
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

18.06.2021 м. Полтава № 238 
 
 
Про підсумки проведення 
обласного конкурсу художньої 
самодіяльності учнів і 
вихованців закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти 
„Веселка” у 2020 – 2021 н.р. 
 
 

Відповідно до Положення про обласний конкурс художньої самодіяльності 
учнів і вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
„Веселка” затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації від 08 липня 2019 року № 258 і зареєстро-
ваного в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 
24.08.2019 за № 367/3484, враховуючи наказ Департаменту освіти і науки 
Полтавської облдержадміністрації від 09.04.2021 № 115, з метою виявлення та 
підтримки обдарованої молоді, активізації та розвитку самодіяльної творчості, 
популяризації високохудожніх творів мистецтва, стимулювання самовираження 
і самоствердження, створення умов для творчого, естетичного і духовного 
розвитку учнівської молоді, 20 травня 2021 року в Полтавському обласному 
центрі естетичного виховання учнівської молоді був проведений обласний 
конкурс художньої самодіяльності учнів і вихованців закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти „Веселка” (далі – конкурс).  

До участі в конкурсі, який проводився в дистанційному форматі, 
долучилися учасники з дев’ятнадцяти закладів позашкільної освіти, шістдесяти 
трьох закладів загальної середньої освіти, двох закладів інтернатного типу та 
двох мистецьких шкіл. Всього залучено 1492 дитини. Конкурсанти змагалися в 
жанрах: вокальному, інструментальному, вокально-інструментальному, 
хореографічному та малих театральних форм. 

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

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі конкурсу  
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НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в конкурсі нагородити дипломами Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 

 
1.1.  У хореографічному жанрі: 
Номінація „Народна хореографія” 
 
І ступеня 
Зразковий аматорський колектив „Хамелеон” Ромоданівсьої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ромоданівської селищної ради 
Миргородського району; 

Зразковий ансамбль танцю „Ластівка” Березоволуцького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Гадяцької міської ради Миргородського району. 

 
ІІ ступеня 
Зразковий ансамбль народного танцю „Відродження” опорного закладу 

загальної середньої освіти Машівського ліцею Машівської селищної ради 
Полтавського району; 

Хореографічний ансамбль „Радість” Гадяцького обласного наукового 
ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Хореографічний колектив „Квітограй” опорного закладу „Диканський 
навчально-виховний комплекс імені М.В. Гоголя „загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Диканської селищної ради 
Полтавського району. 

 
ІІІ ступеня  
Танцювальний колектив „Пірует” (старша група) комунального закладу 

„Карлівський міський центр позашкільної освіти” Карлівської міської ради 
Полтавського району; 

Хореографічний колектив „БЕМС” комунальної установи „Гадяцький 
Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради 
Миргородського району. 

 
Номінація „Спортивна бальна хореографія” 
 
І ступеня  
Ансамбль спортивно-бального танцю „Сузір'я” Полтавського обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному 
коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей „Політ”); 

Народний аматорський колектив ансамбль бального танцю „Фестиваль” 
комунального закладу „Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 
Полтавської міської ради Полтавської області”. 
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Номінація „Сучасна хореографія” 
 
І ступеня  
Зразковий хореографічний колектив „СТЕНЕТ” Пирятинського Центру 

дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради Лубенського району; 
Колектив „Step by step” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 
Студію естрадно-спортивного танцю „Орхідея” комунального закладу 

позашкільної освіти „Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району. 

 
ІІ ступеня 
Зразковй ансамбль танцю „РИТМ” (молодша група) опорного закладу 

„Шишацька спеціалізована школа ім. В. І. Вернадського” Шишацької селищної 
ради Миргородського району; 

Хореографічний колектив „Drive-Dance” Полтавської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 імені В. Г. Короленка Полтавської міської ради 
Полтавського району. 

 
ІІІ ступеня 
Зразковий ансамбль танцю „РИТМ” (старша група) опорного закладу 

„Шишацька спеціалізована школа імені В. І. Вернадського” Шишацької 
селищної ради Миргородського району; 

Зразковий художній хореографічний гурток „Зорепад” Полтавського 
навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської міської ради; 

Зразкову дитячу хореографічну студію „Каприз” комунального закладу 
„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради 
Полтавської області”; 

Студію сучасного танцю „Карден” Лубенської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 6 Лубенської міської ради Лубенського району; 

Хореографічну студію „Фієста” загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 
№ 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району. 

 
1.2.  У вокальному жанрі: 
Номінація „Естрадна пісня” 
 
Гран-прі 
Ансамбль „Пшениченька” Градизької дитячої мистецької школи імені 

Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району; 
 
І ступеня 
Арпенте Софію і Воскобійник Аполінарію, учениць Кривушівського 

навчально-виховного комплексу „загальноосвітня школа – дошкільний 
навчальний заклад” Піщанської сільської ради Кременчуцького району; 
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Вокальний ансамбль „Майстер” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

Деменко Анастасію і Говоруна Максима, учнів Кам'янопотоківського 
закладу загальної середньої освіти імені М. С. Новохатька Кам'янопотоківської 
сільської ради Кременчуцького району; 

Зразковий вокальний ансамбль „Горошини” опорного закладу загальної 
середньої освіти Машівського ліцею Машівської селищної ради Полтавського 
району; 

Софію Світлик, ученицю Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко 
Карлівської міської ради Полтавського району; 

Старшу групу народного художнього колективу вокального гуртка 
„Валентина” Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської 
ради Полтавського району; 

Ткач Каріну, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 
Машівського ліцею Машівської селищної ради Полтавського району. 

 
ІІ ступеня  
Коробкіну Катерину, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Лубенського району; 
Софію Положишник, вихованку комунального закладу „Карлівський 

міський центр позашкільної освіти” Карлівської міської ради Полтавського 
району; 

Стешенко Юлію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради Полтавського району; 

Цяпка Богдана, вихованця Гребінківського Центру дитячої та юнацької 
творчості Гребінківської міської ради Лубенського району; 

Шувалову Крістіну, ученицю Михайлівського опорного закладу загальної 
середньої освіти I-III ступенів Михайлівської сільської ради Полтавського 
району. 

 
ІІІ ступеня 
Зразковий художній колектив вокальний ансамбль „Каприз” Центру 

дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району; 

Студію „Вокал-Клас” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені 
В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

Усенко Владиславу, ученицю Ромоданівської дитячої музичної школи 
Ромоданівської селищної ради Миргородського району. 

 
Номінація „Народна пісня” 
 
Гран-прі 
Колектив „Мальви” Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 10 імені В. Г.  Короленка Полтавської міської ради. 
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І ступеня  
Дует „Співаночка” Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості 

Гребінківської міської ради Кременчуцького району; 
Левіну Дар'ю, ученицю Хорольського навчально-виховного комплексу 

Хорольської міської ради Лубенського району; 
Станіславу Панову, ученицю Сергіївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Сергіївської сільської ради Миргородського району; 
Хор „Горлиця” комунального закладу „Полтавський міський багатопро-

фільний ліцей № 1 імені І. П. Котляревського” Полтавської міської ради. 
 
ІІ ступеня 
Народний фольклорно-етнографічний гурт „Чорнобривець” опорного 

закладу „Шишацька спеціалізована школа імені В. І. Вернадського Шишацької 
селищної ради” Миргородського району; 

Ремньову Дарину, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів імені І. А. Цюпи Зіньківської міської ради Полтавського району; 

Тарасову Софію, ученицю опорного закладу „Диканський навчально-
виховний комплекс імені М. В. Гоголя „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” Диканської селищної ради Полтавського 
району; 

Тріо „Божичі” (Стешенко Юлію, Попок Єлизавету, Назаренко Катерину) 
опорного закладу „Решетилівський ліцей імені І. Л.  Олійника” Решетилівської 
міської ради Полтавського району. 

 
ІІІ ступеня 
Крижановського Владислава, учня Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради Полтавського району; 
Хмарську Євгенію, ученицю Садківського ліцею Кам'янопотоківської 

сільської ради Кременчуцького району. 
 
1.3.  У оригінальному жанрі: 
 
Гран-прі 
Шовкову Поліну, Лопаєнко Марту, Солодовник Милану, Панасенко 

Катерину, Пантелеймоненко Олександру, вихованок народного художнього 
колективу гуртка „Циркова студія „Єдність” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
І ступеня 
Зразковий художній колектив гурток „Театр мод „Силует” Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради; 

Зразковий художній колектив Циркова студія „Крафт” Полтавського 
міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавського 
району. 
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ІІ ступеня 
Виходець Анастасію, ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені  
А. С. Макаренка (Ліцей „Політ”);  

Дему Володимира, Денисенко Діану, вихованців зразкової циркової студії 
„Сюрприз” Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 
сільської ради Миргородського району; 

Театр рук „Фортуна” Тарасенківської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Оржицької селищної ради Лубенського району. 

 
ІІІ ступеня 
„Цирк молодих” Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату  

ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 
Колектив „Енергія” Будинку дитячої та юнацької творчості Чорнухинської 

селищної ради Лубенського району. 
 
1.4. Малі театральні форми: 
Номінація „Авторський вірш” 
 
І ступеня 
Рясенчук Сніжану, вихованку комунальної установи „Гадяцький Будинок 

дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради Миргородського району. 
 
ІІ ступеня 
Задорожну Альону, ученицю Ромоданівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Миргородського району; 
Зінченко Анастасію, ученицю Котелевського закладу загальної середньої 

освіти № 4 І-ІІІ ступенів Котелевської селищної ради Полтавського району. 
 
ІІІ ступеня  
Фадєєву Катерину, ученицю Орданівської зальноосвітньої школи  

I-III ступенів Диканської селищної ради Полтавського району. 
 
Номінація „Вірш” 
 
І ступеня  
Вовкоріз Андрія, учня Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 Лубенської міської ради Лубенського району: 
Гурток видовищно-театралізованих заходів „Імпровіз-шоу” Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради; 

Самусь Марію, вихованку Пирятинського ліцею Пирятинської міської 
ради Лубенського району. 
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ІІ ступеня 
Бобоню Поліну, ученицю Щербанівського ліцею Щербанівської сільської 

ради Полтавського району; 
Морозюк Поліну, ученицю закладу загальної середньої освіти 

Кошманівського ліцею Машівської селищної ради Полтавського району; 
Перісту Марію, ученицю Ряськівського навчально-виховного комплексу 

„заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти” Михайлівської 
сільської ради Полтавського району. 

 
ІІІ ступеня  
Буру Поліну, вихованку Пирятинського Центру дитячої та юнацької 

творчості Пирятинської міської ради Лубенського району. 
 
Номінація „Гумореска” 
 
Гран-прі 
Даценко Вікторію, вихованку комунального закладу позашкільної освіти 

„Оржицький будинок дитячої та юнацької творчості” Оржицької селищної ради 
Лубенського району. 

 
І ступеня  
Пшінника Єгора, учня Ставківського навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” 
Зіньківської міської ради Полтавського району; 

Ярмоленка Дениса, учня Чорнухинського ліцею імені Григорія Сковороди 
Чорнухинської селищної ради Лубенського району. 

 
ІІ ступеня  
Тімченка Богдана, учня Покровськобагачанського ліцею Хорольської 

міської ради Лубенського району. 
 
1.5. Інструментальний та вокально-інструментальний жанри: 
 
І ступеня 
Ансамбль народних інструментів „Колорит” комунального закладу 

позашкільної освіти „Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості” 
Зіньківської міської ради Полтавського району; 

Бугрій Оксану, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 
Котелевсьої селищної ради Полтавського району; 

Дівак Матвія, учня Глобинської гімназії № 1 імені В. Є. Курченка 
Глобинської міської ради Кременчуцького району; 

Колектив барабанщиків „Ритм” Будинку дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради Полтавського району. 
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ІІ ступеня 
Громова Станіслава, вихованця інструментального ансамблю „Ноктюрн” 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради; 

Медведь Олександра, учня опорного закладу „Диканський навчально-
виховний комплекс імені М. В. Гоголя „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” Диканської селищної ради Полтавського 
району; 

Сидорина Антона, учня Мачухівського навчально-виховного комплексу 
Мачухівської сільської ради Полтавського району. 

 
ІІІ ступеня 
ВІА „Ровесник” комунального закладу позашкільної освіти „Семенівський 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної ради 
Кременчуцького району; 

Інструментальний ансамбль „Ноктюрн” та Гурток фольклорного мистецтва 
„Лебідка” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 

 
2. За досягнуті успіхи нагородити грамотами Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
Ансамбль „Пшениченька” Градизької дитячої мистецької школи імені 

Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району; 
Борсука Святослава, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Чорнухинської селищної ради Лубенського району. 
 
3. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування: 
 
3.1. Підсумки проведення конкурсу довести до відома його учасників. 
 
3.2. Передбачити різні форми матеріального і морального заохочення та 

відзначити кращих організаторів, художніх керівників, учасників конкурсу. 
 
3.3. Рекомендувати переможців конкурсу до участі у Всеукраїнських 

мистецьких конкурсах і фестивалях. 
 
3.4. Надалі сприяти створенню умов для розвитку самодіяльної художньої 

творчості, зміцненню існуючих гуртків і колективів, залученню до них нових 
учасників, підвищенню їх виконавської майстерності.  

 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор Віта КОВАЛЬСЬКА 
 


