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Про підсумки проведення 

ХІХ обласного конкурсу 

вокалістів серед учнів 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти „Срібна підкова”  
 

 

Відповідно до Положення про обласний конкурс вокалістів серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти „Срібна підкова”, 

затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації від 02 жовтня 2018 року № 369 та зареєстрованого у 

Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 18 жовтня 

2018 року за № 239/3020, враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і 

науки України від 27 липня 2022 року № 1/8507-22 ,,Про організацію освітньої 

діяльності в закладах позашкільної освіти в 2022/2023 навчальному році”,  

з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, активізації та розвитку 

самодіяльної творчості, 08 грудня 2022 року в Полтавському обласному центрі 

естетичного виховання учнівської молоді був проведений обласний конкурс 

вокалістів серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти „Срібна 

підкова” (далі – Конкурс). 

Цьогоріч у Конкурсі взяли участь 19 учасників із 16 закладів: Полтавський 

професійний ліцей, Державний професійно-технічний навчальний заклад 

„Полтавський професійний ліцей транспорту”, Державний професійно-технічний 

навчальний заклад „Полтавське вище професійне училище імені А. О. Чепіги”, 

професійно-технічне училище № 26 м. Кременчука, Державний професійно-

технічний навчальний заклад „Професійний аграрний ліцей” м. Кобеляки, 

Полтавський професійний ліцей сфери послуг, Державний навчальний заклад 

„Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського”, 

Кременчуцький професійний ліцей імені А. С. Макаренка, Державний навчальний 

заклад „Гадяцьке вище професійне аграрне училище”, професійно-технічне 

училище № 4 м. Полтави, Вище професійне училище № 7 м. Кременчука 

Полтавської області, професійно-технічне училище № 31 м. Полтави, 

Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол Полтавської області, Державний навчальний 

заклад „Полтавське вище міжрегіональне професійне училище”, Вище професійне 

 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 



гірничо-будівельне училище, Регіональний центр професійно-технічної освіти  

м. Зіньків. 

Члени журі відзначили гарну підготовку та високу художню майстерність 

виконання учасників, вдало підібраний репертуар. 

Враховуючи викладене вище, на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 

ради: 

Гран-прі 
 

АСАУЛЕНКО Катерину, ученицю Державного професійно-технічного 

навчального закладу„Професійний аграрний ліцей” м. Кобеляки; 
 

першого ступеня: 
 

ЛАДЗИНЬ Анастасію, ученицю Державного професійно-технічного 

навчального закладу„Полтавський професійний ліцей транспорту”; 

МОМОТА Івана, учня Регіонального центру професійно-технічної освіти 

м. Зіньків; 

ОСКАРЬОВА Руслана, учня Полтавського професійного ліцею; 

РЕШЕТИЛО Аліну, ученицю професійно-технічного училища № 31 

м. Полтава; 

РЄЗНІКОВУ Анастасію, ученицю Кременчуцького професійного ліцею 

імені А. С. Макаренка; 
 

другого ступеня: 
 

БОЛДАРЄВА Андрія, учня Державного навчального закладу „Гадяцьке 

вище професійне аграрне училище”; 

ВЕЛИКОРОДНУ Аріану, ученицю Полтавського професійного ліцею; 

ПУСТОВІТ Аллу, ученицю Державного навчального закладу 

„Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І. Г. Боровенського”; 

РОМАШКА Дмитра, учня Вищого професійного училища № 7  

м. Кременчука Полтавської області; 
 

третього ступеня: 
 

БАБЕНКО Марину, ученицю Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської 

області; 

ВАСИЛЬЄВУ Дар’ю, ученицю професійно - технічного училища № 4  

м. Полтави; 

ГАМЗУ Дар’ю, ученицю професійно-технічного училища № 26 

м. Кременчука; 



КІЯШКО Тетяну, ученицю Вищогопрофесійного гірничо-будівельного 

училища; 

ЛЕВЧЕНКО Лізу, ученицю Полтавського професійного ліцею сфери 

послуг; 

МОШАРІНУ Єлизавету, ученицю професійно-технічного училища № 26 

м. Кременчука; 

ПИПКА Дениса, учня Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської 

області; 

ФІЛОНЕНКО Єлизавету, ученицю Державного професійно-технічного 

навчального закладу„Полтавське вище професійне училище ім. А. О. Чепіги”; 

ШКРЕБУ Романа, учня Державного навчального закладу„Полтавське вище 

міжрегіональне професійне училище”. 
 

2. Відзначити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради керівників гуртків, 

вихованці яких зайняли Гран-прі та І місце в Конкурсі: 

БОРІДКУ Оксану Михайлівну, керівника гуртка Полтавського 

професійного ліцею; 

ДОЩЕНКО Тамару Іванівну, керівника гуртка Регіонального центру 

професійно-технічної освіти м. Зіньків; 

ДЯДЮРУ Варвару Анатоліївну, керівника вокального гуртка Державного 

професійно-технічного навчального закладу „Професійний аграрний ліцей” 

м. Кобеляки; 

КОРНІЄНКО Аліну Олегівну, керівника вокального ансамблюпрофесійно-

технічного училища № 31 м. Полтава; 

РЕВКОВУ Світлану Юріївну, художнього керівникаКременчуцького 

професійного ліцею імені А.С.Макаренка; 

СТЕЦЕНКО Юлію Володимирівну, заступника директора з виховної 

роботи Державного професійно-технічного навчального закладу„Полтавський 

професійний ліцей транспорту”. 
 

3. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
 

3.1. Довести до відома учасників Конкурсу інформацію про підсумки його 

проведення. 
 

3.2. Надалі сприяти створенню умов для виявлення творчих здібностей дітей, 

подальшого розвитку вокального мистецтва серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, зміцненню діючих гуртків, залученню нових 

учасників, підвищенню їх виконавської майстерності. 
 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора-

начальника управління освітньої діяльності ВЛАСЮК Г. Б. 
 

 

Директор  Євген  КОНЧАКОВСЬКИЙ  
 


