
«Свічадо» – вокальний ансамбль психолого-педагогічного факультету 

створений у 2005 р. під керівництвом лауреата всеукраїнських та дипломанта 

міжнародних конкурсів, старшого викладача кафедри музики Н. М. Ремезової. 

Виникнення колективу обумовлено бажанням залучити студентів до 

дивовижного світу пісні. Щоб не дублювати творчість інших колективів, 

ансамбль віднайшов власну творчу «родзинку» – виконання дитячих пісень. 

Назва колективу з’явилася не відразу. Через деякий час учасниці 

зупинились на назві «Свічадо» – означає дзеркало. Колектив не випадково 

обрав так назву. У спільній творчій праці майбутні вчителі знайшли «себе»; їх 

роздуми, хвилювання відображалися у світі пісні, як у люстерку. До ансамблю 

життєвий і творчий шлях приводить студентів, які мають від природи різного 

рівня вокальні здібності та бажання співати. У процесі подальшої роботи від 

заняття до заняття здійснюється вокально-хорова та концертно-виконавська 

підготовка співаків-початківців до професійної діяльності в ансамблі. З року в 

рік колектив постійно працював над удосконаленням вокально-хорової 

майстерності. Репертуарний діапазон колективу охоплює понад 40 творів і 

вийшов за межі дитячих пісень. Як результат, ансамбль створив три сольні 

концертні програми: «Музичні барви весни» (2007), «Музика душі» (2010), «У 

колі друзів» (2015). 

З 2009 р. ансамбль стає творчою лабораторією кафедри музики. На базі 

«Свічадо» понад сорок учасників-випускників склали комплексний 

атестаційний екзамен з музики. Колектив з моменту заснування й до сьогодні є 

постійним учасником багатьох мистецьких заходів. За його активну концертно-

виконавську діяльність вокальний ансамбль «Свічадо» був удостоєний звання 

народного аматорського колективу у 2015 р. Упродовж тринадцяти років 

існування колектив неодноразово презентував свою творчість на міжнародних 

та всеукраїнських конкурсах і фестивалях, на яких здобув почесні звання: 

- лауреата І ступеня обласного міжвузівського фестивалю-конкурсу 

«Студентська весна» (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), регіонального 

конкурсу військово-патріотичної пісні «Є така професія – Батьківщину 

захищати» (2010), всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-хорового 

мистецтва імені М. Кондратюка «Пісенний край» (2011, м. Полтава), 

міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірковий олімп» (2013, 

м. Полтава), міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості 

«На хвилях Євпаторії» (2013, м. Євпаторія), міжнародного конкурсу вокально-

хорового мистецтва «Поющее Белогорье» (2014, м. Белгород, Росія), 

міжнародного конкурсу «FASHION EVRO DANCE» (2014, м. Полтава); ІІ 

міжнародному фестивалі-конкурсі «Сяйво Різдвяних зірок» (2015, м. Київ); 

міжнародного фестивалю-конкурсу «Golden Lion» (2016, м. Львів); 



міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Чорноморський бриз» (2016, 

м. Одеса); 

 - лауреата ІІ ступеня обласного міжвузівського фестивалю-конкурсу 

«Студентська весна» (2006, 2007, 2010), всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

вокально-хорового мистецтва імені М. Кондратюка «Пісенний край» (2010, 

м. Полтава);  

- лауреата ІІІ ступеня обласного міжвузівського фестивалю-конкурсу 

«Студентська весна» (2008, 2009), ІІІ міжнародного вокально-хорового 

конкурсу PREMIER 2012 (2012, м. Київ). 

Отже, за короткий час вокальний ансамбль «Свічадо» зарекомендував 

себе як молодий та перспективний колектив із цікавим, яскравим, динамічним і 

різноманітним репертуаром, що дає підстави бути завжди бажаним та жаданим 

гостем багатьох мистецьких концертних програм як на Україні, так і за 

кордоном. 

Керівник колективу Ремезова Наталія Миколаївна  

Контактний телефон: 066-189-8912 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


