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Легше тобі на душі стане, 

як пісня до твого серця загляне. 

 
Гарне місто Славутич розкинулось серед високих сосен, 

недалеко від Дніпра. Місто багатонаціональне і назви його 

кварталів говорять самі за себе – Київський, Московський, 

Невський, Ризький, Тбіліський, Єреванський, Талліннський, 

Вільнюський і т.д. 

Саме тут, в 2006 році, любов до гарної, душевної пісні 

об’єднала жінок різних професій, і утворився ансамбль «Пой, 

душа». 

Завдяки меру міста Удовиченку Володимиру Петровичу і 

завідуючій відділом культури і туризму Нікольській Світлані 

Сергіївні, ансамбль має прекрасні костюми, шумові інструменти. 

У біографії ансамблю щасливим чином поєдналося кілька 

обставин. Перше і головне – високий рівень обдарованості його 

учасниць, в який всі прийшли вже 

дорослими людьми. 

Керівник ансамблю Людмила 

Олексіївна Смолярчук, свого часу 

закінчила музичну школу по класу 

акордеона, а потім Інститут 

культури (хорове-диригентське 

відділення), має унікальну здатність 

грати на слух будь-який твір без нот, 

що дало можливість колективу 

включати в свій репертуар будь-яку 

вподобану пісню і бути завжди 

сучасним і цікавим для слухачів 

будь-якого віку. 

Іншим «секретом» є особлива 

увага до якості виконання. Учасниці ансамблю не тільки 
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відчувають, переживають пісню, як свою власну, а й адекватно 

передають свої відчуття слухачам. Репертуар ансамблю 

складається з українських, російських, білоруських пісень, 

хороводів, танців, обрядів. Основними завданнями ансамблю є 

збереження, популяризація та відродження народних традицій. 

Ансамбль завжди співає в своєму власному, пізнаваному стилі, 

наближаючись до оригіналу, але ніколи не збігаючись з ним. 

Свою творчу діяльність колектив почав активно. Уже 

через два місяці після створення ансамбль «Пой, душа!» став 

учасником Фестивалю «Всі ми діти твої, Україно», який 

проходив в Києві на сцені оперного театру ім. Т. Шевченка. За 

весь час існування колектив ансамблю регулярно брав участь з 

концертною діяльністю в міських і обласних святах і заходах 

міста (День міста, День Перемоги, Масляна, Різдво та ін.) Став 

учасником святкового концерту в Переяслав-Хмельницькому, 

присвяченому 1100-річчю міста. У 2007 році в Києві ансамбль 

представляв своє місто Славутич та став лауреатом «Гран-прі» 

III Всеукраїнського 

фестивалю російської 

пісні. 

В 2008 році 

ансамбль «Пой, душа!» 

був запрошений до 

Білорусі для участі у 

Фестивалі гумору, 

який проходив під 

девізом «Хто гуляє і 

дуріє, той ніколи не 

старіє»! 

Ансамбль є активним учасником традиційних свят і 

народних гулянь. Неодноразово ставав учасником фестивалів, 

які щорічно проходять в Любечі, Батурині та Ріпках 

Чернігівської області. 
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У 2010 році учасники колективу брали участь у Святі 

Врожаю в Києві і Дні народження м Бровари. У 2011 році стали 

учасниками святкування 20-річчя Незалежності України в 

Броварах. 

У 2013 році взяли участь в конкурсній програмі «Фольк-

music» на Першому Національному каналі, а в кінці 2014 року 

стали учасниками Новорічного концерту цієї ж передачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В вересні 2017 року колектив взяв участь у святкуванні 

85-річчя Київської області в Ірпені, а в жовтні з успіхом заспівав 

в Ніжині на Покровському ярмарку. 

Ансамбль «Пой, душа!» завжди бажаний гість на 

урочистостях у працівників Чорнобильської АЕС, зв’язку, 

медсанчастини і ін., де колектив своїми піснями створює 

атмосферу незабутнього, веселого свята, що запам’ятовується 

надовго.   
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