. Андрійчук висловлюється про дует акордеоністів 

«Ретро». 

348. Слово до читача : [про худож. колективи профспілок та 

«Дарничанку»] // Щоб не висихала криниця народної душі : (деякі 

аспекти соц.-культур. сфери у діяльності профспілок). – Київ, 2000. – 

C. 3–6. – (Бібліотечка голови профспілкового комітету ; № 4). 

349. Татаренко В. У голосі «Дарничанки» – душа українського народу / 

Володимир Татаренко // Вечір. Київ. – 2000. – 11 квіт. – С. 6. 

350. Цівірко М. Ось диво, яке сотворив Кім / Микола Цівірко // Вечір. 

Київ. – 2000. – 28 квіт. – С. 8. – П. Андрійчук сказав теплі слова на 

адресу ювіляра – Кафедри народної хореографії. 

351. Черняк С. Київські митці з Тернопільщини / Сергій Черняк // 

Тернопілля. – 2000. – Число 1 (2). – С. 7. 

352. Шпанько К. Магія рідної пісні / Кіра Шпанько // Профспілк. вісті. – 

2000. – 17 берез. – П. Андрійчук – друг Іршавського міжрегіонального 

пісенного фестивалю. 

2001 

353. Бабинець Н. Хай довіку буде щасливим весь український рід : 

[Іршавщина святкує 10-ту річницю Незалежності України] / Наталія 

Бабинець // Нове життя. – 2001. – 30 серп. – «Дарничанка» виступила на 

святі. 

354. Гальцова Е. «А мы к вам еще приедем!»  : 1 августа в Доме культуры 

с. Новоандреевки состоялось закрытие фестиваля «Песни над 

Булганаком–2001» / Е. Гальцова // Сельский труженик. – 2001. – 8 авг. – 

«Дарничанка» – гость фестиваля. 

355. Гуцал В. Свято хорового мистецтва : III Всеукр. фест.-конкурс ім. 

П. Демуцького / Віктор Гуцал // Культура і життя. – 2001. – 17 листоп. – 

С. 1, 2. – Про виступ «Дарничанки». 

356. Гуцал В. Хто співає – той щасливий / Віктор Гуцал // Укр. муз. газ. – 

2001. – № 4. – С. 1, 3. – «Дарничанка» виступила на III Всеукраїнському 

конкурсі-фестивалі колективів народного хорового співу 

ім. П. Демуцького. 

357. Дмитренко М. Червоні кетяги калини / Микола Дмитренко // 

Народознавство. – 2001. – № 60 (грудень). – С. 9–10. – П. Андрійчук – 

гість Днів української культури в РФ (м. Сочі). 

358. Закарпатська гілка Національної Ліги українських композиторів // 

Новини Закарпаття. – 2001. – 3 лип. – С. 5. – П. Андрійчук – у творчій 

громаді. 

359. Здір Л. «Червона калино, моя Україно, це пісня про тебе» : 

[фестиваль вок.-хор. мистецтва «Калиновий спів»] / Лариса Здір // Нар. 
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слово. – 2001. – 29 трав. – С. 1, 3. – П. Андрійчук висловлюється про 

фестиваль. 

360. Зорина Е. «Песни над Булганаком–2001» / Елена Зорина // Крым. 

известия. – 2001. – 27 июля. – «Дарничанка» – гость фестиваля. 

361. Конькова Г. В. Андрійчук Петро Олександрович / Г. В. Конькова // 

Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 1 : А. – С. 498. 

362. Обуховський В. Душі криниця: [свято самодіял. мистецтва у Кривому 

Розі] / В. Обуховський // Позиція. – 2001. – 21 січ. 

363. Обуховский В. И руководители становятся учениками : [Всеукр. 

семинар руководителей учреждений культуры профсоюзов во Львове] / 

В. Обуховский // Позиция. – 2001. – 21 дек. – С. 1. – П. Андрийчук – 

член экспертной комиссии. 

364. Панова М. «Різдвяні зустрічі» розкрилювали душу / Мотрона 

Панова // Червон. гірник. – 2001. – 13 січ. – С. 4. – В рамках фестивалю 

П. Андрійчук проведе майстер-клас для керівників колективів художньої 

самодіяльності. 

365. Рокитянська Л. Душі криниця чиста… / Л. Рокитнянська // Культура і 

життя. – 2001. – 22 серп. – С. 1. – Майстер-клас П. Андрійчука з 

хорового співу в Кривому Розі на святі «Душі криниця». 

366. Рудаков М. Бізнес і меценатство – два крила духовності / Микола 

Рудаков // Хата. – 2001. – № 1. – С. 1. – П. Андрійчук співпрацює з 

Міжнародним доброчинним фондом «Українська хата». 

367. Рудаков М. Її спів зачаровує / Микола Рудаков // Уряд. кур’єр. – 

2001. – 20 січ. – С. 8. – Цитуються слова П. Андрійчука про Лесю 

Башняк. 

368. Рудаков М. Культуру творять одержимі / Микола Рудаков // 

Рятувальник. – 2001. – 18 трав. – С. 8. 

369. Рудаков М. «Майбутнє України – її діти» / Микола Рудаков // Хата. – 

2001. – № 1. – С. 3. – П. Андрійчук згадується як член журі фестивалю. 

370. Сагач Г. Сяйво поетичного слова Володимира Олефіренка / Галина 

Сагач // Нова альтернатива. – 2001. – 5–12 лип. – С. 8. – Згадується 

П. Андрійчук як художній керівник «Дарничанки». 

371. Сандига О. Свято, яке завжди з нами : [виступ «Дарничанки» на I 

Всеукр. конкурсі-огляді худож. колективів Всеукр. т-ва «Просвіта»] / 

Олеся Сандига // Слово Просвіти. – 2001. – 23 листоп. – С. 16. 

372. «Сплітають український вінок». П. О. Андрійчук // Скарбниця 

дозвілля [Ноти] : на допомогу працівникам закл. культури профспілок / 

Федерація проф. спілок України, Упр. культ.-мас., спорт. роботи та 

оздоровлення. – Київ, 2001. – С. 3–5. 

373. Телелейко Т. Лаборатория культуры / Татьяна Телелейко // 

Украинское обозрение = Український огляд : независимое издание 



Біобібліографічний покажчик 
 

122 

украинцев в России. – 2001. – № 2. – С. 12–13. – П. Андрийчук принял 

участие в работе экспериментальной лаборатории традиционной 

культуры украинцев России. 

374. Успенська О. Будинок культури відкритого акціонерного 

товариства «Київхімволокно» відзначив своє 50-річчя / Ольга 

Успенська // Вісн. Федерації професійних спілок України. – 2001. – 

№ 1. – С. 23–25.  

2002 

375. Будень – як свято. Наше свято! // Культура і життя. – 2002. – 

27 берез. – С. 1. – Про виступ «Дарничанки» на урочистостях до 

Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

митецтва. 

376. Верховинець Г. Грані таланту [Петра Андрійчука] / Галина 

Верховинець // Профспілки України. – 2002. – № 2. – С. 87–89. 

377. Верховинець Г. Їхні пісенні дороги : [про «Дарничанку»] / Галина 

Верховинець // Профспілки України. – 2002. – № 3. – С. 83–85. 

378. Верховинець Г. Розкрилена творчість [Петра Андрійчука] / 

Г. Верховинець // Україна. – 2002. – № 5. – С. 46–47. 

379. Волга Л. 40 – це ще навіть не полудень віку! : [ювіл. концерт 
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№ 4 (березень). – С. 8. 

452. Прилипко О. У колі великої родини трударів : [«Дарничанка» святкує 

45-річчя] / Оксана Прилипко // Культура і життя. – 2007. – 25 квіт. – С. 1.  
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453. Радик Д. Марафон на Співочому полі : сторінки Першого фестивалю 

хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» / Дмитро Радик // Культура і 

життя. – 2007. – 25 лип. – С. 2. 

454. Радик Д. Сторінки фестивалю хорового мистецтва «Пісня над 

Дніпром»: традиції та новаторство / Д. Радик // Аматорські обрії. – 

2007. – № 1. – С. 4–7. – Про П. Андрійчука та хор «Дарничанка» на с. 5. 

455. Рудзінський М. Музичне училище: досягнення і перспективи : 

[розмова з директором Терноп. муз. училища М. С. Рудзінським / 

розмовляла Леся Заморська] // Соломія. – 2007. – № 4. – С. 3. – 

П. Андрійчук згадується як випускник училища. 

456. Сухий І. Філософія гармоніста / Іван Сухий // Укр. муз. газ. – 2007. – 

№ 2 (квіт.–черв.). – С. 8. – Автор цитує П. Андрійчука. 

457. Успенська О. «Дарничанці» – 45! / Ольга Успенська // Профспілк. 

вісті. – 2007. – 23 лют. – С. 13. 

2008 

458. Авдієвський А. Подяка колегам по секретаріату / Анатолій 

Авдієвський // Культура і життя. – 2008. – 5 берез. – С. 3. 

459. Авдієвський А. Подяка колегам по секретаріату / Анатолій 

Авдієвський // Укр. муз. газ. – 2008. – № 1 (січ.–берез.). – С. 1. 

460. Верховинець Г. «Многая літа вам, ювіляре!» / Г. Верховинець // 

Аматорські обрії. – 2008. – № 2. – С. 18–19. 

461. Верховинець Г. Многая літа вам, ювіляре! / Галина Верховинець // 

Профспілки України. – 2008. – № 2. – С. 19–20. 

462. Вихарева Н. Искусство не знает границ / Н. Вихарева // Лазаревские 

новости. – 2008. – 9 окт. – С. 1. – П. Андрийчук провел мастер-класс в 

рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Культура 

объединяет народы». 

463. Вшанували земляка : [вечір, приурочений завершенню різдвяних свят 

та ювілею П. Андрійчука] // Галиц. вісн. – 2008. – 15 лют. – С. 4. 

464. Довгошия П. Пишаймося, люба родина! : [штрихи до портрета 

П. Андрійчука] / Петро Довгошия // Галиц. вісн. – 2008. – 18 січ. – С. 8. 

465. Долгий О. Обрії «Либеді» / Олег Долгий // Слово Просвіти. – 2008. –  

7–13 лют. – С. 16. – П. Андрійчук привітав хор «Либідь». 

466. З ювілеєм! : [ювілей з нагоди 50-річчя Терноп. муз. училища 

ім. С. Крушельницької] // Соломія. – 2008. – № 2. – С. 3. – На ювілеї 

вітальне слово виголосив П. Андрійчук. 

467. Конкурс на здобуття премії імені Дмитра Луценка «Осіннє золото»: 

восьмий старт // Культура і життя. – 2008. – 25 черв. – С. 4. 

468. Корецька С. Творчі обрії Петра Андрійчука / Світлана Корецька // 

Укр. муз. газ. – 2008. – № 1 (січ.–берез.). – С. 8. 
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469. Короденко М. Многая літа маестро із «Дарничанки» : Петро 

Андрійчук відсвяткував 50-ліття / М. Короденко // Освіта України. – 

2008. – 5 лют. – С. 8. 

470. Мадзій І. Вітаємо [П. Андрійчука з 50-літтям та 30-річчям творчої 

діяльності] / Ірина Мадзій // Вільне життя. – 2008. – 19 січ. – С. 1. 

471. Набока Н. И. «Чумаков»… пригласили в Голливуд! : [интервью с 

руководителем ансамбля Н. И. Набокой / подгот В. Барбалюк] // 

Прибой. – 2008. – 5 авг. – С. 8. – П. Андрийчук вспоминается как друг и 

учитель руководителя ансамбля «Чумаки». 

472. Норейкене П. Праздник души : [выступление «Дарничанки» в 

Клайпеде] / Полина Норейкене // Причал – Клайпеда. – 2008. –  

8–14 сент. – С. 9. 

473. «Осіннє золото» // Порадниця. – 2008. – 19 черв. – С. 16. – Згадується 

«Дарничанка» як лауреат конкурсу. 

474. «Осіннє золото»: восьмий старт // Слово Просвіти. – 2008. –  

24–30 лип. – С. 14. – Згадується П. Андрійчук як лауреат конкурсу. 

475. Полонський В. Літо – пора відпочинку / В. Полонський // Укр. муз. 

газ. – 2008. – № 3. – С. 5. – П. Андрійчук – член журі Першого 

міжнародного фестивалю-конкурсу «Гармоністе, дзвінко грай!». 

476. Приймак О. В «Українській хаті» плекають таланти / Оксана 

Приймак // Профспілк. вісті. – 2008. – 15 серп. – С. 12. – П. Андрійчук 

очолив журі Всеукраїнського благодійного фестивалю «Майбутнє 

України – діти». 

477. Приймак О. Ім’я за ім’ям : [презентація книги Василя Юхимовича] / 

Оксана Приймак // Профспілк. вісті. – 2008. – 6 черв. – С. 12. – 

П. Андрійчук згадував поета ; виступила «Дарничанка». 

478. Приймак О. Співай, «Дарничанко»! : [творчий звіт П. Андрійчука з 

нагоди 30-річчя творчої діяльності] / Оксана Приймак // Злагода. – 

2008. – 15 берез. – С. 8. 

479. Пятрулёниене И. «Просвит» и «Дарничанка» приглашают / Ирина 

Пятрулёниене // Причал – Клайпеда. – 2008. – 18–24 авг. – С. 8, 11. 

480. Рудаков М. Мистецтву служать одержимі : [про П. Андрійчука] / 

Микола Рудаков // Уряд. кур’єр. – 2008. – 17 січ. – С. 20. 

481. Рутковська О. Сто відсотків справжньої української культури / 

Ольга Рутковська // Культура і життя. – 2008. – 7 жовт. – С. 2–3. – 

Згадується інтерв’ю з П. Андрійчуком на с. 3. 

482. Свято, яке завжди з нами : [ювілей П. Андрійчука] // Профспілки 

України. – 2008. – № 2. – С. 18. 

483. Творчість наших читачів : [гумор від Василя Куровського] // 

Профспілк. вісті. – 2008. – 21 берез. – С. 14. – В. Куровський згадує про 

знайомство з П. Андрійчуком. 
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484. Успенська О. Дорога довжиною 50 років / Ольга Успенська // 

Профспілк. вісті. – 2008. – 25 січ. – С. 12. 

485. Успенська О. Пісенні візерунки / Ольга Успенська // Профспілк. 

вісті. – 2008. – 26 верес. – С. 14. – П. Андрійчук – голова 

Всеукраїнського журі фестивалю. 

486. Шепнівський О. Творчий злет Петра Андрійчука : [звіт 

П. Андрійчука з нагоди 50-ліття з дня народження та 30-річчя творчої 

діяльності] / Олександр Шепнівський // Слово Просвіти. – 2008. –  

24–30 січ. – С. 16. 

487. Якимчук В. Відданий мистецтву на всі сто! : [ювілейний творчий 

вечір з нагоди 50-річчя від дня народження і 30-річчя творчої діяльності 

П.О. Андрійчука] / Володимир Якимчук // Соломія. – 2008. – № 5. – С. 3. 

488. Kripaitė A. Ukrainiečiai visus kvies švęsti kartu : [«Дарничанка» в 

м. Клайпеда] / Aurelija Kripaitė // 15 min. – 2008. – 22 rugpjūčio. – P. 4. 

2009 

489. Верховинець Г. Як хліб насущний / Галина Верховинець // Нар. газ. – 

2009. – 5 верес. – П. Андрійчук згадується як керівник хору «Княжа 

вольниця». 

490. Кир’ян Н. Із піснею й словом ми будемо вічні / Надія Кир’ян // Слово 

Просвіти. – 2009. – 22–28 жовт. – С. 11. – «Дарничанка» взяла участь в 

концерті в Київському будинку вчителя 14 жовтня. 

491. Кобзареві присвячено : [виступ «Дарничанки» на літ.-мист. вечорі, 

присвяч. 195-й річниці з дня народження Т. Шевченка] // Слово 

Просвіти. – 2009. – 12–18 берез. – С. 5. 

492. Приймак О. Свято «Української хати» / Оксана Приймак // Україна. – 

2009. – № 48/49. – С. 6, 7, 14. – П. Андрійчук – співголова журі 

Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Майбутнє України – діти». 

493. Прохорець О. З минулим у майбутнє… / Олена Прохорець // 

Соломія. – 2009. – № 3. – С. 1. – П. Андрійчук – голова журі 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

494. Семешко А. Андрійчук Петро Олександрович // Баянно-акордеонне 

мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ століть : довідник / Анатолій 

Семешко. – Тернопіль, 2009. – С. 10. 

495. Семешко А.Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ 

століть : довідник / Анатолій Семешко. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 

П. Андрійчук згадується на с. 32, 49, 83, 90, 123, 179. 

496. Тупайло С. Житіє Олександра Іванова, або Дорога на Олімп / 

С. Тупайло // Рідне Прибужжя. – 2009. – 16 трав. – С. 3. – П. Андрійчук 

про О. Іванова. 

497. Успенська О. «Співоча земля! Край талановитий…» : [Всеукр. 

фестиваль-конкурс аматор. мистецтва «Пісенні візерунки»] / Ольга 
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Успенська // Ворзел. вісті. – 2009. – 12 жовт. – С. 5. – П. Андрійчук – 

голова журі. 

498. Чехова О. Чистая криница / Ольга Чехова // Хабаров. вести. – 2009. – 

4 дек. – С. 2. – П. Андрийчук провел мастер-класс в рамках фестиваля 

«Наша дума – наша песня». 

499. Шашло В. Славна «Дарничанка» / Вікторія Шашло // Культура і 

життя. – 2009. – 6–15 листоп. – С. 25. 

2010 

500. Верховинець Г. Пісенний вінок «Дарничанки» / Галина 

Верховинець // Народна. – 2010. – 20 лют. – С. 9. 

501. Глеба Ю. І проросли зерна духовності… : нариси з історії та 

сьогодення культури Іршав. р-ну Закарпаття / Юрій Глеба, Василь 

Кобаль, Василь Сможаник. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. – 

400 с. – Про П. Андрійчука на с. 3, 152. 

502. Давидов М. А. Андрійчук Петро Олександрович // Історія 

виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа) / 

М. А. Давидов. – Вид. 2-ге, допов., випр. – Луцьк, 2010. – С. 429–430. 

503. Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах 

(Українська академічна школа) : підруч. для вищ. навч. закл. культури 

і мистецтв І–ІV рівнів акредитації / М. А. Давидов ; М-во культури і 

туризму України; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Вид. 

2-ге, допов., випр. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 590 с. : фото. – 

Про П. Андрійчука на с. 90, 94, 404. 

504. Історія однієї мрії : [Оксана Калюжна] // Київенерго сьогодні. – 2010. – 

30 серп. – С. 4. – П. Андрійчук взяв співати О. Калюжну в хор 

«Дарничанка». 

505. Кир’ян Н. «Квітка-душа» цвістиме! / Надія Кир’ян // Слово 

Просвіти. – 2010. – 25 лют.–3 берез. – С. 9. – «Дарничанка» виступила на 

літературно-мистецькому вечорі з нагоди Міжнародного дня рідної 

мови. 

506. Луценко Л. «Дарничанка» полонила всіх [на творчому звіті народних 

колективів] / Лідія Луценко // Освіта України. – 2010. – 16 лют. – С. 6. 

507. Москаленко Л. Высокий полет «Горлицы» : автоном. некоммерч. орг. 

«Украинский хор им. Анатолия Криля «Горлица» вернулась из 

путешествия на Запад нашей Родины по маршруту Владивосток – 

Москва – Сочи – Владивосток / Лариса Москаленко // Арсеньевские 

вести. – 2010. – 13–19 окт. – П. Андрийчук – председатель жюри и 

музыкальный редактор нот песен А. Криля. 

508. Орлова В. Когда спивають «Чумаки»! / В. Орлова // Прибой. – 2010. – 

18 сент. – С. 16. – П. Андрийчук работает над репертуаром ансамблю 

«Чумаки». 
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509. Радик Д. Про Шостий Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

колективів народного хорового співу імені Порфирія Демуцького / 

Дмитро Радик // Укр. муз. газ. – 2010. – № 4 (жовт.–груд.). – С. 5. – Про 

П. Андрійчука як члена журі. 

510. Слово про почесних громадян // Борщівське віче. – 2010. – 20 серп. – 

С. 3. – Рішенням Борщівської міської ради звання «Почесний 

громадянин» присвоєно Андрійчуку Петру Олександровичу. 

511. Сухий І. Шевченко і гармоніка : авт. думка-розвідка / Іван Сухий // 

Укр. муз. газ. – 2010. – № 1 (січ.–берез.). – С. 1–2. – Автор цитує 

П. Андрійчука. 

512. Якимчук В. Петро Андрійчук / В. Якимчук // Історія виконавства на 

народних інструментах (Українська академічна школа) / 

М. А. Давидов. – Вид. 2-ге, допов., випр. – Луцьк, 2010. – С. 583–585. 

2011 

513. Білогородський хор [«Княжа вольниця»] визнано найкращим : [II 

Всеукр. фестиваль-конкурс нар. творчості «Червона калина»] // Новий 

день. – 2011. – 25 черв. – С. 8. – П. Андрійчук постає керівником хору. 

514. Воронцов В. «Єднаймося, люба родино!» : [творча зустріч хору 

«Суцвіття» та ансамблю «Дарничанка»] / Віталій Воронцов // Рідне 

Прибужжя. – 2011. – 21 трав. – С. 3. 

515. Всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів 

аграрних вищих навчальних закладів «Софіївські зорі» : 10 років / 

М-во аграр. політики та продовольства України ; упоряд. Т. Мандюк. – 

Львів : Манускрипт-Львів, 2011. – 112 с. – Софіївські зорі 2004, 

фольклорно-етнографічний жанр, П.О. Андрійчук – член журі, с. 32 ; 

Софіївські зорі 2007, фольклорно-етнографічний жанр, голова журі, 

с. 64 ; Софіївські зорі 2008, академічний жанр, голова журі, с. 78 ; 

Софіївські зорі 2010, фольклорно-етнографічний жанр, голова журі, 

с. 98. 

516. Жираковский Е. Вкус свободы… // Поэтический сборник 

«Геленджикская тетрадь» / Евгений Жираковский ; Лит. обозрение 

«Орфей» (г. Геленджик) при Краснодар. регион. отд-нии Союза 

писателей России. – Геленджик, 2011. – С. 86–87. – Стихотворение 

посвящено Петру Александровичу Андрийчуку (профессору Киевского 

НУКиИ). 

517. Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України 

«Дарничанка» = Honoured Song and Dance Folk Ensemble of Ukraine 

«Darnychanka» // Діловий імідж України = Business image of Ukraine: 

міжнародне партнерство : імідж. альм. / Інформ.-вид. центр «Діловий 

партнер». – Київ, 2011. – С. 182–183. – Текст парал. укр., англ. 
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518. Панова Л. «То пісня сонячна твоя, твій, Україно, голос» : [про 

«Дарничанку»] // Ляля Панова // Сім’я. – 2011. – 19 жовт. – С. 6. 

519. Радик Д. Про Шостий Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

колективів народного хорового співу імені Порфирія Демуцького / 
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«Порадницької гостини». 
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Шпортько В. М. (145) 
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Шрайнер Ш. (173), (174) 

Штельмах В. (612), 616 

Шульга Б. 400, 426 

Ю 

Юхимович В. (125), (140), (477) 

Я 

Якимчук В. Я. 240, 243, 487, 512 

Яшкевич І. А. (46), (49), (51), (162–164), 195 
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Список періодичних видань 

 

15 min (Литва) 

Österreichisch-ukrainischerundschau = Австрійсько-український огляд 

(м. Відень, Австрія) 

Аматорські обрії : культурно-просвітницький вісник Київського міського 

центру народної творчості та культурологічних досліджень 

Арсеньевские вести : краевая газета Приморья (Россия) 

Ассамблея народов Хабаровского края : информационно-публицистический 

журнал (Россия) 

Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис 

Борщівське віче : інформаційний бюлетень Борщівської міської ради 

Ваше здоров’я : медична газета України 

Вечірній Київ : газета Київської міської ради 

Вільне життя : незалежна громадсько-політична газета Тернопілля 

Вінниччина 

Вісник Надзбруччя : часопис Гусятинського району 

Вісник Товариства української культури Кубані 

Вісник Федерації професійних спілок України 

Вісті Центральної спілки споживчих товариств України : тижневик 

Волинь моя : журнал Міжнародного громадського об’єднанняня «Волинське 

братство» 

Ворзельські вісті 

Галицький вісник : громадсько-політичний часопис Борщівщини  

Галицький вісник плюс 

Говорить і показує Україна 

Голос православ’я : всеукраїнська газета 

Голос України : газета Верховної Ради України 

Гребінчин край : районна газета 

Домашня газета (м. Тернопіль) 

Жашківщина : громадсько-політична газета 

Житомирщина : обласна офіційна громадсько-політична газета 

За сільськогосподарські кадри : газета Національного аграрного університету 

За українську Україну : газета Української Консервативної партії 

Злагода : всенародна газета України 

Інновація : видання Державного комітету України з питань науки і технологій 

та Державного патентного відомства України 
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Київенерго сьогодні : корпоративна газета енергетичної компанії 

Київ-Московський : українська інвестиційна газета 

Київські профспілки : газета Об’єднання профспілок, організацій профспілок 

у м. Києві «Київська міська рада профспілок» 

Клайпеда (Литва) 

Клуб 

Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета 

Крымские известия : газета Верховного Совета Автономной Республики 

Крым 

Крымский меридиан : специальный выпуск общегосударственной газеты 

«Крымская газета» 

Кто есть кто в Крыму 

Культура і життя : загальнодержавна українська газета 

Культурологічні джерела : щоквартальний вісник 

Лазаревские новости : еженедельная газета для жителей и гостей 

Лазаревского района города-курорта Сочи (Россия) 

Музика : науково-популярний журнал 

Надзбручанська правда : Борщівська районна газета 

Народна : впливай на події 

Народна армія : центральний орган Міністерства оборони України 

Народна газета : українська суспільно-політична газета 

Народна творчість та етнографія 

Народнеслово : газета Кіровоградської обласної ради народних депутатів 

Народник : информационный бюллетень(г. Москва, Россия) 

Народознавство : всеукраїнська фольклорно-етнографічна щомісячна газета 

Наш прапор (Тернопільська обл.) 

Наше життя : Бобровицька районна газета 

Нова альтернатива 

Нове життя : газета Броварської міської та районної рад, районної державної 

адміністрації 

Нове життя : Іршавська районна газета 

Новий день : Києво-Святошинський район Київської області 

Новини Закарпаття : газета Закарпатської обласної ради та обласної 

державної адміністрації 

Обереги : культурно-інформаційний вісник Кіровоградського обласного центру 

народної творчості 

Обзор : еженедельная независимая газета (Литва) 
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Оптиміст  

Освіта України : офіційне видання Міністерства освіти і науки України 

Позиція : газета профспілок Дніпропетровської області 

Порадниця : всеукраїнська газета для всієї родини 

Правда Украины : всеукраинская независимая газета 

Прибой : Геленджикская городская газета (Краснодарский край, Россия) 

Причал – Клайпеда : еженедельная информационная газета (Литва) 

Промінь : реабілітаційна газета Українського товариства сліпих 

Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний 

журнал 

Профспілкові вісті : газета Федерації професійних спілок України 

Радіус Києва 

Рідне Прибужжя : газета Миколаївської обласної ради 

Рідне село : Кельменецька районна газета (Чернівецька обл.) 

Рідний край : громадсько-політична газета Великобагачанського району 

(Полтавська обл.) 

Робітнича газета 

Робітнича трибуна : газета трудового колективу Київського державного 

виробничого об’єднання «Хімволокно» 

Рятувальник : тижневик Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи 

Самовизначення : громадсько-політичне видання (с. Білогородка) 

Сельский труженик : общеполитическая газета Симферопольского района 

Автономной Республики Крым 

Сім’я : інтернет-газета 

Слово 

Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик 

Слово трудівника : газета Якимівської районної ради та райдержадміністрації 

Запорізької області 

Соломія : культурно-мистецьке видання (м. Тернопіль) 

Соціал-демократ 

Столиця : Київська муніципальна газета 

Тернопілля : бюлетень 

Трудова слава : громадсько-політична газета Бориспільщини 

Украинское обозрение = Український огляд : независимое издание украинцев 

в России (г. Москва) 
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Україна : міжнародна газета без кордонів : перша іміджева газета світового 

українства 

Україна молода : щоденна інформаційно-аналітична газета 

Українська культура 

Українська музична газета 

Українське слово 

Урядовий кур’єр : газета Кабінету Міністрів України 

Фест : Закарпатський тижневик 

Хабаровские вести : общественно-политическая газета (Россия)  

Хата : всеукраїнська газета для всіх 

Хрещатик : газета Київської міської ради 

Червоний гірник : Криворізька міська комунальна газета 

Черноморский маяк : орган Черноморского городского совета Одесской 

области 

Чорноморські новини : Одеська обласна громадсько-політична газета 
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ЖИТТЄПИС ПЕТРА 

АНДРІЙЧУКА У СВІТЛИНАХ 
 

 

 

 

 

Життя – не ті дні, що пройшли, а ті, що запам’ятались 

 
Петро Павленко 

 



156

Причинно-наслідкові зв’язки

Тато, Олександр Петрович (четвертий праворуч), із хором Борщівського райпобуткомбінату 
на сцені Тернопільського парку ім. Т. Шевченка. Керівники – учителі П. Андрійчука у ДМШ: 
диригент І.М. Павлюк (по класу домри), концертмейстер І.М. Кучер (по класу баяна), 1967

Мама, Надія Станіславівна, 
навіть у норильських таборах 
не уявляла свого життя без 
сценічних підмостків, 1949

На маминих руках не повередуєш, 1958

А в бабусі Михайлини 
можна й повертітися, 1958
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У рік і три з половиною місяці 
вперше зафіксований потяг до 
м’яча. Звідтоді він не згасає, 

а може, й навпаки. 
Та хто може знати? 1959

Велосипед (по-галицьки ровер) 
на початку 1960-х – велика розкіш

Син з баяном – заповітна мрія 
батьків. Кінець 1960-х

Дев’ять років у танцювальному 
колективі – неоціненна школа для 

майбутнього музиканта.
А те, що Терпсіхора – богиня не 
тільки танців, а й хорового співу, 

стане відомо з роками. Кінець 1960-х
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Із братом Євгеном. Коли старший 
сидить, а молодший стоїть, 

то вони майже рівні. Кінець 1960-х

З мамою (ліворуч) і тьотею Марією, 
в.о. мами на усіх канікулах. 

Середина 1960-х

Тут початок мого всесвіту, 2013 Пробило сорок. Мама поруч... 1998

З братом Євгеном та його сім’єю: дружиною Марією, 
синами Андрієм і Тарасом, невісткою Оксаною, м. Борщів, 2006
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У НАШІЙ РОДИНІ В СЛОВІ “ДВОЮРІДНИЙ” ПЕРШІ ДВА СКЛАДИ ЗАЙВІ

З мамою, тьотею Ярославою 
і братом Богданом у Зарваницькому 

духовному центрі, 2001
З племінником Ігорем біля 

Принстонського університету, 2013

З племінником Володимиром біля 
Рокфеллер-центру у Нью-Йорку, 2013

З племінником Богданом, 
м. Умань, 2007

З племінницею Оксаною і її 
донечкою Соломійкою, м. Київ, 2015 З рідними, м. Чортків, 2017
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Музичне училище

У 1974 р. П. Андрійчук 
як фахівець тільки-но проглядався… 

На майстер-класі доцента Інституту мистецтв 
ім. Гнесіних А.О. Суркова

Державний іспит з диригування, 1977

Перше фото 
на професійній ниві. 
Що там попереду?.. 

1973

AX.indd   160AX.indd   160 20.01.2018   15:09:2520.01.2018   15:09:25



161

Стиляги. 
З друзями-однокурсниками, двома Володимирами: 

Городиським і Баликом, 1976

Фото з випускного 
альбому, 

1977

5 РОКІВ ПО ТОМУ

Після концерту тріо в рідному училищі.
І ряд: С. Власенко, П. Андрійчук, Н. Чорнокондратенко.

ІІ ряд: Л. Максем, О.П. Горбачова, М.В. Балицька, Ю.В. Максем, В.М. Лесняк, 1982
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Консерваторія

На стажуванні у Вищій школі 
музики в Братиславі, 1979.

Перед концертом у Старій ратуші

Незабутній автограф, 
1979

З другом Джамуаєм Джелюлем, 
студентом-трубачем 

із Алжиру, м. Тернопіль, 1982

З неповторним М.І. Гозуловим. Після 
виснажливих уроків диригування – до 
нотного магазину на релаксацію, 1982

НН бб ііййййй ф
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На новорічний капусник 
прийшов мудрець зі Сходу,

1978

Вечір відпочинку. 
Фінал танцювального конкурсу, 

1979

Учителі, учні та гості з Алма-Ати.
Сидять: С.К. Ошлаков, М.І. Різоль, К.К. Ошлаков, І.А. Яшкевич, П. Андрійчук.

Стоять: В. Рунчак, О. Голоднюк, В. Пиріг, В. Муржа, О. Дармостук, 
М. Поліщук, Ю. Михайловський, 1982
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У КНУКіМі буднів не буває

Зі студентами і колегами: М. Майєр, 
О. Снігур, Н.П. Цюпою, В.В. Шевченко, 

С.Є. Павлюченком, 1999 Фінал концерту, 
присвяченого 30-річчю кафедри 

фольклористики, народного 
пісенного та інструментального 

виконавства. Завідувач кафедри, 
керівник хору С.Є. Павлюченко; 
заступник завкафедри, керівник 
оркестру П.О. Андрійчук, 2002

Делегація КНУКіМ із членами журі 
VІІІ Міжнародного конкурсу акордеоністів 

у м. Монтезе (Італія), 2002

Із А.А. Семешком у Будапешті. Втомлені, 
але щасливі, бо усі з нагородами, 2002

У 2005 р. оркестр 
і народний хор КНУКіМ 

паску святили 
в Івано-Франківську
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Із кращим гармоністом України 
Іваном Сухим, випускником Київського 

інституту культури, м. Жашків, 2005

Після захисту дисертації 
Т. Сідлецької: Ю.Л. Афанасьєв, 

С.Д. Безклубенко, 
Б.В. Деменко, 2007

Вітання від колег із 50-літтям, 2008

З І.Г. Сінельніковим 
та В.П. Скоромним 
на Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
“Пісенні візерунки”, 
смт. Ворзель, 2009

Із С. Дідком і Т. Бабич у Великому 
театрі Білорусі, м. Мінськ, 2009
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Із В.І. Суржею, засновником народного хору 
КНУКіМ, завідувачем кафедри народного 

хорового співу у 1982–1984 рр., 2010
Із М.П. Гринишиним, 
завідувачем кафедри 

хорового співу 
у 1972–2001 рр., 2011

Двотомник “Мистецтво: терміни та поняття” 
від автора С.Д. Безклубенка, 2011

Концерт, присвячений 
40-річчю кафедри народних 
інструментів, добігає кінця, 

2011

Зі студентами в Будинку Уряду України, 2012
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Перед концертом у Будинку вчителя, 2012

День музики: А.А. Іваниш, О.М. Скопцова, Н.Л. Регеша, І.Г. Сінельніков, 
В.Ю. Дорофєєва, Т.В. Пістунова, П.О. Андрійчук, Ж.М. Боднарук, Н.М. Матвієнко, 
В.М. Шпортько, О.І. Скнарь, А.Г. Карпенко, В.В. Ткаченко, В.В. Сінельнікова, 2013

  Перед новим навчальним роком 
з А.А. Іванишем, 

Р.Д. Гусак, І.Г. Сінельніковим, 2015Із Євгеном Коваленком, 2016
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Оркестрові варіації

У Маріїнському парку, 2010

У Колонному залі ім. М.В. Лисенка 
Національної філармонії України, 2011

З УКРАЇНСЬКИМ ОРКЕСТРОМ НАРОДНОЇ 
ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ КНУКіМ
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У Будинку вчителя

20
17

Солістка Анна Біла, м. Сан-Дієго, 2013

20
16

З ОРКЕСТРОМ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЛОС АНДЖЕЛЕСА
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Хорові варіації
З “ДАРНИЧАНКОЮ”

З “КНЯЖОЮ ВОЛЬНИЦЕЮ”

2006

20
08

2013
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МІКС “Дарничанка” і “Княжа вольниця”

На Всеукраїнському фестивалі ім. Ю. Штельмаха “Серпневий заспів”, 
м. Чорноморськ Одеської обл., 2015

На фестивалі української 
культури в Іспанії, 

м. Льорет де Мар, 2016

У Великій концертній 
студії Будинку 

звукозапису, 2017

На закритті фестивалю-конкурсу “Червона калина”, м. Кривий Ріг, 2017

З НАРОДНИМ ХОРОМ “ЗОРЯНИЦЯ” ІЗ МИКОЛАЄВА
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 Варіації з баяном

Із С. Власенко та Н. Чорнокондратенко, 1980

У літньому таборі, смт. Форос, 1982

У Франції, м. Шалетт-сюр-Люен, 1983

В Італії, м. Монтезе, 2002

Із В. Бондаренком 
і В. Якимчуком, 2002

У Хабаровську. З А. Кендзерою, 
Н. Романенко і В. Скопенко, 2011 У США. З А. Мамалигою, 

В. Чорнокондратенком, 2013

Із Вадимом Крищенком, 2014 З Оксаною Пекун, 2015
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Мовою жестів
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У ролі судді

У ЖУРІ

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

В Ужгородському училищі культури з М.М. Митровкою, 
О.О. Брегіною, М.В. Микульцем, Т.І. Гарагоничем (І ряд), 1998

В Ужгородській філії КНУКіМ 
із членами комісії А.Я. Карпяком, 

Н.Й. Петій-Потапчук, Д.П. Колбіним, 
М.М. Митровкою, П.М. Раком, 2006

У Миколаївській філії КНУКіМ 
з А.В. Левченком, О.К. Івановим, 

О.А. Шпачинським, Г.Г. Васильєвою (І ряд), 
Є.Є. Роєм, випускниками (ІІ ряд), 2010

У Верховній Раді України 
з В.П. Скоромним, І.Я. Павленком, 

З.М. Костенко, Г.М. Степаненко, 
М.М. Пересуньком.

Через годину єдиному у світі 
парламентському хору буде присвоєно 

звання «народний», 2006

На VІІІ Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі козацької 

пісні «Байда» з Я.П. Лемішкою, 
Б.П. Дерев’янком, І.Я. Виспінським, 

М.М. Крілем, О.Л. Тарасенком, 
м. Зборів Тернопільської обл., 

2009
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На V Міжнародному фестивалі 
дитячої та юнацької 

творчості «Сонцерід», 
курорт Албена (Болгарія), 2011

З наймолодшими учасницями 
ХVІІІ мистецького свята 

«Душі криниця», 
м. Кривий Ріг, 2014

На VІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі колективів народного 
хорового співу ім. П. Демуцького з П.В. Заїкою, Л.М. Баклановою, 

Д.В. Радиком, Н.Й. Петій-Потапчук, Л.М. Трофименком, м. Київ, 2016

На етно-мюзік-фесті 
«Віртуози фолку» 

з К.С. Божко та 
В.А. Павліковським, 

м. Київ, 2017

На ІХ Всеукраїнському фестивалі 
духовної музики “Введенські піснеспіви” 

з О.Є. Скотніковою, С.Ф.  Школьним, 
В.В. Яремою, М.С. Юрченком, 

смт. Ворзель Київської обл., 2017
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Перед мікрофоном

Із Галиною Бабій, 2008З Андрієм Демиденком та Галиною Верес, 2015

Із Наталею Романенко, 
м. Хабаровськ, 2011

2016

В Іспанії, 2016
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Пам’ятні миті 

Гран-прі IV Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу 

ім. П. Демуцького з рук 
А.Т. Авдієвського. 

На задньому плані О.Є. Штукар, 
Г.В. Солонична, А.М. Кушніренко, 

2004

З лауреатами літературно-мистецької 
премії “Осіннє золото” 

ім. Д. Луценка 2007 року:
 Л. Нечипоруком, А. Матвійчуком, 
А. Ждановим, В. Квасневським, 

с. Березова Рудка 
Полтавської обл. 

І місце на Міжнародному конкурсі в Ланчано (Італія), 2014

Пам’ятний знак фестивалю української культури в Барселоні, 2016
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Конференції, форуми, 
круглі й не круглі столи

2009 2009

2009 2015

2017 м. Іршава Закарпатської обл., 2017
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2017м.  Хабаровськ, 2009

Члени секретаріату Національної всеукраїнської музичної спілки: 
Є.Г. Савчук, В.П. Рунчак, К.А. Чеченя, П.О. Андрійчук, П.В. Заїка, 
В.І. Рожок, А.А. Семешко. Доповідач – голова ревізійної комісії 
А.Г. Болгарський. Малий зал НМА ім. П.І. Чайковського, 2015

Майстер-клас 
у Миколаївській філії КНУКіМ, 2017

 На презентації бібліографічного 
покажчика М. Ткача, 2017
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На життєвих перехрестях

З І.М. Сльотою і 
А.Т. Авдієвським, 2007

Із Мартою Подкович 
і Михайлом Головащенком 

у редакції газети 
“Культура і життя”, 1999

Із В.М. Щоголь, Л.А. Бильчинським, 
Г.В. Кулябою у Будинку звукозапису, 1999

 Із А.М. Кушніренком, 
м. Вижниця Чернівецької обл., 2003

З учасниками творчої лабораторії «Традиційна культура українців Росії», м. Сочі, 2003

Із В.П. Бибою, Б.С. Харитоновим, М.І. Рудаковим, 
З.Л. Солярик, В.Г. Морданем, 2004

AX.indd   180AX.indd   180 20.01.2018   15:10:0320.01.2018   15:10:03



181

 Із Галиною 
Верховинець, 2001

Із хормейстерами Закарпаття: П.М. Раком, М.О. Вігулою, В.М. Гайдуком, 
М.Я. Попенком, Н.Й. Петій-Потапчук, В.Д. Олексиним, М.М. Митровкою, 

П.П. Сокачем, м. Ужгород, 2005

Хормейстери Києва. 
Сидять: І.Я. Павленко, Н.А. Гладишевська, 

Г.М. Степаненко, З.М. Костенко, 
П.О. Андрійчук, В.І. Хорт. 

Стоять: С.А. Семеновський, В.П. Скоромний, 
Ю.К. Чміль, М.А. Литвиненко, М.М. Пересунько, 

В.П. Биба, Ю.Я. Чуприна, 2005

Із П.М. Кравченком, О.В. Рутковською, 
Б.Д. Списаренком, 2005

Із «Чумаками», українським ансамблем 
на Кубані, м. Геленджик, 2005

З А.І. Мухою, 2006
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З Іваном Гамкалом, 2006
З Іваном та Ганною Желнаковими, 

м. Сочі, 2007

Із Василем Скуратівським,
м. Львів, 2004

Із Патріархом Київським і всієї Руси-України 
Філаретом, Ю.Ф. Глебою, В.П. Бибою, 2008

Із Л.В. Гончар, 
м. Клайпеда (Литва), 2008 З українським ансамблем «Покуть», м. Сочі, 2008
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Із бургомістром Відня 
Міхаелем Хойплем, 2008

Із Валентиною Бєрлін, м. Кривий Ріг, 2009

З Олегом Румянцевим, 2009

З І.В. Мацієвським, 
смт. Мір (Білорусь), 2009

Із Володимиром Черновим, 
м. Лос-Анджелес, 2013

В.В. Бесфамільнову – 80, 
Колонний зал ім. М. Лисенка, 2011

З О.О. Шалімовим у віденській кареті, 2001

Із Леопольдом Ященком, 2005
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Із П.М. Мовчаном, З.В. Ружин, В.О. Франчуком, 
О.С. Стебельською, С.М. Садовенко, 2015

Із Євгеном Дударем, 2016 Із Тетяною Власюк, 2016

Із В. Зубицьким у Львівській філармонії. 
Ввечері тут буде аншлаг, 2017

Із Лесею Дичко, 2017

Із Роландом Франком, 2017

Із Валентиною Бартош, Володимиром Зубицьким, 
Віктором Омельчуком, м. Житомир, 2017
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Україною
У СКЛАДІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОГЛЯДУ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ, ПРИСВЯЧЕНОГО 10 РІЧЧЮ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 2001

У Луцьку У Мукачеві

У Севастополі

У парку «Софіївка»,
 м. Умань, 2004В Алушті, 2012

У Чорноморську Одеської обл. 
з К.І. Сулімою, В.С. Штельмах, 

Т.М. Лисюченко, 2015
У Кропивницькому біля 
Наталки Полтавки, 2016

На Сулі, смт. Недригайлів 
Сумської обл., 2016
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Меридіанами

У Фонтенбло (Франція), 1983
У Лондоні з І. Гончаровою 

та Н. Марунич, 1986

У музеї лемківської культури 
в Зиндранові (Польща), 1997 На Кавказі біля дольмену, 2003

У Відні, 2008У Вільнюсі з «Дарничанкою», 2008

У Варні з Л. Кравченко, 
А. Клімовою, 2011

У лос-анджелеській 
бібліотеці з 

Н. Чорнокондратенко, 
2013

У Голлівуді 
на сходах-органі, 

2013
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У Вашингтоні, 2013
На Балтійській затоці 

з Іреною Пятрульонієнє, 2013

У Геленджику, 2013
У Венеції біля будинку, 

де народився А. Вівальді, 2014

У Римі біля собору 
Св. Софії, 2014

Біля Міланського 
собору, 2016  

У Монако, 2016

У Барселоні, 2016
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У Борщеві на вулиці Медовій 
поняття “сусід” і “родич” – 
синоніми. Кінець 1960-х

Із Степаном Дем’янишиним, 2013

Я з Борщевом і Борщів зі мною

Найменша на попередньому фото, Леся 
Томкевич, тепер з донькою Інною і внуком 

Марком мешкають у Барселоні, 2016

На тлі Народного дому,  
головної архітектурної 

пам’ятки Борщева, 2016У квітнику з борщівських вишиванок, 2017

З І. Мадзій, М. Башняк, 
Г. Салій, м. Київ, 2008 Із М. Горбалем, 2016 З О. Костюк, 2016
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Народний хор Борщівської районної лікарні, володар гран-прі Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу ім. П. Демуцького, із членами журі, м. Київ, 2013

Із Борщівським міським головою 
І.С. Башняком та заступником міністра 

культури О.Г. Бенч на відкритті виставки 
“Борщівська сорочка” у Національному 

музеї українського народного 
декоративного мистецтва, 2010

З О. Бойко і В. Матковською, 
м. Київ, 2015

Борщівські вишиванки цвітуть у 
Києві в Українському домі, 2017

Із фольклорно-етнографічним театром 
“Жартівниці” Борщівського агротехнічного 

коледжу, дворазовим володарем 
гран-прі Всеукраїнського фестивалю 

“Софіївські зорі”, м. Умань, 2007

Із Галиною Онишко, м. Київ, 2005
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Паралелі
ІЗ ДОМРИСТА  В БАЯНІСТИ

ВІД КРАЮ ДО КРАЮ ЗЕМЛІ

ТАКІ РІЗНІ КАНЬЙОНИ

І ГОРИ ТЕЖ

Кінець 1960-х

Тихий океан, м. Владивосток, 2011 

США, Штат Невада, 2013

1985

Атлантичний океан, 
м. Лос-Анджелес, 2013

м. Кривий Ріг, 2009

тут уже вісімнадцята

Природний

а тут доба щойно починається

Рукотворний

Кавказ. На горі Шахан, 2011 На Карпатській полонині, 2008

Коли у Києві десята ранку
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Києве мій! 2000 Будапешт – він нагадує Київ, 2002 

і біля кордону, 2014 і на базі відпочинку біля моря, 2015

і на Співочому полі, 2016

ПОЛЬОВІ УМОВИ  НЕ ТІЛЬКИ У ПОЛІ

ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ...
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Бувало всяке...

А може я й не я? 1990

Ікру – ложкою, 
м. Хабаровськ, 2011 На Кавказі, 2003

З Бенюком не занудьгуєш. На зйомках серіалу 
“Коли її зовсім не чекаєш”, 2006

“Дикі танці” із закарпатцями, 2007

А тут з удачею ми 
розійшлися цілковито, 

м. Лас-Вегас, 2013

Нанаєць (варіація на тему 
“Тепер я турок, не козак”), 2009
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Нагороди
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Київ, якого вже немає.
З колекції листівок Петра Андрійчука
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