
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

18.05.2021     м.Полтава     № 179 
 
Про підсумки обласного конкурсу 
художньої самодіяльності серед учнів 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти „Нове покоління”  
у 2020 – 2021 н.р. 
 
 

Відповідно до Положення про обласний конкурс художньої 
самодіяльності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
„Нове покоління”, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації від 08.07.2019 № 258 і 
зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 24.07.2019 за № 376/3493, враховуючи наказ Департаменту 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 23.04.2021 № 134, з метою 
подальшого розвитку самодіяльної художньої творчості серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, виявлення і підтримки талановитих 
дітей, зміцнення існуючих гуртків і колективів, залучення до них нових 
учасників, підвищення їх виконавської майстерності, 18 квітня 2019 року в 
Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді був 
проведений обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти „Нове покоління”  
(далі – конкурс). 

Конкурс проходив у два етапи, участь у яких взяли: 
у І (відбірковому) етапі – 19 закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, 250 учасників;  
у ІІ (обласному) етапі – 18 закладів, 186 учасників. 
Для участі у ІІ етапі конкурсу були запрошені переможці зональних 

оглядів. Ними стали найактивніші та найталановитіші учні закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області, а саме: Полтавського 
професійного ліцею, Державного професійно-технічного навчального закладу 
„Професійний аграрний ліцей” с. Веприк Гадяцького району, Кременчуцького 
професійного ліцею імені А. С. Макаренка, Державного професійно-технічного 
навчального закладу „Полтавське вище професійне училище  
імені А. О. Чепіги”, Державного навчального закладу „Решетилівський 
професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського”, професійно-технічного 
училища № 46 с. Лазірки Оржицького району, Міжрегіонального центру 
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професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол, 
Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області, 
Державного навчального закладу „Гадяцьке вище професійне аграрне 
училище”, професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука, Регіонального 
центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука, Вищого професійного 
гірничо-будівельного училища, професійно-технічного училища № 44  
м. Миргород, професійно-технічного училища № 4 м. Полтава, професійно-
технічного училища № 31 м. Полтава, Державного професійно-технічного 
навчального закладу „Полтавський професійний ліцей транспорту”, 
Регіонального центру професійно-технічної освіти м. Зіньків, Державного 
навчального закладу „Полтавське вище міжрегіональне професійне училище”. 

Компетентне журі, до складу якого входили заслужені діячі мистецтв, 
фахівці з вокального, хореографічного, театрального, інструментального 
жанрів, відзначили достатньо професійний рівень підготовки конкурсантів, 
відмітили вдало підібраний репертуар та хороші мистецькі здібності 
виконавців. 

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі обласного 
конкурсу  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. За досягнуті успіхи в обласному конкурсі нагородити дипломами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради:  

 
1.1.  У номінації „вокал”: 
 
Гран-прі 
ансамбль „Юність” Кременчуцького професійного ліцею  

імені А. С. Макаренка. 

1.2.  У номінації „естрадний вокал” (соло): 
 
І ступеня 
Кіяшко Тетяну, ученицю  Вищого професійного гірничо-будівельного 

училища, 
Ярош Анастасію, ученицю Регіонального центру професійно-технічної 

освіти м. Зіньків; 
 
ІІ ступеня 
Глухоту Тетяну, ученицю Державного навчального закладу „Гадяцьке 

вище професійне аграрне училище”,  
Компанієць Олександру, ученицю Державного навчального закладу 

„Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського”, 
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Сердюк Катерину, ученицю Кременчуцького професійного ліцею  
імені А. С. Макаренка; 

 
ІІІ ступеня 
Сидорук Ілону, ученицю Полтавського професійного ліцею, 
Штоль Вікторію, ученицю Вищого професійного училища № 7 

м. Кременчука. 
 
1.3.  У номінації „естрадний вокал” (ансамбль, хор): 
 
ІІ ступеня 
вокальну студію „Гармонія” Регіонального центру професійно-технічної 

освіти № 1 м. Кременчука; 
 
ІІІ ступеня 
ансамбль „Тірамісу” Вищого професійного гірничо-будівельного 

училища, 
вокальне тріо „Барви” Кременчуцького професійного ліцею  

імені А. С. Макаренка, 
вокальний ансамбль Регіонального центру професійно-технічної освіти 

м. Зіньків, 
хор „Калинонька” Регіонального центру професійно-технічної освіти 

№ 1 м. Кременчука. 
 
1.4.  У номінації „сучасна хореографія”: 
 
ІІ ступеня 
гурт „Фенікс” Вищого професійного гірничо-будівельного училища; 
 
ІІІ ступеня 
колектив сучасного танцю „Forever young” Регіонального центру 

професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. 
 
1.5.  У номінації „народна хореографія”: 
 
ІІ ступеня 
танцювальний колектив Державного професійно-технічного 

навчального закладу „Полтавський професійний ліцей транспорту”;  
 
ІІІ ступеня 
хореографічний колектив „Золота молодь” професійно-технічного 

училища № 31 м. Полтава. 
 
1.6.  У номінації „бальна хореографія”: 
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І ступеня 
хореографічний колектив сучасного танцю „Арабеск” Державного 

навчального закладу „Гадяцьке вище професійне аграрне училище”. 
 
1.7.  У номінації „малі театральні форми”: 
 
І ступеня 
Хайчіну Марину, ученицю Вищого професійного училища № 7  

м. Кременчука, 
Ханко Катерину, ученицю професійно-технічного училища № 4  

м. Полтави;  
 
ІІ ступеня 
Жадан Каріну, ученицю професійно-технічного училища № 26 

м. Кременчука,  
Шпехт Карину, ученицю Кременчуцького професійного ліцею  

імені А. С. Макаренка; 
 
ІІІ ступеня 
Перетятько Ольгу, ученицю Державного професійно-технічного 

навчального закладу „Полтавське вище професійне училище  
імені А. О. Чепіги”, 

Рошканюк Марію, ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу „Професійний аграрний ліцей” с. Веприк. 

 
1.8.  У номінації „інструментальний жанр” (соло): 
 
І ступеня 
Семенова Володимира, учня професійно-технічного училища № 26 

м. Кременчука; 
 
ІІ ступеня 
Лавку Максима, учня Вищого професійного гірничо-будівельного 

училища; 
 
ІІІ ступеня 
Дейнеку Віталія, учня Регіонального центру професійно-технічної 

освіти м. Зіньків. 
 
1.9.  У номінації „інструментальний жанр” (ансамбль): 
 
І ступеня 
ансамбль ложкарів „Калина” Територіального відокремленого 

спеціалізованого відділення (с. Войниха) Міжрегіонального центру професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол,  
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рок-гурт „Примарна варта” професійно-технічного училища № 46 
с. Лазірки Оржицького району; 

 
ІІ ступеня 
троїсті музики професійно-технічного училища № 46 с. Лазірки 

Оржицького району;  
 
ІІІ ступеня 
гурт „Такти” Державного навчального закладу „Гадяцьке вище 

професійне аграрне училище”. 
 
1.10. У номінації „оригінальний жанр”: 
 
І ступеня 
колектив „Антре” Регіонального центру професійно-технічної освіти 

№ 1 м. Кременчука,  
театр мод Кременчуцького професійного ліцею імені А. С. Макаренка;  
 
ІІІ ступеня 
ансамбль барабанщиць „Наддніпряночка” Кременчуцького 

професійного ліцею імені А.С. Макаренка. 
 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді за творчий підхід, оригінальність виконання та 
популяризацію художніх творів мистецтва: 

ансамбль „Каданс” професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука; 
ансамбль „Роси” Кременчуцького професійного ліцею  

імені А. С. Макаренка; 
ансамбль „Срібні роси” Територіального відокремленого 

спеціалізованого відділення (с. Войниха) Міжрегіонального центру професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол;  

вокальний ансамбль професійно-технічного училища № 46 с. Лазірки 
Оржицького району; 

дует гітаристів у складі Владислава Горпинченка та Костянтина Савченка 
Вищого професійного гірничо-будівельного училища;  

дует у складі Дядик Діани та Ілієвої Лесі Державного навчального 
закладу „Решетилівський професійний аграрний ліцей  
імені І. Г. Боровенського”;  

Дюдю Івана, учня професійно-технічного училища № 44 м. Миргорода;  
Ляшенко Любов, ученицю Полтавського професійного ліцею сфери 

послуг; 
Пипка Дениса, учня Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол;  
Рябчевську Світлану, ученицю Державного навчального закладу 

„Полтавське вище міжрегіональне професійне училище”; 
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Сімонова Артема, учня Державного професійно-технічного навчального 
закладу „Полтавський професійний ліцей транспорту”;  

Слепченка Богдана, учня Державного професійно-технічного навчального 
закладу „Полтавський професійний ліцей транспорту”;  

Шкребу Романа, учня Державного навчального закладу „Полтавське вище 
міжрегіональне професійне училище”. 

 
3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради керівників, вихованці 
яких зайняли призові місця: 

Буряк Тетяну Володимирівну, художнього керівника; Дорош Ірину 
Сергіївну, керівника вокального гуртка Вищого професійного училища № 7 
м. Кременчука Полтавської області; 

Добридень Ніну Іванівну, керівника хореографічного колективу 
професійно-технічного училища № 31 м. Полтава; 

Дощенко Тамару Іванівну, керівника воклаьного гуртка Регіонального 
центру професійно-технічної освіти м. Зіньків; 

Дяченко Юлію Олексіївну – керівника професійно-технічного училища  
№ 26 м. Кременчука; 

Ємець Аліну Олександрівну, керівника вокального гуртка; Ляшенко Аллу 
Вікторівну, керівника хореографічного гуртка; Посенка Віктора Михайловича, 
керівника вокально-інструментального гуртка Державного навчального закладу 
„Гадяцьке вище професійне аграрне училище”; 

Зубченко Ніну Анатоліївну, керівника гуртка художньої самодіяльності  
професійно-технічного училища № 4 м. Полтави; 

Ілієву Лесю Миколаївну, керівника вокального гуртка; Музику Миколу 
Олеговича, керівника вокального гуртка Державного навчального закладу 
„Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського”; 

Кличкову Марину Миколаївну, керівника гуртка Вищого професійного 
гірничо-будівельного училища; 

Лутай Світлану Данилівну, вихователя Державного професійно-
технічного навчального закладу „Професійний аграрний ліцей” с. Веприк; 

Маклакова Максима Миколайовича, керівника хореографічного гуртка, 
Михиденко Ірину Миколаївну, керівника художньої самодіяльності, Рудовську 
Галину Василівну, керівника циркової студії Регіонального центру професійно-
технічної освіти № 1 м. Кременчука; 

Мосієнко Ірину Геннадіївну, керівника танцювального колективу 
Державного професійно-технічного навчального закладу „Полтавський 
професійний ліцей транспорту”; 

Патокіну Тетяну Іванівну, художнього керівника Територіального 
відокремленого спеціалізованого відділення (с. Войниха) Міжрегіонального 
центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців 
м. Хорол; 

Петтер Світлану Євгеніївну, керівника вокального гуртка Полтавського 
професійного ліцею; 
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Сердюк Катерину Анатоліївну, Цурапу Оксану Іванівну, керівників 
гуртків Кременчуцького професійного ліцею імені А. С. Макаренка; 

Харченко Жанну Олексіївну, музичного керівника професійно-технічного 
училища № 44 м. Миргорода; 

Якименко Ірину Олександрівну, заступника директора з виховної роботи 
Державного професійно-технічного навчального закладу „Полтавське вище 
професійне училище імені А. О. Чепіги”. 
 

4. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
 
4.1. Рекомендувати до участі у Всеукраїнських мистецьких конкурсах і 

фестивалях переможців конкурсу. 
 
4.2. Підсумки проведення конкурсу довести до відома його учасників. 
 
4.3. Відзначити кращих організаторів та художніх керівників, учасників 

конкурсу, передбачити різні форми матеріального та морального заохочення. 
 
4.4. Надалі сприяти створенню умов для розвитку самодіяльної художньої 

творчості серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
зміцненню існуючих гуртків і колективів, залученню до них нових учасників, 
підвищенню їх виконавської майстерності. 

 
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 
Директор         Віта КОВАЛЬСЬКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


