
 

 

 

 

 

 

 

 

ОНЧУЛ ПЕТРО ЄПІФАНОВИЧ 

Віхи життя і творчості 

 Український співак, (лірико-драматичний баритон),   

народний артист України, професор Донецької музичної академії. 

       Родом Петро Ончул з Буковини: народився в селі Коритне, тепер 

Чернівецької області, а тоді територія Румунії. Співав з чотирьох 
років, зокрема і в місцевому церковному хорі. Після закінчення 

семирічки навчався на столяра. Потім закінчив Чернівецьке 
музучилище (туди його прийняли без екзаменів, попри те, що 

хлопець не знав музичної грамоти). Перше приголомшливе враження 

(навіть потрясіння) від опери – «Травіата» Верді. Після цього юнак 
захотів стати тільки оперним співаком. Вердієвська опера мала для 

Петра Єпіфановича якесь чарівне значення: у подальшому саме вона 

стала його дипломною роботою,( а потім, після переїзду в Донецьк, 
саме в партії Жермона Петро Ончул вийшов на сцену Донецької 
опери). 

                1961 - 1966 рр. він навчався у Львівській консерваторії за 
спеціальністю академічний спів, після закінчення якої працював у 

Донецькому театрі опери та балету . Саме Петро Ончул, випускник 

Львівської консерваторії, разом з декількома іншими видатними 
виконавцями (Миколою Момотом, Раїсою Колесник та ін.) вивів 

Донецьку оперу до числа провідних театрів, зробивши величезний 
внесок у розвиток музичної і вокальної культури краю. Донецьку і 

місцевій опері співак присвятив 50 років свого життя. У 972 р. йому 



присвоєно почесне звання "Заслужений артист України", а в 1980 р.  

-  "Народний артист України". 

                Він вів  велику концертну діяльність: побував на 

гастролях у США, Англії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, 

Португалії, Бельгії, Польщі, Румунії , де з великим успіхом 

виконував партії: Султана ("Запорожець за Дунаєм", Гулака-

Артемовського), Микити ("Ярослав Мудрий", Мейтуса), князь Ігор 
(однойменна опера Бородіна), Ріголетто ("Ріголетто", Верді), Скарпіа 

("Тоска", Пуччіні) та багато інших. 

                З 1987 р.він  працює у Донецькій консерваторії ім. С. 
Прокоф'єва професором академічного співу і в  1991 р. йому 

присвоєно вчене звання доцента академічного співу, в 1995 р. - 

професора академічного співу. В 1998 р. обрано секретарем 
Національної спілки театральних діячів України і головою 

Донецького міжобласного відділення СТД.  

              Сцену Петро Єпіфанович залишив рівно у 60, хоча й 
знаходився у чудовій формі – не хотів уподібнюватися деяким 

колегам, хто до останнього зволікає з цим важким, але необхідним 

кроком. Співак виховав цілу плеяду молодих вокалістів. З початком 
війни на сході нашої держави Петро Ончул змушений був залишити 

вже рідний Донецьк; нині він мешкає у Києві та Львові. 

          А нещодавно він став почесним жителем сіл Коритного та 
Бережонки  Вижницького району на Буковині 

Джерела про життя та творчість 
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