
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

НАКАЗ 
  

04.05.2018 м.Полтава № 201 
 
 
Про підсумки проведення  
обласного огляду-конкурсу  
художньої самодіяльності 
«Нове покоління» серед учнів 
закладів професійної  
(професійно-технічної) освіти  
 

 
На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді на 2018 рік, відповідно до Положення про 
проведення обласного огляду-конкурсу серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів «Нове покоління», затвердженого наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації  
від 01.12.2016 № 437 та зареєстрованого у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Полтавській області 12.12.2016 за № 187/2426, 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, 19 квітня 
2018 року в Полтавському обласному центрі естетичного виховання 
учнівської молоді був проведений обласний огляд-конкурс художньої 
самодіяльності «Нове покоління» серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти (далі – огляд-конкурс). 

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

освіти, 530 учасників;  
у ІІ (обласному) етапі – 16 закладів, 350 учасників.  
Для участі у ІІ етапі огляду-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 «Полтавський професійний ліцей транспорту», 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавське вище 



професійне училище імені А.О. Чепіги», Вищого професійного училища № 7 
м. Кременчука Полтавської області, Професійно-технічного училища № 26  
м. Кременчука, Державного навчального закладу «Решетилівський 
професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського», Державного 
навчального закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище», 
Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол Полтавської області, Державного професійно-
технічного навчального закладу «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки, 
Державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної 
освіти», Кременчуцького професійного ліцею імені А.С.Макаренка, 
Професійно-технічного училища № 53 с. Войниха Лубенського району 
Полтавської області, Професійно-технічного училища № 4 м. Полтави, 
Державного навчального закладу «Полтавське вище міжрегіональне 
професійне училище», Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава, 
Вищого професійного гірничо-будівельного училища. 

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 
огляду-конкурсу  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. За досягнуті успіхи в обласному огляді-конкурсі нагородити 

дипломами Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради:  

 
1.1. У номінації «оригінальний жанр»: 
Гран-прі  

театр мод Кременчуцького професійного ліцею імені А.С. Макаренка. 
 
1.2. У номінації «естрадний вокал (соло)»: 
І ступеня 

Берга Антона - учня Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука 
Полтавської області, 
Ярину Анну – ученицю Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука 
Полтавської області; 

ІІ ступеня 
Панкова Євгенія – учня Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги», 
Пащенко Дар'ю – ученицю Вищого професійного училища № 7  
м. Кременчука Полтавської області, 
 



ІІІ ступеня 
Аракелян Олену – ученицю Професійно-технічного училища № 26  
м. Кременчука, 
Кірічука Романа – учня Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту», 
Тихоненко Іванну – ученицю Державного навчального закладу «Гадяцьке 
вище професійне аграрне училище», 
Петлю Наталку – ученицю Вищого професійного гірничо-будівельного 
училища. 
 

1.3. У номінації «естрадний вокал (дует, тріо)»: 
І ступеня 

тріо «Вікторія» Державного навчального закладу «Гадяцьке вище професійне 
аграрне училище»; 

ІІ ступеня 
дует у складі Казмерчука Олега та Калімбета Антона Державного 
навчального закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище»; 

ІІІ ступеня 
дует «Лілея» Професійно-технічного училища № 53 с. Войниха Лубенського 
району Полтавської області. 

 
1.4. У номінації «естрадний вокал (ансамбль)»: 
І ступеня  

вокально-інструментальний ансамбль Державного навчального закладу 
«Гадяцьке вище професійне аграрне училище», 
вокальну капелу Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Полтавське вище професійне училище імені А.О. Чепіги»; 

ІІ ступеня 
чоловічий ансамбль Державного навчального закладу «Решетилівський 
професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»; 

ІІІ ступеня 
ансамбль «Тірамісу» Вищого професійного гірничо-будівельного училища, 
вокальний ансамбль юнаків Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту». 

 
1.5. У номінації «вокал (хор)»: 
І ступеня  

хор Полтавського професійного ліцею; 
ІІ ступеня  

хор Державного навчального закладу «Решетилівський професійний 
аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»; 

ІІІ ступеня 
хор Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавське 
вище професійне училище імені А.О. Чепіги». 

 



1.6. У номінації «хореографічний жанр (ансамбль)»: 
І ступеня 

хореографічний колектив народного танцю «Дивограй» Державного 
навчального закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище»; 

ІІ ступеня 
хореографічний колектив «Барвінок» Кременчуцького професійного ліцею 
імені А.С. Макаренка, 
дует у складі Данілейко Марії та Приходька Дмитра – учнів Полтавського 
професійного ліцею; 

ІІІ ступеня 
танцювальний ансамбль «Грація» Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки, 
танцювальний колектив «Золота молодь» Професійно-технічного училища  
№ 31 м. Полтава, 
танцювальний колектив Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Полтавський професійний ліцей транспорту». 

 
1.7. У номінації «малі театральні форми»: 
І ступеня  

Васильєву Аделіну – ученицю Державного навчального закладу «Гадяцьке 
вище професійне аграрне училище»; 

ІІ ступеня  
Мохуня Олександра – учня Професійно-технічного училища № 4 м. Полтави; 

ІІІ ступеня 
драматичний колектив Полтавського професійного ліцею. 
 

1.8. У номінації «малі театральні форми» (авторський твір): 
ІІІ ступеня 

Ніколенко Наталію – ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки. 
 

1.9. У номінації «інструментальний жанр» (соло): 
ІІ ступеня 

Колодку Вадима – учня Професійно-технічного училища № 4 м. Полтави. 
 
1.10. У номінації «інструментальний жанр» (ансамбль): 
І ступеня  

ансамбль ложкарів «Калина» Професійно-технічного училища № 53  
с. Войниха Лубенського району Полтавської області, 
оркестр народних інструментів Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Полтавське вище професійне училище  
імені А.О. Чепіги»; 

ІІ ступеня 
ансамбль барабанщиць «Наддніпряночка» Кременчуцького професійного 
ліцею імені А.С. Макаренка; 



ІІІ ступеня 
квартет бандуристок Полтавського професійного ліцею. 

 
1.11. У номінації «оригінальний жанр»: 
І ступеня 

Лук'янчука Олександра – учня Державного навчального закладу «Гадяцьке 
вище професійне аграрне училище», 
гурток «Fire show» Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука 
Полтавської області, 
команду воркауту Державного навчального закладу «Решетилівський 
професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»; 

ІІ ступеня 
дует у складі Мороз Ольги та Стадника Миколи – учнів Державного 
навчального закладу «Полтавське вище міжрегіональне професійне 
училище»; 
Сухомлин Тетяну – ученицю Кременчуцького професійного ліцею  
імені А.С. Макаренка, 

ІІІ ступеня 
дівочий ансамбль Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава. 

 
2. За досягнуті успіхи в І (зональному) етапі обласного огляду-

конкурсу нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

Брагінець Маргариту - ученицю Державного навчального закладу 
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище», 

вокальний колектив учнів Професійно-технічного училища № 26  
м. Кременчука, 

вокально-хореографічний колектив учнів і педагогів Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Полтавський професійний 
ліцей транспорту»,  

Дешеву Ярославу – ученицю Міжрегіонального центру професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол 
Полтавської області,  

драматичний колектив Державного навчального закладу 
«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського», 

дует у складі Бурки Яни та Яценко Ірини – учениць Державного 
навчального закладу «Решетилівський професійний аграрний ліцей  
імені І.Г. Боровенського», 

дует у складі Забави Ілони і Тримбач Каріни – учениць Професійно-
технічного училища № 44 м. Миргорода, 

Іванютенко Каріну – ученицю Вищого професійного гірничо-
будівельного училища, 

Калашнік Катерину – ученицю Професійно-технічного училища № 26  
м. Кременчука, 

капелу бандуристок Полтавського професійного ліцею,  



Кобрильову Каріну – ученицю Професійно-технічного училища № 44 
м. Миргорода, 

Колодяжного Валентина - учня Регіонального центру професійно-
технічної освіти м. Зіньків, 

Крохмаль Ірину і танцювальний ансамбль Міжрегіонального центру 
професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців  
м. Хорол Полтавської області,  

літературну студію «Джерела» Кременчуцького професійного ліцею 
імені А.С. Макаренка,  

театральний гурток «Прем'єра» Вищого професійного училища № 7  
м. Кременчука Полтавської області,  

хор Державного навчального закладу «Гадяцьке вище професійне 
аграрне училище», 

хор Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава,  
хореографічний колектив «Акцент» Полтавського професійного ліцею, 
хореографічний колектив «Лавденс» Державного професійно-

технічного навчального закладу «Професійний аграрний ліцей»  
с. Веприк Гадяцького району, 

хореографічний колектив Професійно-технічного училища № 44  
м. Миргорода,  

хореографічний колектив сучасного танцю «Арабеск» Державного 
навчального закладу «Гадяцьке вище професійне аграрне училище». 

 
3. За участь в ІІ (обласному) етапі обласного огляду-конкурсу та 

високий рівень виконання нагородити грамотами Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

ансамбль естрадного танцю «Молодість» Вищого професійного 
училища № 7 м. Кременчука Полтавської області, 

ансамбль класичного танцю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Полтавське вище професійне училище  
імені А.О. Чепіги», 

Довгаль Карину – ученицю Державного навчального закладу 
«Полтавський центр професійно-технічної освіти», 

Кандибу Олександра – учня Державного навчального закладу 
«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського», 

Ніколенко Наталію – ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки, 

Олексенко Ольгу – ученицю Міжрегіонального центру професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол 
Полтавської області, 

Охріменко Катерину – ученицю Професійно-технічного училища № 53 
с. Войниха Лубенського району Полтавської області. 

 
4. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради 



керівників, вихованці яких зайняли призові місця на обласному огляді-
конкурсі: 

Бондаренко Тетяну Анатоліївну, викладача; Казмерчука Олега 
Петровича, керівника вокального гуртка; Ляшенко Аллу Вікторівну, 
керівника хореографічного гуртка; Посенка Віктора Михайловича, керівника 
вокально-інструментального гуртка Державного навчального закладу 
«Гадяцьке вище професійне аграрне училище»; 

Булат Тетяну Григорівну, керівника художньої самодіяльності та 
гуртка барабанщиць; Гелю Антона Сергійовича, керівника циркової студії; 
Лапко Тетяну Володимирівну, керівника театру мод; Меренкову Наталію 
Жоржівну, керівника хореографічного колективу «Барвінок» 
Кременчуцького професійного ліцею імені А.С. Макаренка; 

Воронянську Наталію Миколаївну, керівника хорового гуртка; Рубана 
Олексія Валерійовича, керівника драматичного гуртка; Сосновську Жанну 
Анатоліївну, керівника хору; Федоряку Оксану Андріївну, вихователя 
Полтавського професійного ліцею. 

Геллу Ігора Олеговича, керівника драматичного гуртка; Кох Маргариту 
Андріївну, керівника хору; Непораду Валентину Олександрівну, керівника 
оркестру народних інструментів Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Полтавське вище професійне училище  
імені А.О. Чепіги»; 

Гусєва Валерія Леонідовича, керівника фізичного виховання; Ілієву 
Лесю Миколаївну, керівника вокального гуртка; Пахолко Вікторію 
Вікторівну, керівника хорового колективу Державного навчального закладу 
«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»; 

Дашко Олену Володимирівну, художнього керівника; Марчук Марину 
Олегівну, сурдоперекладача Державного навчального закладу «Полтавське 
вище міжрегіональне професійне училище»; 

Дмитрієву Віру Володимирівну, керівника вокального ансамблю 
«Мелодія»;  Кривенко Тетяну Анатоліївну, керівника гуртка «Fire show»;  
Прокопову Катерину Валеріївну, керівника гуртка;  Іжевського Ігора 
Анатолійовича, заступника директора з виховної роботи Вищого 
професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області; 

Добридень Ніну Іванівну, керівника танцювального колективу «Золота 
молодь»; Марченко Ксенію Юріївну, керівника вокального гуртка та хору 
Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава; 

Дяченко Юлію Олексіївну, художнього керівника;  Поповича Миколу 
Васильовича, керівника гуртка Професійно-технічного училища № 26  
м. Кременчука; 

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

Кулик Тетяну Олексіївну, керівника пісенно-танцювального гуртка 
Професійно-технічного училища № 4 м. Полтави; 

Легушу Анну Михайлівну, художнього керівника; Мосієнко Ірину 
Геннадіївну, керівника танцювального колективу Державного професійно-



технічного навчального закладу «Полтавський професійний ліцей 
транспорту»; 

Патокіну Тетяну Іванівну, художнього керівника Професійно-
технічного училища № 53 с. Войниха Лубенського району Полтавської 
області; 

Пелих Інну Володимирівну, керівника танцювального колективу 
«Грація»; Риндю Лесю Володимирівну, заступника директора з виховної 
роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки. 

 
5. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
 
5.1. Підсумки проведення огляду-конкурсу довести до відома його 

учасників. 
 

5.2. Відзначити кращих організаторів та художніх керівників, 
учасників конкурсу, передбачити різні форми матеріального та морального 
заохочення. 
 

5.3. 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. 

 
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 

 
Виконувач обов'язків директора 
Департаменту освіти і науки                                  Г.Б. Власюк 


