
ГАЙДЕНКО Анатолій Павлович – 

професор, Заслужений діяч мистецтв України, 

композитор, виконавець, викладач, лауреат 

міжнародних конкурсів.

Контакти: anathaidenko@gmail.com 

Викладає дисципліни:
Освітній  рівень  «Бакалавр»: «Фах»  (баян,  акордеон),  «Вивчення

споріднених інструментів», «Інструментування», «Аранжування», «Історія

українських  автентичних  інструментів»  (вибіркова),  «Методика

викладання спеціальних дисциплін».

Коротка біографія. Закінчив Харківську державну консерваторію у

класі професора Подгорного В. Я. та Потапова П. К.

З  1963  по  1973  рр.  працював  в  Сумському  музичному  училищі

завідуючим відділом народних інструментів та заступником директора по

учбовій  частині,  викладачем  спеціального  інструменту,  диригування,

гармонії, фортепіано та ансамбля.

В 1973-1977 роки працював викладачем у  Харківському інституті

культури.

З  1977  р.  старший  викладач,  1991  р.  доцент,  1995  р.  професор

кафедри  народних  інструментів  України  Харківського  національного

університету мистецтв імені І. П. Котляревсього.

За  роки  з  1968-1974  закінчив  факультети  Харківського  інституту

мистецтв  ім.  І. П.  Котляревського:  історико-теоретичний

«музикознавство»  (клас  Калашніка  П. П.)  та  композиторський  (клас

Золотухіна В. М.).

Член Національної Спілки композиторів України та музичних діячів

України. 
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Лауреат  премій ім.  Б. Лятошинського,  І. Слатіна,  О. Масельського,

лауреат міжнародного конкурсу композиторів в Торонто (Канада).

Голова журі Всеукраїнського конкурсу «Слобожанський вернісаж»

та конкурсу баяністів-акордеоністів «Акко-Світязь».

Творчий  доробок  складають  численні  твори  композитора  у
різних жанрах:

-для великого симфонічного оркестру;

-для камерного оркестру;

-для мішаного хору;

-для народного хору;

-для дитячого хору;

-концертні твори для оркестру народних інструментів;

-твори  для  баяна,  акордеона,  бандури,  цимбалів,  фортепіано  та

скрипки;

-концертні твори для віолончелі та фортепіано.

Анатолій  Гайденко  має  численні  записи  власних  творів  в  Фонді

Радіокомпанії України. Успішно співпрацює з відомими виконавцями та

оркестрами України, країн СНГ. 

Найвідоміші з них:

-оркестр  народних  інструментів  та  капела  ім.  П. Майбороди

телерадіокомпанії  України  (диригенти  –  С. Литвиненко,  В. Варакута,

Н. Пономарчук);

-національний  оркестр  народних  інструментів  під  керівництво

В. Гуцала.

Численні випускники працюють у різних галузях культури Ураїни.

Серед  випускників  А. Гайденка  –  заслужений  діяч  мистецтв  України,

доцент Ю. Алжнєв, доцент Є. Іванов, керівник ансамблю Чорноморського

флоту  С. Колодяжний,  керівник  оркестру  Буковинського  ансамблю

А. Жуков, керівник ансамблю «Ярмарок» В. Гейко та ін.


