
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

13.12.2021              м. Полтава     № 431 

 

Про підсумки проведення 

XVIII 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 02.10.2018 № 369 та зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 18.10.2018 за  

№ 239/3020, з метою подальшого розвитку самодіяльної художньої творчості 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, виховання 

любові та поваги до українського музичного мистецтва, виявлення і підтримки  

талановитих дітей, підвищення їх виконавської майстерності, в Полтавському 

обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді відбувся XVIII 

обласний конкурс вокалістів серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти „Срібна підкова” (далі – конкурс).  

Для участі у конкурсі подали заявки 15 учасників з 15 закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області. Всі учасники були допущені 

до конкурсу і продемонстрували свої таланти у вокальному жанрі. Це 

конкурсанти з 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, 
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Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука, 

професійно-технічне училище № 44 м. Миргорода, професійно-технічне 

училище № 31 м. Полтави, Міжрегіональний Центр професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської 

області (територіальне відокремлене спеціалізоване відділення с. Войниха). 

Члени журі відзначили гарну підготовку та високу художню 

майстерність виконання учасників, вдало підібраний репертуар.  

Враховуючи викладене вище, на підставі рішення журі конкурсу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради Чернобель Н. Л. забезпечити 

нагородження учасників та керівників гуртків, вихованці яких зайняли призові 

місця в конкурсі, згідно з додатком. 

 

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

 

2.1. Довести до відома учасників конкурсу інформацію про підсумки 

його проведення. 

 

2.2. Надалі сприяти створенню умов для виявлення творчих здібностей 

дітей, подальшого розвитку вокального мистецтва серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, зміцненню існуючих гуртків, 

залученню нових учасників, підвищенню їх виконавської майстерності. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  Віта КОВАЛЬСЬКА 
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Додаток 

до наказу 

Департаменту освіти і науки 

 

Перелік нагороджених осіб 

 

1. Переможці конкурсу. 
 

Гран-прі 

Компанієць Олександра, учениця Державного навчального закладу 

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

І ступеня 

Асауленко Катерина, учениця Державного професійно-технічного 

навчального закладу „Професійний аграрний ліцей” м. Кобеляки, 

Рєзнікова Анастасія, учениця Кременчуцького професійного ліцею  

імені А. С. Макаренка, 

Темченко Ніколетта, учениця Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської 

області (територіальне відокремлене спеціалізоване відділення с. Войниха); 
 

ІІ ступеня 

Міщенко Руслана, учениця Вищого професійного училища № 7 

м. Кременчука Полтавської області; 
 

ІІІ ступеня 

Бєлик Владислава, учениця Полтавського професійного ліцею, 

Ладзинь Анастасія, учениця Державного професійно-технічного 

навчального закладу „Полтавський професійний ліцей транспорту”, 

Латиш Анастасія, учениця Регіонального центру професійно-технічної 

освіти № 1 м. Кременчука, 

Філоненко Єлизавета, учениця Державного професійно-технічного 

навчального закладу „Полтавське вище професійне училище  

імені А. О. Чепіги”; 
 

грамота за творчий підхід та оригінальну манеру виконання  

Волосевич Римма, учениця професійно-технічного училища № 31 

м. Полтави. 

 

2. Керівники, учні яких зайняли місця Гран-прі, І, ІІ, ІІІ ступенів: 

Борідка Оксана Михайлівна – керівник гуртка Полтавського 

професійного ліцею, 

Дорош Ірина Сергіївна – керівник вокального колективу Вищого 

професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області, 

Дядюра Варвара Анатоліївна – керівник вокального гуртка Державного 
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професійно-технічного навчального закладу „Професійний аграрний ліцей” 

м. Кобеляки, 

Ілієва Леся Миколаївна – керівник вокального гуртка Державного 

навчального закладу „Решетилівський професійний аграрний ліцей  

імені І. Г. Боровенського”, 

Легуша Анна Михайлівна – керівник вокального гуртка Державного 

професійно-технічного навчального закладу „Полтавський професійний ліцей 

транспорту”, 

Михиденко Ірина Миколаївна – керівник гуртків Регіонального центру 

професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука, 

Патокіна Тетяна Іванівна – керівник гуртка художньої самодіяльності 

Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (територіальне 

відокремлене спеціалізоване відділення с. Войниха), 

Пиварчук Вікторія Павлівна – керівник гуртка Державного професійно-

технічного навчального закладу „Полтавське вище професійне училище  

імені А. О. Чепіги”, 

Сердюк Катерина Анатоліївна – керівник гуртка Кременчуцького 

професійного ліцею імені А. С. Макаренка. 

 

 

Директор Полтавського 

обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 

 


