
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

 

18.05.2021     м.Полтава     № 178 
 
Про підсумки проведення 
обласного фестивалю-конкурсу 
,,Першоцвіт” серед вихованців 
закладів інституційного догляду 
та виховання дітей 
(інтернатного типу) обласного 
підпорядкування 
 

Відповідно до Положення про обласний фестиваль-конкурс ,,Першоцвіт” 
серед вихованців закладів інтернатного типу, затвердженого наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 08.07.2019 
№ 258 і зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 24.07.2019 за № 377/3494, враховуючи наказ Департаменту 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 26.04.2021 № 138, з метою 
висвітлення багатогранності творчої особистості, піднесення національних 
традицій, формування у дітей поваги до національної культурної спадщини,  
27 квітня 2021 року був проведений дистанційно фестиваль-конкурс 
,,Першоцвіт” серед вихованців закладів інституційного догляду та виховання 
дітей (інтернатного типу) обласного підпорядкування (далі – Конкурс). 

Для участі у Конкурсі подали заявки 56 конкурсантів з 12 закладів. Всі 
учасники були допущені до Конкурсу і продемонстрували своє вміння в 
номінаціях:  

вокал – 18 учасників; 
інструментальний жанр – 3 учасники; 
декламаторське мистецтво – 15 учасників; 
хореографічний жанр – 20 учасників. 
Члени журі відзначили творчий підхід до виконання художніх номерів, 

оригінальність композиційних сюжетів, достатній рівень підготовки 
конкурсантів. 

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради:  
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І ступеня: 
 
у номінації вокал: 
1 вікова категорія 
Шкаревську Софію – вихованку гуртка ,,Веселі нотки” Гадяцького 

обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна 
Полтавської обласної ради; 

2 вікова категорія 
Барановську Богдану – вихованку Градизької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Борисенко Юлію – вихованку вокального ансамблю ,,Веселі нотки” 

Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 
обласної ради; 

Дейнеку Анну – вихованку вокально-інструментального гуртка 
Андріївського ліцею Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Глущенко Анастасію – вихованку Градизької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Паук Анну – вихованку гуртка естрадного співу Гадяцького обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської 
обласної ради; 

Пономарьову Світлану – вихованку вокальної студії ,,Мрія” 
Комунального закладу ,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат  
II-III ступенів Полтавської обласної ради”; 

 
у номінації інструментальний жанр: 
2 вікова категорія 
вихованців інструментального ансамблю ,,Ліцеїсти” Андріївського ліцею 

Полтавської обласної ради; 
3 вікова категорія 
Рагуліна Матвія – вихованця Кременчуцького ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради; 
 
у номінації декламаторське мистецтво: 
2 вікова категорія 
Цяпкала Артема – вихованця Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
 
3 вікова категорія 
Бабурову Сніжану – вихованку гуртка ,,Горислово” Кобеляцького 

навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 
Литвиненко Дарію – вихованку самодіяльного народного театру 

,,Арлекін” Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 
при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка; 
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Маздора Андрія – вихованця Лубенської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

Собакар Марію – вихованку Полтавського мистецького ліцею  
імені Софії Русової Полтавської обласної ради; 

Фесенко Любов – вихованку театрального колективу ,,Сузір’я” 
Комунального закладу ,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат  
II-III ступенів Полтавської обласної ради”; 

 
у номінації хореографічний жанр: 
1 вікова категорія 
вихованців гуртка сучасного і стилізованого танцю ,,Танцювальний 

ансамбль ,,Сонечко” Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ 
ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

вихованців хореографічного колективу Кобеляцького навчально-
реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 

2 вікова категорія 
вихованців ансамблю спортивно-бального танцю ,,Сузір’я” Полтавського 

обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому 
педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка; 

вихованців танцювального гуртка ,,Радість” Яхницької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
вихованок хореографічного колективу ,,Надія” Майорщинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
вихованців зразкового танцювального колективу ,,Зірки Надії” 

Комунального закладу ,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат  
II-III ступенів Полтавської обласної ради”; 

вихованців старшої групи танцювального колективу ,,Каприз” 
Андріївського ліцею Полтавської обласної ради; 

Голубнічу Валентину, Мірошник Валентину – вихованок 
хореографічного колективу ,,Надія” Майорщинської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

 
ІІ ступеня: 
 
у номінації вокал: 
1 вікова категорія 
Поліщука Тараса – вихованця Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
2 вікова категорія 
вихованок вокального ансамблю ,,Веселі нотки” Яхницької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
вихованок вокального ансамблю ,,Юність” Комунального закладу 

,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів Полтавської 
обласної ради”; 
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3 вікова категорія 
Лободу Дмитра, Чирвон Олександру – вихованців гуртка естрадного 

співу Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів  
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Луценко Дарію – вихованку вокальної студії ,,Мрія” Комунального 
закладу ,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат  
II-III ступенів Полтавської обласної ради”; 

Тимошенка Данила, Однорала Ярослава – вихованців Кременчуцького 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної 
ради; 

Циклаурі Марію – вихованку творчої студії ,,Водограй” Полтавського 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому 
педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка; 

 
у номінації декламаторське мистецтво: 
1 вікова категорія 
Озеругу Андрія, Якубовича Дениса – вихованців Майорщинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Терехова Дениса – вихованця Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
2 вікова категорія 
Качмазову Ясмін – вихованку гуртка ,,Поетика фразеології” 

Комунального закладу ,,Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 
ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 

3 вікова категорія 
Лисько Анастасію – вихованку гуртка ,,Історичне краєзнавство” 

Комунального закладу ,,Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 
ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 

Огарь Тетяну – вихованку творчої студії ,,Водограй” Полтавського 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому 
педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка; 

Тихоненко Вікторію – вихованку Лубенської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради;  

 
у номінації хореографічний жанр: 
3 вікова категорія 
Бабурову Сніжану, Маковця Аркадія – вихованців хореографічного 

колективу ,,Грація” Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру 
Полтавської обласної ради; 

вихованців гуртка народної хореографії ,,Танцювальний ансамбль 
,,Радість” Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів  
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

вихованців танцювального колективу ,,Ритм” Градизької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
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вихованців хореографічного колективу ,,Грація” Кобеляцького 
навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 

 
ІІІ ступеня: 
 
у номінації вокал: 
2 вікова категорія 
Кісельову Анжелу – вихованку Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Пантелей Світлану – вихованку Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
3 вікова категорія 
Міценко Олександру – вихованку Лубенської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Ротань Діану – вихованку гуртка ,,Веселі нотки” Гадяцького обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської 
обласної ради; 

 
у номінації декламаторське мистецтво: 
1 вікова категорія 
Іванька Ярослава, Озеругу Андрія – вихованців Майорщинської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
2 вікова категорія 
Воблу Анастасію, Сокирко Владиставу – вихованок гуртка ,,Історичне 

краєзнавство” Комунального закладу ,,Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 

3 вікова категорія 
Палаженко Єлизавету – вихованку Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 
 
у номінації хореографічний жанр: 
1 вікова категорія 
вихованців молодшої групи танцювального колективу ,,Каприз” 

Андріївського ліцею Полтавської обласної ради; 
 
3 вікова категорія 
вихованців танцювального колективу ,,Україночка” Лубенської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
Жарого Лева – вихованця Кременчуцького ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою Полтавської обласної ради; 
Тимченка Руслана – вихованця Кременчуцького ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради. 
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2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді керівників, вихованці яких зайняли І місце на 
Конкурсі: 

Біляєва Генадія Михайловича – керівника вокально-інструментального 
гуртка Андріївського ліцею Полтавської обласної ради; 

Варченко Тетяну Борисівну – учителя української мови та літератури, 
керівника театрального колективу ,,Сузір’я” Комунального закладу 
,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів Полтавської 
обласної ради”; 

Вовк Ліну Іллівну – вихователя, керівника вокального ансамблю ,,Веселі 
нотки” Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 
обласної ради; 

Геращенко Наталію Анатоліївну – керівника танцювального колективу 
,,Каприз” Андріївського ліцею Полтавської обласної ради; 

Голтвянську Олену Василівну – вихователя Кобеляцького навчально-
реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 

Губську Ольгу Володимирівну – вчителя-дефектолога Лубенської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

Жученю Юлію Аркадіївну – заступника директора з виховної роботи, 
керівника гуртка ,,Горислово” Кобеляцького навчально-реабілітаційного 
центру Полтавської обласної ради; 

Іщенко Наталію Миколаївну – вчителя, керівника танцювального гуртка 
,,Радість” Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Полтавської обласної ради; 

Куліш Людмилу Іванівну – керівника ансамблю спортивно-бального 
танцю ,,Сузір’я” Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату  
ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А. С. Макаренка; 

Лазаренка Євгенія Володимировича – керівника вокальної студії ,,Мрія” 
Комунального закладу ,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат  
II-III ступенів Полтавської обласної ради”; 

Матвієнка Віктора Григоровича – керівника гуртка Градизької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

Новікову Світлану Ігорівну – керівника хореографічного колективу 
,,Надія” Майорщинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Полтавської обласної ради; 

Олешко Оксану Олексіївну – керівника гуртка естрадного співу 
Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів  
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Олійника Юрія Петровича – педагога-організатора Полтавського 
мистецького ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної ради; 

Пройдак Юлію Вікторівну – керівника гуртка сучасного і стилізованого 
танцю ,,Танцювальний ансамбль ,,Сонечко” Гадяцького обласного наукового 
ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 
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Саражин Ірину Павлівну – учителя ритміки та хореографії, керівника 
зразкового танцювального колективу ,,Зірки Надії” Комунального закладу 
,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів Полтавської 
обласної ради”; 

Станіченко Оксану Федорівну – заступника начальника з виховної роботи 
Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 
Полтавської обласної ради; 

Степаненко Марину Анатоліївну – вчителя музичного мистецтва, 
керівника гуртка ,,Веселі нотки” Гадяцького обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Широку Тетяну Іванівну – керівника самодіяльного народного театру 
,,Арлекін” Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 
при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка. 
 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор         Віта КОВАЛЬСЬКА 
 


