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Трудова і професійна діяльність 

Закінчив хормейстерський відділ Полтавського музичного училища 

імені М. В. Лисенка (1960р.) та Ленінградську Вищу профспілкову школу 

культури (1968р.). 

З 1967 року працює в Полтавському державному педагогічному 

університеті на посадах художнього керівника хорової капели, з 1979 року –

художнього керівника українського народного хору «Калина», старшого 

викладача (1981-1987), доцента (1987-1992), професора (з 1992), завідувача 

кафедри музики і співів (1982-2004), з 2004 року – професор кафедри музики, 

з 2011 року – завідувач кафедри музики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Український хоровий 

диригент, викладач музичних дисциплін. 

 

Навчальна і методична робота 

 Дисципліни:  

ДВС «Практикум з вокально-хорової діяльності», ДВС «Теорія і 

методика роботи з народними вокально-хоровими колективами», «Постановка 

голосу», «Практикум зі шкільного репертуару», «Хоровий клас». 

 

Наукова робота  
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Коло наукових інтересів пов’язане з проблемою естетичного виховання 

молоді засобами українського народного музичного мистецтва. Це стало 

змістом його науково-творчої  роботи: опубліковано понад 80 наукових праць 

та шість навчальних посібників з курсів хорового диригування, гармонії та 

теорії музики: «Хорове диригування», вип.1 (1995 р.), «Червона калина — 

Полтавська  земля» (2000 р.), «Ой у лузі та ще й при березі» (2006 р.), «Народні 

пісні Полтавщини» (2006 р.), «Земле рідна моя» (2008 р.), «Ой у лузі червона 

калина» (2011 р.) та  два навчальні посібник з сольфеджіо на основі народних 

пісень Полтавщини  для музично-педагогічних  навчальних закладів (2000 р., 

та 2006 р.). Основою музичного матеріалу всіх видань є українські народні 

пісні, записані фольклористами Полтавщини, у тому числі і Г. С. Левченком, 

а також народні пісні в його обробках та авторські твори. Серед авторських 

творів особливу увагу привертають пісні, написані на народні слова: «Ой гай, 

мати, гай», «Посіяла василечків», «Народна симфонія», а також: «Од села до 

села» на слова Т. Г. Шевченка, «Земле рідна моя» на слова Марії Бойко, «Буду 

милого ждать» на слова Андрія Пашка, «Червона калина – полтавська земля» 

та «Гільце» на власні слова; серед обробок великою популярністю 

користуються: віночок українських народних пісень «Українська фантазія», 

вокально-хореографічні  композиції «Весілля» та «На вечірці», українські 

народні пісні «На козака пригодонька», «Їхав козак за Дунай», «Ой за гаєм 

зелененьким» та ін.  

Має у творчому доробку свідоцтва про реєстрацію авторських прав на 

твори: 

 Обробка української народної пісні «Заспіваймо пісню 

веселеньку» (№ 81931 від 03.10.2018 р.) 

 Обробка української народної пісні «Вуличні передирки» 

(№ 81928 від 03.10.2018 р.) 

 Обробка української народної пісні «Ой при лужку» (№ 81929 від 

03.10.2018 р.) 



 Аранжування української народної пісні «В кінці греблі» 

(№ 81927 від 03.10.2018 р.) 

 Обробка української народної пісні «Ой у лізу червона калина» 

(№ 81930 від 03.10.2018 р.) 

 

Творча діяльність 

Г. С. Левченко є засновником та вже понад 40 років незмінним 

керівником українського народного хору «Калина». 

Численні зарубіжні гастрольні поїздки керованого Г. С. Левченком 

українського народного хору «Калина»: 

1. Австрія – 1991, 1992, 1998, 2000, 2001, 2006 роки; 

2. Бельгія – 1994, 1997, 2003, 2005 роки; 

3. Болгарія – 1984, 1989 роки; 

4. Італія – 1996 рік; 

5. Німеччина – 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006, 2013 роки; 

6. Польща – 1990, 1993 роки; 

7. Росія – 1983, 1993, 2005 роки 

8. Туреччина – 2003, 2004, 2005, 2009 роки; 

9. Франція – 1997, 2011 роки; 

10. Швейцарія – 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2010, 2014 роки. 

 

За час активної творчості та гастрольної діяльності колективу було 

записано компакт-диски (19) та відеозаписи (9). Г. С. Левченко – автор понад 

80 концертних програм, афіш. 

Творча діяльність охоплює науково-методичний, фольклорно-

пошуковий, композиторський, педагогічно-виховний, концертний та 

пропагандистський напрямки. 

Ім’я Г. С. Левченка занесено до книги «Митці України» (Київ, 1994), 

енциклопедичного словника «Їм крила дала Пирятинщина» (Пирятин, 2000), 

до книги «Імена України» (Київ, 2002), до другого випуску довідково – 



біографічного  видання «Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки» (Київ, 

2004) та до біографічного довідника «International Who’s Who in Music and 

Musicians´ Directory» (Cambridge: The International Biographical Center, 1996), 

який видається в Англії з 1936 р. 

 

Відзнаки, нагороди, почесні звання 

За багаторічну викладацьку та творчу діяльність Г. С. Левченко має ряд 

нагород та відзнак (серед них 2 міжнародні: Вища відзнака Фонду 

Міжнародних премій імені академіка М. А. Касьяна – орден Миколи 

Чудотворця – за визначний вклад у примноження добра на землі та Диплом 

Лауреата Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості 

«ЗОЛОТА ФОРТУНА»): 

1. Заслужений працівник культури України — 1969 рік. 

2. Заслужений діяч мистецтв України — 1981 рік. 

3. Орден «Знак Пошани», указ Президії Верховної Ради СРСР від 7 

серпня 1986 року, № 2562049. 

4. Професор кафедри музики Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка – 1992 рік. 

5. Вища відзнака Фонду Міжнародних премій імені академіка 

М. А. Касьяна – орден Миколи Чудотворця за визначний вклад у 

примноження добра на землі – 1997 рік. 

6. Почесна грамота Кабінету Міністрів України – 1999 рік. 

7. Диплом лауреата Міжнародного відкритого Рейтингу 

популярності та якості «Золота Фортуна» – 2001 рік. 

8. Почесна відзнака Міністерства культури і мистецтв України «За 

багаторічну плідну працю в галузі культури» – 2004 рік. 

9. Лауреат Полтавської міської премії імені В. Г. Короленка – 2006 

рік. 

10. Лауреат Полтавської обласної премії імені Панаса Мирного – 2007 

рік. 



11. Відзнака Міністерства освіти і науки України – знак «Петро 

Могила» — 2007 рік. 

12. Тричі відзначався знаками «Відмінник освіти України» – 1987, 

2000, 2007 р. 

13. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України  –  2007 р. 

14. Федерація професійних спілок України почесний знак «За 

досягнення в аматорському мистецтві»  –  13 листопада 2008 року. 

15. Почесна грамота Міністерства культури і туризму України – 

2008 р. 

16. «Подяка» прем’єр – міністра  України Юлії Тимошенко 

№ 9508  від 17 березня 2009 року. 

17. Відзнака ГУ МВС України в Полтавській області «Знак Пошани» 

№ 235  від 6 травня 2009 року. 

18. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, указ Президента України від 14 

вересня 2009 року № 738, серія ОК № 026884, знак ордена № 10789. 

19. Диплом Всеукраїнського координаційного бюро «Освіта дорослих 

України» Міжнародного інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО – 

2011 р. 

20. Подяка благодійного фонду підтримки видатних митців 

Полтавщини «Чураївна» – 2012 р. 

21. Візднака міського голови І ступеня – 2013 р. 

22. Медаль «Григорій Сковорода» – 2013 р. 

23. Нагрудний знак «Почесний громадянин Пирятинського району» – 

2014 р. 

24. Премія імені преподобного Паїсія Величковського – 2014 р. 

25. Диплом лауреата премії імені Самійла Величка – 2016 р. 

26. Орден «За заслуги» ІІ ступеня – Указ Президента України від 9 

листопада 2016 року № 495/2016, серія ОК № 043881, знак ордена № 2338. 

27. Благословенна грамота – 2018 р. 



28. Диплом лауреата премії Полтавської обласної ради 

імені І. П. Котляревського – 2018 р. 

29. Орден Єднання «Pro augenda Concordia» – 2019 р.  

30. Лауреат Всеукраїнської премії «Гордість України» 

Всеукраїнського благолійного фонду «Вдячність. Визнання. Надія» 

(відповідно до Постанови правління Фонду від 25.04.2019 р. нагороджений 

медаллю № 0006). 

31. Почесний громадянин міста Кобеляки. 

32. Численні нагороди міського та обласного рівнів: Полтавської 

обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації, Виконавчого 

комітету Полтавської міської ради. 

33. Багаторазовий лауреат мистецьких фестивалів. 

 

Організаційна робота  

На сьогодні є членом Полтавського обласного відділення Національної 

Всеукраїнської музичної спілки (членський квиток № 668 від 14 листопада 

1991 р). 

Неодноразово був членом журі Обласного конкурсу виконавської 

майстерності учнів мистецьких шкіл «Музичний вернісаж», студентського 

конкурсу «Ad Libitum». 

 


