
Народний чоловічий пісенно-фольклорний гурт «Чебрець» 

 

 Чоловічий пісенно-фольклорний гурт «Чебрець» було створено у 

вересні 1998 року. Цей колектив об’єднує викладачів і студентів, є мобільною 

творчою одиницею, візитівкою історичного факультету. Менш ніж за п’ять років 

своєї діяльності «Чебрець» став знаним у місті та області гуртом. За пропаганду 

української пісні, активну участь у вихованні студентської молоді на національних 

традиціях учасники колективу нагороджені численними Почесними грамотами 

Полтавської ОДА, дипломами учасників обласних оглядів художньої 

самодіяльності. Гурт є активним учасником різноманітних концертних заходів 

історичного факультету та педуніверситету. Його регулярно запрошують на 

чисельні міські та обласні урочистості. Колектив багаторазово виступав на сценах 

обласного драмтеатру імені М.В. Гоголя, Палацу дозвілля «Листопад», Міського 

будинку культури тощо. Колектив здійснює гастрольні концертні поїздки 

регіонами Полтавщини, а також виступав у Києві, Сумах, Кропивницькому, 

Харкові та Вінниці.  

Репертуар «Чебреця» складають українські народні пісні (козацькі, ліричні, 

патріотичні, серед яких домінує полтавська тематика), так і твори сучасних 

композиторів. Загальний репертуар колективу налічує близько 70 творів. Склад 

колективу регулярно поповнюється студентами першого курсу. Упродовж 20 років 

існування школу «Чебреця» пройшли сотні студентів-істориків. Серед них і чимало 

сучасних викладачів. У 2006 році колектив отримав звання «Народного».  

У різні роки колектив очолювали О.А.Лавріненко (1998-2002), 

М.С. Савченко (2002-2004). З 2004 року і до наших днів художнім керівником 

«Чебреця» є Леонід Анатолійович Співак. З 2002 року і донині громадським 

директором гурту є доц. Юрій Віталійович Вільховий. Творчий склад «Чебреця» 

налічує 20 осіб. 

Колектив неодноразово ставав лауреатом популярних пісенних конкурсів і 

фестивалів: «Молоді таланти Полтавщини» (Полтава, 2000), «Грими, лунай 

могутня пісне!» (Київ, 2003), «Барви Полтавщини» (Полтава, 2005), «Журавлиний 

ключ - 2008» (Полтава), «Журавлиний ключ - 2009» (Полтава), «Українська нива» 

(Полтава, 2009), «Мистецька веселка» (Суми, 2010), «На крилах ластівки» 

(Вінниця, 2008), «Пісенний базар» (Харків, 2010), «Осінні барви» (Кіровоград, 

2012). З 1999 року колектив бере регулярно участь у традиційних обласних 

конкурсах-фестивалях «Студентська весна». В останні роки «Чебрець» часто дає 

виступи з профорієнтаційною метою, вітає творчі колективи, виробничі організації, 

долучається до регіональних і міжнародних культурно-мистецьких проектів і 

фестивалів. Зокрема, останні з них - IV Міжрегіональний фестиваль 



«Гастрономічна гостинність Полтавщини» (Полтава, травень 2018), Міжнародний 

гастрофестиваль «Полтавська галушка – 2018» (Полтава, червень 2018). 

Репетиції проходять у корпусі №1 педуніверситету (МАЗ, ауд. 13) у 

понеділок, вівторок і середу. Початок репетицій о 16.00. За довідками звертатися у 

деканат факультету (контактний телефон 0505231862).  
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