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НАРОДНИЙ ЕСТРАДНИЙ АНСАМБЛЬ
«МЕДИКУС»

КЕРIВНИК АНСАМБЛЮ
Кіт Володимир Іванович
нсамбль «Медикус» заснований у 1960 р. Ор
ганізатором та першим керівником колективу
був Ігор Хома — доцент кафедри мікробіології
Львівського державного медичного інституту, заснов
ник української школи джазової музики, автор джазо
вих п’єс та імпровізацій, естрадних пісень, музики до
драматичних вистав і музичних фільмів.
Оркестр, який спочатку мав назву «Ритм», розпочав
свою діяльність концертом у круглій залі Порохової
вежі. На початку 60х рр. ХХ ст. виступи ансамблю
завжди проходили з аншлагами. Ведучим усіх програм
джазбенду був студент театральної студії при театрі
ім. М. Заньковецької Богдан Ступка.
З моменту свого створення колектив активно
концертує у різних джазових складах — від квінтету до
бігбенду. Оркестр виступає у стінах alma mater та на
багатьох престижних джазових форумах в Україні й за
кордоном. Незважаючи на те, що склад ансамблю
постійно змінювався, оркестр здобув другу премію на
фестивалі «Юність73» у Дніпропетровську, чотири
рази був лауреатом Талліннських джазових фестивалів,
в Тарту, не перелічити його виступів у Польщі, де дуже
шанують свінгування львів’ян. У 1975 і 1976 р. «Меди
кус» записав диски у компанії «Мелодія», а також зро
бив записи на студіях «Радіо Варшава», «Радіо Берлін»,
«Радіо Вроцлав». Статті про ансамбль з’являлися у по
важних музичних виданнях — варшавському «Jazz» та
берлінському «Melodik und Rhythmus».
За творчі успіхи і високий мистецький рівень майс
терності виконавців 26 квітня 1971 р. постановою президії

Української республіканської ради
профспілок естрадному оркестрові
Львівського медичного інституту
«Медикус» було присвоєно почесне
звання «Самодіяльний народний
естрадний оркестр».
Із 1990 р. ансамбль очолює
Володимир Кіт — випускник
Львівського музичного училища
ім. С. П. Людкевича та Львівсь
кого державного медичного інсти
КІТ
туту, провізор, керівник Клубу ху
дожньої самодіяльності ЛНМУ Володимир Іванович
Керівник ансамблю
імені Данила Галицького.
З 1994 р. колектив працює у
стилі диксиленд. У його програмі — джазові стандарти,
українська мелодика, власні композиції. Ансамбль «Ме
дикус» виконує всесвітньовідомі джазові композиції
(Д. Елінгтона, Д. Гілеспі, Т. Монка, Дж. Малігана, Д. Бру
бека), обробки українських пісень, а також твори, напи
сані учасниками колективу. Він активно концертує у
Києві, Севастополі, Кривому Розі, Дніпропетровську,
Тернополі, ІваноФранківську, Рівному, Сумах.
«Медикус» гідно представляє університет на джазо
вих фестивалях у Польщі, Чехії, Австрії, Угорщині,
країнах Балтії, Німеччині, Швейцарії, Франції. Так у
2012 р. він виступав на IV Європейському фестивалі
традиційної джазової музики у Познані (Польща), а у
2013 р. — на І польськоукраїнському фестивалі «Наша
Галичина»
Ансамбль є постійним учасником урочистих кон
цертів із нагоди відзначення пам’ятних дат та державних

Ансамбль «Медикус» та його солістка Леся Боровець
(70(ті рр. ХХ ст.)

Ансамбль «Медикус» із вокальною групою
(70(ті рр. ХХ ст.)
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свят, міжнародних симпозіумів і конференцій, зокрема,
тих, які відбуваються у ЛНМУ імені Данила Галицько
го, а також відомих джазових форумів, серед яких
«Флюгери Львова», «JazzBez». Колектив виступає з
концертними програмами на різних заходах, які прово
дяться у Львові, — до Дня міста, Міжнародного книж
кового форуму видавців, а також на фестивалях пива,
шоколаду тощо.
До складу ансамблю «Медикус» входять викладачі
Львівського медуніверситету, лікарі медичних установ
Львова та студенти. Сьогодні учасниками колективу є:
В. Кіт (труба), Я. Камінський (кларнет), Є. Прокіп
(тромбон), О. Левицький (гітара, банджо), І. Здравка
(клавішні інструменти), І. Господарець (ударні інстру
менти), Р. Іванчишин (басгітара).
Солістами ансамблю були випускники ЛНМУ
імені Данила Галицького, відомі виконавці Б. Цісінсь
кий, Л. Цимбала, Н. Карпа, О. Киричук, М. Баглаєва,
А. Плахтій, а також студенти, які здобувають освіту на
різних факультетах цього навчального закладу.
Уже кілька років поспіль «Медикус» делегує своїх
вихованок на Всеукраїнський фестиваль мистецтв
«Ліра Гіппократа» (м. Київ), учасниками якого є сту
дентимедики та працівники лікувальних установ
України. На цьому фестивалі представниці ЛНМУ
імені Данила Галицького постійно стають лауреатами
І та ІІ премій у багатьох номінаціях (студентки Х. Со
вич, Г. Паньків, С. Щур, Ю. Бойчун та ін.).
Колектив випустив компактдиски «БайдаБлюз»,
«Доктор Джаз» (1999), та «Medicus: Best» (2000). За ба
гаторічну плідну діяльність він нагороджений багатьма
відзнаками і дипломами.
Творчість Народного естрадного ансамблю «Меди
кус» завжди вражала високим професіоналізмом. Хоча
його учасниками не є професійні музиканти, але вони
дуже талановиті та люблять свою справу.

Колектив Народного естрадного
ансамблю «Медикус»
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