
 

МАРІЯ МИКОЛАЙЧУК 

Українська співачка, фольклористка, акторка, 

народна артистка України 

Віхи життя та творчості 

Миколайчук Марія Євгенівна (уроджена Карп'юк) народилася 8 квітня 1941 в 

с. Витилівка Кіцманського району, Чернівецької області. Дружина Івана 

Миколайчука.Закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному 

театрі ім. О. Кобилянської, працювала акторкою в театрі.Від 1961 р.  — 

почала співати в Українському народному хорі імені Г. Верьовки.29 серпня 

1962 — вийшла заміж за Івана Миколайчука.З початку 1970-х рр. — 

учасниця фольклорного вокального тріо «Золоті ключі» (з Ніною Матвієнко 

й Валентиною Ковальською).У складі тріо знімалась у фільмах і 

телестрічках: «Пропала грамота», «Дівочі мрії», «Тріо „Золоті ключі“» тощо. 

З 1970 р. мешкала з чоловіком на Березняках у м. Києві.  Квартиру 

Миколайчуків на Березняках любив відвідувати Володимир Івасюк, коли в 

1970-х роках бував у Києві. У один із вечорів він дав Марії Євгенівні 

переписати тексти та ноти буковинських пісень, записаних його вуйком. 

Лише багато років по тому Марія Миколайчук наспівала й видала ці пісні в 

збірках «Прощаюсь, ангеле, з тобою» та «Буковино...». Вона член 

Національної Спілки кінематографістів України. 
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