
 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 
10.05.2017            м . Полтава     № 193 
 
Про підсумки проведення ІХ обласного 
фестивалю-конкурсу «Першоцвіт» 
серед вихованців інтернатних закладів 
 
 
 

На виконання Плану роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації на 2017 рік, відповідно до Умов проведення щорічного 
фестивалю-конкурсу «Першоцвіт», затверджених наказом Головного 
управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 23.03.09 р. №180  
і зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у Полтавській області  
31.03.09 р. №19/1457 «Про проведення обласного фестивалю-конкурсу 
«Першоцвіт» серед вихованців інтернатних закладів», з метою подальшого 
розвитку самодіяльної художньої творчості серед вихованців інтернатних 
закладів, зміцнення існуючих гуртків і колективів, залучення до них нових 
учасників, підвищення їх виконавської майстерності, удосконалення 
естетичного виховання в процесі позакласної роботи та системної організації 
вільного часу, 20 та 27 квітня 2017 року в Полтавському обласному центрі 
естетичного виховання учнівської молоді був проведений ІХ обласний 
фестиваль-конкурс «Першоцвіт» серед вихованців інтернатних закладів. 

У конкурсі взяли участь 236 учасників – вихованці інтернатних закладів 
області, які продемонстрували свої вміння у жанрах: 

вокал – 68 учасників,  
хореографія – 103 учасники,  
декламаторське мистецтво – 28 учасників,  
інструментальний жанр – 37 учасників. 
Це конкурсанти з 19 шкіл-інтернатів, а саме: 20 квітня – Варварівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Кобеляцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату, Лубенської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату, Майорщинської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату, Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, 
Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Розбишівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Градизької спеціальної 



загальноосвітньої школи-інтернату, Михайлівської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату;  

27 квітня – Гадяцького дитячого будинку, Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату імені Є.П. Кочергіна, Полтавської спеціалізованої школи-
інтернату № 1 І-ІІІ ступенів, Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 
І-ІІІ ступенів, Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
імені А.С. Макаренка, Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих 
дітей, Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів, Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 
І-ІІ ступенів, Полтавської обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей 
імені А.С. Макаренка, Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату  
ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при 
Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка. 

Журі, до складу якого входили фахівці з вокалу, хореографії, 
декламаторського мистецтва, інструментального жанру, відзначили гарний 
рівень підготовки конкурсантів спеціальних шкіл-інтернатів порівняно з 
минулим роком. У цьому році кращою була підготовка і в спеціалізованих 
школах-інтернатах та в гімназіях. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі ІХ обласного 
фестивалю-конкурсу «Першоцвіт» серед вихованців інтернатних закладів 
           
НАКАЗУЮ: 

 
1. За досягнуті успіхи в ІХ обласному фестивалі-конкурсі «Першоцвіт» 

серед вихованців інтернатних закладів нагородити дипломами Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді:  
 

І ступеня:  
У вокальному жанрі: 
1 вікова категорія 

 ансамбль «Дзвіночок» – Кобеляцької спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату (керівник гуртка Вільхова Наталія Вікторівна); 

Лиходід Яну та Лободу Дмитра – учнів Гадяцької спеціалізованої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна (керівник гуртка вокального співу 
Москаленко Ірина Миколаївна); 

2 вікова категорія 
Банд Саманту – ученицю Кобеляцької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату (керівник гуртка Вільхова Наталія Вікторівна); 
Бабаш Альміру та Бабаш Інесу – учениць Гадяцького дитячого будинку 

(музичний керівник Кубар Сергій Віталійович); 
Сакало Юлію – ученицю Великосорочинської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів (учитель музики Гель Микола 
Васильович); 

вокальний ансамбль «Промінь» – Великосорочинської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів (учитель музики Гель Микола 
Васильович); 



Луценко Дар’ю – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей (учитель музики Лазаренко Євгеній Володимирович); 

3 вікова категорія 
Артеменко Світлану – ученицю Михайлівської спеціальної загально-

освітньої школи-інтернату (учитель Пестременко Вікторія Іванівна); 
Таран Аліну – ученицю Полтавської обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка (керівник 
гуртка театру пісні «Водограй» Баздирєва Ірина Миколаївна); 

Урбанську Діану – ученицю Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-
ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна (керівник гуртка вокального співу Корміч 
Євген Євгенович). 

 
У хореографічному жанрі: 
1 вікова категорія 
хореографічний ансамбль «Сонечко» – Гадяцької спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна (хореограф Сватковська Світлана 
Сергіївна); 

2 вікова категорія 
Скрипніченко Яну та Рисєва Давида – учнів Кременчуцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату (керівник танцювального гуртка 
Плахотнікова Анастасія Андріївна); 

3 вікова категорія 
хореографічний ансамбль «Радість» – Гадяцької спеціалізованої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна (хореограф Пройдак Юлія 
Вікторівна); 

хореографічний колектив «Надія» – Майорщинської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату (керівник гуртка Новікова Світлана 
Ігорівна). 

 
У декламаторському жанрі: 
2 вікова категорія 
Драча Олександра – учня Полтавської обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей імені А.С. Макаренка (заступник директора з виховної 
роботи Колісник Оксана Сергіївна); 

3 вікова категорія 
Фісана Андрія – учня Полтавської обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка (керівник 
гуртка декламаторської майстерності Лапко Тетяна Володимирівна); 

Кольцову Наталію – ученицю Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату (учитель української мови Іщенко Таїсія Григорівна); 

Івіну Єлизавету – ученицю Полтавської обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей імені А.С. Макаренка (керівник мистецького гуртка 
Панасенко Яна Вікторівна); 



Одуд Лізу – ученицю Михайлівської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату (учитель Ребро Євгенія Володимирівна). 

В інструментальному жанрі: 
2 вікова категорія 
інструментальний ансамбль «Веселка» – Великосорочинської загально-

освітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів (учитель музики Гель 
Микола Васильович); 

3 вікова категорія 
інструментальний ансамбль «Інтервал» – Гадяцької спеціалізованої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна (музичний керівник 
Близнюк Володимир Іванович). 

 
ІІ ступеня: 
У вокальному жанрі: 
1 вікова категорія 
Ющенка Артема – учня Гадяцького дитячого будинку (музичний 

керівник Кубар Сергій Віталійович); 
ансамбль «Співаночки» – Андріївської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІ ступенів (керівник гуртка Кравець Наталія Анатоліївна); 
Тихоненко Наталію – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату (учитель музики Макарова Світлана Олексіївна); 
Волик Оксану, Ваганову Марію – учениць Градизької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату (керівник гуртка Матвієнко Віктор 
Григорович); 

2 вікова категорія 
Кравчук Анастасію – ученицю Кременчуцької спеціалізованої школи-

інтернату імені А.С. Макаренка І-ІІІ ступенів (керівник вокально-
інструментального ансамблю «Флеш» Репецький Микола Якович); 

Бабаш Альміру – ученицю Гадяцького дитячого будинку (музичний 
керівник Кубар Сергій Віталійович); 

Великородну Аріану, Кривошеїну Антоніну – учениць Полтавської 
спеціалізованої школи-інтернату №1 І-ІІІ ступенів (керівник вокально-хорового 
гуртка «Первоцвіт» Шило Лариса Сергіївна); 

Ульянченко Аміну – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей (учитель музики Лазаренко Євгеній Володимирович); 

Табейкіну Олександру – ученицю Розбишівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату (педагог-організатор Крохмальна Олеся 
Сергіївна); 

Задільську Жанну – ученицю Градизької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату (керівник гуртка Матвієнко Віктор Григорович); 

3 вікова категорія 
Пізняк Ольгу – ученицю Полтавської обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей імені А.С. Макаренка (керівник вокального гуртка Лоцько 
Михайло Іванович); 

ансамбль «Юність» – Шишацької обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей (керівник гуртка Пасічниченко Наталія Анатоліївна); 



Ступар Марію – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей (учитель музики Лазаренко Євгеній Володимирович); 

Рябко Світлану – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих дітей (учитель музики Лазаренко Євгеній Володимирович); 

ансамбль «Веселі нотки» – Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату (соціальний педагог Вовк Ліна Іллівна). 

 
У хореографічному жанрі: 
1 вікова категорія 
танцювальний колектив «Перлина» - Андріївської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів (керівник гуртка Кравець Наталія 
Анатоліївна); 

2 вікова категорія 
хореографічний колектив «Energy» – Полтавської спеціалізованої школи-

інтернату №1 І-ІІІ ступенів (керівник хореографічного гуртка Ляшенко Ірина 
Вікторівна); 

3 вікова категорія 
танцювальну групу – Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату (інструктор з фізичної культури та спорту Васільєва Юлія 
Миколаївна); 

зразковий танцювальний колектив «Зірки надії» – Шишацької обласної 
гімназії-інтернату для обдарованих дітей (учитель ритміки та хореографії 
Саражин Ірина Павлівна). 

 
У декламаторському мистецтві: 
2 вікова категорія 
Табейкіну Олександру, Гудзя Марка – учнів Розбишівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату (учитель української мови та літератури 
Ткаченко Ольга Григорівна); 

3 вікова категорія 
Ляліну Аліну – ученицю Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату 

імені А.С. Макаренка І-ІІІ ступенів (учитель початкових класів Прилипко 
Людмила Володимирівна); 

Роман Оксану – ученицю Гадяцького дитячого будинку (музичний 
керівник Кубар Сергій Віталійович); 

Кричфалушій Марію-Богдану – ученицю Полтавської спеціалізованої 
школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів (педагог-організатор Олійник Юрій 
Петрович); 

Сороку Ольгу – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату (учитель української мови та літератури Кравець Лариса Леонідівна). 

 
ІІІ ступеня:  
У вокальному жанрі: 
1 вікова категорія 



родинне тріо Буслових Антона, Івана та Інги – учнів Лубенської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (учитель музики Макарова 
Світлана Олексіївна); 

Наконечну Вікторію, Черню Оксану – учениць Кобеляцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату (керівник гуртка Вільхова Наталія 
Вікторівна); 

2 вікова категорія 
Новіченкову Єлизавету – ученицю Лубенської спеціальної загально-

освітньої школи-інтернату (учитель музики Макарова Світлана Олексіївна); 
Тарасову Аліну – ученицю Варварівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату (учитель музики Калініченко Роман Олександрович); 
Іваненка Федора, Рака Романа – учнів Кобеляцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату (керівник гуртка Вільхова Наталія 
Вікторівна); 

3 вікова категорія 
Ворону Аліну – ученицю Великосорочинської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів (учитель музики Гель Микола 
Васильович); 

Лобач Олександру, Пізняк Ольгу – учениць Полтавської обласної гімназії-
інтернату для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка (керівник гуртка Лоцько 
Михайло Іванович). 

 
У декламаторському мистецтві: 
1 вікова категорія 
Тихоненко Вікторію – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату (учитель початкових класів Селюк Юлія Анатоліївна); 
3 вікова категорія 
Жигана Владислава – учня Полтавської обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей імені А.С. Макаренка (заступник директора з виховної 
роботи Колісник Оксана Сергіївна); 

Дмитренка Івана – учня Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату (учитель української мови та літератури Губська Ольга 
Володимирівна). 

 
У хореографічному жанрі: 
2 вікова категорія 

 Бабаш Альміру та Інесу – учениць Гадяцького дитячого будинку (керівник 
хореографічного гуртка Бузало Олена Олександрівна); 

3 вікова категорія 
танцювальна група – Розбишівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату (педагог-організатор Крохмальна Олеся Сергіївна); 
Мотрикала Михайла, Рибак Сніжану – учнів Яхницької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату (вихователь Іщенко Наталія Миколаївна). 
 

2. Нагородити грамотою Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді за активну участь у фестивалі-конкурсі 



«Першоцвіт» серед вихованців інтернатних закладів та гарні вокальні дані 
Білієнка Богдана – учня Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату (керівник музичного гуртка Григорьєва Віолета Вікторівна). 

 
3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді керівників, вихованці яких зайняли призові місця на ІХ обласному 
фестивалі-конкурсі «Першоцвіт» серед вихованців інтернатних закладів: 

Лазаренка Євгенія Володимировича – учителя музики Шишацької 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей;  

Пестременко Вікторію Іванівну – учителя Михайлівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Диканського району;  

Геля Миколу Васильовича – учителя музики Великосорочинської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миргородського 
району; 

Ребро Євгенію Володимирівну – учителя Михайлівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Диканського району; 

Кравець Наталію Анатоліївну – керівника гуртка Андріївської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського 
району;  

Шило Ларису Сергіївну – керівника вокально-хорового гуртка 
«Первоцвіт» Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1 І-ІІІ ступенів;  

Вільхову Наталію Вікторівну – керівника гуртка Кобеляцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату;  

Сватковську Світлану Сергіївну – хореографа Гадяцької спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

Близнюка Володимира Івановича – учителя музичного мистецтва, 
музичного керівника інструментального ансамблю «Інтервал» Гадяцької 
спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

Пройдак Юлію Вікторівну – хореографа Гадяцької спеціалізованої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

Олійника Юрія Петровича – педагога-організатора Полтавської 
спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів; 

Калініченка Романа Олександровича – учителя музики Варварівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Карлівського району; 

Губську Ольгу Володимирівну – учителя української мови та літератури 
Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;  

Колісник Оксану Сергіївну – заступника директора з виховної роботи 
Полтавської обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей імені  
А.С. Макаренка;  

Лапко Тетяну Володимирівну – керівника гуртка декламаторської 
майстерності Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату  
ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при 
Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;  

Панасенко Яну Вікторівну – керівника мистецького гуртка Полтавської 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка;  



Ляшенко Ірину Вікторівну – керівника хореографічного гуртка 
Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1 І-ІІІ ступенів; 

Прилипко Людмилу Володимирівну – учителя початкових класів 
Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату імені А.С. Макаренка  
І-ІІІ ступенів; 

Макарову Світлану Олексіївну – вчителя музики Лубенської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату;  

Матвієнка Віктора Григоровича – керівника гуртка Градизької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Глобинського району; 

Корміча Євгена Євгеновича – керівника гуртка вокального співу Гадяцької 
спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

Лоцька Михайла Івановича – керівника вокального гуртка Полтавської 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей імені А.С. Макаренка; 

Крохмальну Олесю Сергіївну – педагога-організатора Розбишівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 

Саражин Ірину Павлівну – учителя ритміки та хореографії Шишацької 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей; 

Ткаченко Ольгу Григорівну – учителя української мови та літератури 
Розбишівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 

Бузало Олену Олександрівну – керівника хореографічного гуртка 
Гадяцького дитячого будинку; 

Репецького Миколу Яковича – керівника вокально-інструментального 
ансамблю «Флеш» Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату імені  
А.С. Макаренка І-ІІІ ступенів; 

Пасічниченко Наталію Анатоліївну – керівника гуртка Шишацької 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей; 

Іщенко Наталію Миколаївну – вихователя Яхницької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району; 
 Кравець Ларису Леонідівну – учителя української мови та літератури 
Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 
 Селюк Юлію Анатоліївну – учителя початкових класів Лубенської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;  

Іщенко Таїсію Григорівну – учителя української мови Яхницької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району;  
 Плахотнікову Анастасію Андріївну – керівника танцювального гуртка 
Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;  
 Васільєву Юлію Миколаївну – інструктора з фізичної культури та спорту 
Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Глобинського 
району;  
 Вовк Ліну Іллівну – соціального педагога Яхницької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району;  
 Кубара Сергія Віталійовича – музичного керівника Гадяцького дитячого 
будинку; 
 Коваль Людмилу Вікторівну – учителя Михайлівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Диканського району; 



 Новікову Світлану Ігорівну – керівника гуртка Майорщинської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Гребінківського району; 

Баздирєву Ірину Миколаївну – керівника гуртка театру пісні «Водограй» 
Полтавської обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому 
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка; 

Москаленко Ірину Миколаївну – керівника гуртка вокального співу 
Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна. 
 

4. Директорам інтернатних закладів:  
 

4.1. Виявляти творчі здібності дітей серед вихованців інтернатних закладів, 
залучати до участі в обласному фестивалі-конкурсі нових учасників, 
підвищувати творчі здібності дітей. 

 
4.2. Надалі сприяти створенню умов для виявлення творчих здібностей 

дітей, подальшого розвитку самодіяльної художньої творчості серед вихованців 
інтернатних закладів, зміцненню існуючих гуртків і колективів, залученню до 
них нових учасників, підвищенню їх виконавської майстерності. 

 
4.3. Звернути увагу на підбір номерів учасників обласного фестивалю-

конкурсу у відповідності з віковими категоріями (згідно з Умовами проведення 
обласного фестивалю-конкурсу), на правильність оформлення заявок та 
програм, їх вчасне направлення.  
 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора Департаменту – начальника управління закладів інтернатного типу, 
вищої, професійно-технічної освіти, науки, позашкільної та виховної роботи  
Гажієнко Г.І. 
 
 
 
Директор Департаменту 
освіти і науки                           О.В. Харченко 
 
 


