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Про підсумки проведення ХІ обласного  
фестивалю-конкурсу „Першоцвіт” 
серед вихованців закладів інтернатного типу 
 
 

На виконання річного плану роботи Департаменту освіти і науки 
Полтавської облдержадміністрації та Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді, з метою розвитку самодіяльної 
художньої творчості серед вихованців закладів інтернатного типу, зміцнення 
існуючих гуртків і колективів, залучення до них нових учасників, підвищення 
їх виконавської майстерності, 10 та 17 квітня 2019 року в Полтавському 
обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді був проведений  
ХІ обласний фестиваль-конкурс „Першоцвіт” серед вихованців закладів 
інтернатного типу. 

У конкурсі взяли участь 267 учасників, які продемонстрували свої вміння у 
жанрах: вокал – 95 учасників, хореографія – 129 учасників, декламаторське 
мистецтво – 24 учасники, інструментальний жанр – 19 учасників. 

Це конкурсанти з 17 шкіл-інтернатів, а саме:  
10 квітня – Градизька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, 

Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, Михайлівська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, Кобеляцький навчально-
реабілітаційний центр, Розбишівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат, Лубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, 
Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, Яхницька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. 

17 квітня – Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
імені Є.П. Кочергіна, Гадяцький дитячий будинок, Полтавська спеціалізована 
школа-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки імені Софії Русовоїˮ, Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат 
спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка, Великосорочинська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, Андріївська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів, Шишацький обласний 
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів, Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка, Полтавський обласний науковий 
ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А.С. Макаренка. 
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Професійне журі, до складу якого входили фахівці з вокального, 
хореографічного, інструментального жанрів та декламаторського мистецтва, 
відзначили гарний рівень підготовки конкурсантів, відмітили хороші мистецькі 
здібності учасників.  

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі ХІ обласного 
фестивалю-конкурсу „Першоцвіт” серед вихованців закладів інтернатного типу 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. За досягнуті успіхи в ХІ обласному фестивалі-конкурсі „Першоцвіт” 

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

 
Гран-прі: 
У вокальному жанрі: 
3 вікова категорія 
Святну Вікторію – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка. 
 
І ступеня:  
У вокальному жанрі: 
1 вікова категорія 
Борисенко Юлію – ученицю Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
Ворону Анастасію – ученицю Великосорочинської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів; 
Шеіна Станіслава – учня Гадяцького дитячого будинку; 
2 вікова категорія 
Бабаш Альміру, Бабаш Інесу – учениць Гадяцького дитячого будинку; 
Банд Саманту – ученицю Кобеляцького навчально-реабілітаційного 

центру; 
Кремінь Олену, Маковця В’ячеслава – учнів Кобеляцького навчально-

реабілітаційного центру; 
Міценко Олександру – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
Третяк Олександру – ученицю Шишацького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 
хорову студію „Срібна мрія”  Полтавської спеціалізованої школи-інтернату 

№ 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки  
імені Софії Русовоїˮ; 

3 вікова категорія 
ансамбль „Юність” Шишацького обласного наукового ліцею-інтернату  

ІІ-ІІІ ступенів; 
Артеменко Світлану – ученицю Михайлівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату; 
вокальний ансамбль „Веселка” Великосорочинської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів; 
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Кисельову Дар'ю – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А.С. Макаренка; 

Луценко Дар'ю – ученицю Шишацького обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 

Новіченкову Єлизавету – ученицю Лубенської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату; 

Родіну Ярославу – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А.С. Макаренка; 

Филь Анну – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату  
ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна. 

 
У хореографічному жанрі: 
2 вікова категорія 
Маслак Вікторію – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка; 
хореографічний ансамбль „Ритм”  Градизької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату; 
хореографічний ансамбль „Сонечко” Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 
3 вікова категорія 
Скрипніченко Яну, Рисєва Давида – учнів Кременчуцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату; 
хореографічний ансамбль „Натхнення”  Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 
хореографічний ансамбль „Радість” Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна. 
 
У жанрі декламаторського мистецтва: 
1 вікова категорія 
Нікішина Ростислава – учня Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
2 вікова категорія 
Маковця В’ячеслава – учня Кобеляцького навчально-реабілітаційного 

центру; 
Падукова Сергія – учня Полтавської спеціалізованої школи-інтернату  

№ 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки  
імені Софії Русовоїˮ; 

Чирву Назара – учня Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату; 

3 вікова категорія 
Мірошник Надію – ученицю Майорщинської спеціальної загально-

освітньої школи-інтернату; 
Туровську Юлію – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка. 
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В інструментальному жанрі: 
2 вікова категорія 
Гончар Анастасію, Оніпко Валерію – учениць Полтавської спеціалізованої 

школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки імені Софії Русовоїˮ. 

 
ІІ ступеня: 
У вокальному жанрі: 
1 вікова категорія 
Горбунову Людмилу – ученицю Андріївської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІ ступенів; 
Кісельову Анжелу – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
2 вікова категорія 
Банд Саманту, Скрипай Катерину – учениць Кобеляцького навчально-

реабілітаційного центру; 
Чирвон Олександру – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 
3 вікова категорія 
Вербич Олесю, Магерю Катерину – учениць Полтавського обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка; 
Ворону Аліну, Криворотько Христину – учениць Великосорочинської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів; 
Мезіну Юлію – ученицю Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
Папку Віолету – ученицю Шишацького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 
Ступар Марію – ученицю Шишацького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів. 
 
У хореографічному жанрі: 
1 вікова категорія 
хореографічний колектив „Горошина” Майорщинської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату; 
хореографічний колектив „Радість” Яхницької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату; 
2 вікова категорія 
Мазоху Єлизавету, Неділька Романа – учнів Шишацького обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 
хореографічний колектив Кобеляцького навчально-реабілітаційного 

центру; 
3 вікова категорія 
хореографічний колектив „Надія” Майорщинської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату; 
хореографічний колектив „Стимул” Полтавського обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка. 
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У жанрі декламаторського мистецтва: 
1 вікова категорія 
Дружка Іллю – учня Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату; 
Кочерву Захара – учня Михайлівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
2 вікова категорія 
Драча Олександра – учня Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка; 
Курочку Назара – учня Михайлівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
3 вікова категорія 
Козловську Валентину – ученицю Майорщинської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату. 
Кочубея Руслана – учня Розбишівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
Магду Марію – ученицю Полтавської спеціалізованої школи-інтернату  

№ 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки  
імені Софії Русовоїˮ; 

Устименко Ярославу – ученицю Полтавської спеціалізованої школи-
інтернату № 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки  
імені Софії Русовоїˮ. 

В інструментальному жанрі: 
2 вікова категорія 
інструментальний ансамбль „Інтервал” Гадяцького обласного наукового 

ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна. 
 
ІІІ ступеня:  
У вокальному жанрі: 
2 вікова категорія 
гурток вокального співу  Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату 

ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 
Корогод Юлію – ученицю Михайлівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
Тихоненко Наталію – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
3 вікова категорія 
Бабаш Альміру – ученицю Гадяцького дитячого будинку; 
Ворону Аліну – ученицю Великосорочинської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів; 
Калеберду Марію – ученицю Великосорочинської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів; 
Каліберду Аліну – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 
Собакар Марію – ученицю Полтавської спеціалізованої школи-інтернату  

№ 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки  
імені Софії Русовоїˮ. 
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У хореографічному жанрі: 
2 вікова категорія 
зразковий танцювальний колектив „Зірки надії”  Шишацького обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 
3 вікова категорія 
танцювальна студія „Астра” Шишацького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 
хореографічний колектив Розбишівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату. 
 
У жанрі декламаторського мистецтва: 
1 вікова категорія 
Бунякіну Мілану – ученицю Полтавської спеціалізованої школи-інтернату  

№ 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки  
імені Софії Русовоїˮ. 

2 вікова категорія 
Гошко Оксану, Сотенко Ірину, Сотенко Марію – учениць Андріївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів; 
Тихоненко Вікторію – ученицю Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
3 вікова категорія 
Авер’янова Владислава, Яковенко Анжеліку – учнів Полтавського 

обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка; 
Поліщук Світлану – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. 
Макаренка. 

 
В інструментальному жанрі: 
інструментальний ансамбль „Промінь” Великосорочинської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів. 
 
2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді за ентузіазм, цілеспрямованість та артистизм на 
фестивалі-конкурсі „Першоцвіт” серед вихованців закладів інтернатного типу: 

Глущенко Анастасію, Задільську Жанну – учениць Градизької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату; 

Голубнічого Валентина, Максименка Миколу – учнів Майорщинської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 

танцювальний ансамбль „Танцюють всі” – Кременчуцької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату; 

Циплакова Єгора – учня Михайлівської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату. 

 
3. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації про нагородження грамотами керівників, вихованці яких 
зайняли перші місця на ХІ обласному фестивалі-конкурсі „Першоцвіт” серед 
вихованців закладів інтернатного типу, а саме: 
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Баздирєву Ірину Миколаївну – керівника гуртка Полтавського обласного 
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному 
коледжі імені А.С. Макаренка; 

Балясного Івана Анатолійовича – учителя музичного мистецтва 
Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру; 

Бражко Світлану Петрівну – керівника гуртка Кобеляцького навчально-
реабілітаційного центру; 

Братанова Вячеслава Ілліча – керівника гуртка Полтавської спеціалізованої 
школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки імені Софії Русовоїˮ; 

Васільєву Юлію Миколаївну – керівника гуртка Градизької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Глобинського району; 

Вітер Анастасію Андріївну – керівника танцювального гуртка 
Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 

Вовк Ліну Іллівну – вихователя Яхницької спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату; 

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

Жученю Юлію Аркадіївну – заступника директора з виховної роботи 
Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру; 

Загребу Наталію Валеріївну – педагога-організатора Полтавського 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка; 

Зубович Ольгу Олексіївну – керівника театрального гуртка Кременчуцької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 

Іванова Олександра Анатолійовича – керівника гуртка Полтавського 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому 
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка; 

Іщенко Галину Григорівну – вихователя Яхницької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату; 

Кубара Сергія Віталійовича – музичного керівника Гадяцького дитячого 
будинку; 

Кутепову Наталію Василівну – педагога Майорщинської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Гребінківського району; 

Кучер Тетяну Олександрівну – керівника хорової студії Полтавської 
спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки імені Софії Русовоїˮ; 

Лазаренка Євгенія Володимировича – учителя музики Шишацького 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 

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

Москаленко Ірину Миколаївну – учителя музичного мистецтва, педагога-
організатора Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 
імені Є.П. Кочергіна; 

Олійника Юрія Петровича – педагога-організатора Полтавської 
спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів „Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки імені Софії Русовоїˮ; 
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Пасічниченко Наталію Анатоліївну – керівника гуртка Шишацького 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 

Пройдак Юлію Вікторівну – хореографа Гадяцького обласного наукового 
ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

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

Ремньову Наталію Петрівну – викладача Шишацького обласного 
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів; 

Родіну Олену Сергіївну – викладача вокалу Полтавського обласного 
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному 
коледжі імені А.С. Макаренка; 

Сватковську Світлану Сергіївну – хореографа Гадяцького обласного 
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

Торяник Ольгу Володимирівну – хореографа Гадяцького обласного 
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

Троцьку Інну Олександрівну – керівника хореографічного гуртка 
Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів  
імені А. С. Макаренка. 

 
4. Директорам закладів інтернатного типу:  
 
4.1. Виявляти творчі здібності вихованців закладів інтернатного типу, 

залучати до участі в обласному фестивалі-конкурсі нових учасників, розвивати 
творчі здібності дітей. 

 
4.2. Надалі сприяти створенню умов для виявлення талантів дітей, 

подальшого розвитку самодіяльної художньої творчості серед вихованців 
закладів інтернатного типу, 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, на правильність оформлення 
заявок та програм, їх вчасне направлення.  

 
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 

В.о. директора 
 

 
О.В. Рець 

  
 


