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Про підсумки проведення обласного 
огляду-конкурсу художньої самодіяль-
ності серед учнів і вихованців закладів 
загальної середньої та позашкільної 
освіти «Веселка» у 2018-2019 н.р. 
 

 
На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-

адміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (далі – ОЦЕВУМ), з метою 
виявлення і підтримки талановитих і обдарованих дітей, сприяння розвитку їх 
творчих здібностей, забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді  
03 травня 2019 року відбувся обласний огляд-конкурс художньої самодіяль-
ності учнів і вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
„Веселкаˮ (далі – огляд-конкурс). 

Огляду-конкурсу передували міські, районні, відбірковий етапи, в яких 
брали участь постійно діючі колективи та окремі виконавці закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти, які продемонстрували змістовний підбір 
репертуару, високу виконавську майстерність, сценічну культуру, артистичність 
та емоційність виконання.  

На підставі рішення журі огляду-конкурсу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити грамотами ОЦЕВУМу кращих учасників відбіркового етапу 
огляду-конкурсу, а саме: 
 

Алекперова Максима, учня Великокручанської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області; 

аматорський ансамбль танцю „Капітошка” Чутівського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості Чутівської районної ради Полтавської області; 

Анну Почеп, вихованку Богданівського навчально-виховного комплексу 
„Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти” 
Драбинівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області; 
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ансамбль „Веселі нотки” опорного закладу „Калайдинцівська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова” Лубенської районної ради 
Полтавської області; 

ансамбль „Експромт” опорного закладу „Яреськівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька” Шишацької районної ради 
Полтавської області; 

ансамбль ложкарів „Домісолька” Новооріхівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів імені О.Г. Лелеченка Лубенської районної ради; 

ансамбль спортивно-бального танцю „Ювента” опорного закладу 
„Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради 
Полтавської області”; 

Бабаян Крістіну, ученицю опорного закладу „Мартинівська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради Полтавської області”; 

Базавлук Софію, солістку вокальної студії „Первоцвіт” Козельщинського 
будинку дитячої та юнацької творчості; 

Бардалим Тетяну, ученицю Солоницької загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Козельщинської районної ради; 

Бєліка Романа, учня Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Гадяцької районної ради; 

Бикову Вероніку, солістку вокальної студії „Первоцвіт” Козельщинського 
будинку дитячої та юнацької творчості; 

Білаш Тетяну, ученицю Градизької гімназії імені Героя України 
Олександра Білаша Глобинської районної ради; 

Борсук Вероніку, вихованку Чорнухинського Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 

Бровко Дарину, ученицю закладу загальної середньої освіти Новотагам-
лицький ліцей Машівської селищної ради; 

Валерію Пишну, Ольгу Дзюбу, Інну Іванько, учениць Гирявоїсковецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 

вокальний ансамбль „Галущата” Сухомаячківського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Драбинівської сільської ради Новосанжарського 
району; 

вокальний ансамбль „Камертон” Великобагачанського будинку творчості 
дітей та юнацтва виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради; 

вокальний квартет у складі Пузиря Івана, Тарасенка Олександра, Рибачик 
Наталії, Радчук Дарини, учнів Бугаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Глобинської районної ради; 

вокальний колектив „Маків цвіт” Мачухівського навчально-виховного 
комплексу Мачухівської сільської ради; 

вокальну групу „Натхнення” Кременчуцької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №19 Кременчуцької міської ради; 

Гайдаєнко Марію, ученицю Вищебулатецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Засульської сільської ради Лубенського району; 

Голованову Анну, ученицю Градизької гімназії імені Героя України 
Олександра Білаша Глобинської районної ради; 

гурт „Корали” Ісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
Лубенської районної ради; 
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гурт „Перлина” Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Гадяцької міської ради; 

дитячий зразковий ансамбль естрадного танцю „Ритм” опорного закладу 
„Шишацька спеціалізована школа імені В.І. Вернадського Шишацької селищної 
ради”; 

Дмитренко Оксану, вихованку Полузірського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад” 
Мачухівської сільської ради Полтавського району;  

Долотецьку Ганну, ученицю Піщанської гімназії Піщанської сільської ради 
Кременчуцького району; 

дует Котелевської гімназії № 1 імені С.А. Ковпака Котелевської районної 
ради; 

Журавльову Тетяну, Глушко Маргариту, вихованок зразкового художного 
колективу вокального гуртка „Козачата” комунального закладу „Полтавський 
районний Будинок дитячої та юнацької творчості” при Супрунівському 
навчально-виховному комплексі Полтавської районної ради; 

зразковий вокальний ансамбль „Горошини” опорного закладу загальної 
середньої освіти Машівський ліцей Машівської селищної ради Полтавської 
області; 

зразковий художній аматорський колектив народного танцю „Весна” 
опорного закладу „Чорнухинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
Г.С. Сковороди Чорнухинської районної ради Полтавської областіˮ; 

зразковий художній колектив вокальний гурток „Козачата” комунального 
закладу „Полтавський районний Будинок дитячої та юнацької творчості” при 
Терешківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Терешківської сільської 
ради Полтавського району; 

Каір Антоніну, ученицю Козельщинського ліцею Козельщинської 
селищної ради Полтавської області; 

Кальченка Юрія, учня опорного закладу „Яреськівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька” Шишацької районної ради; 

Кириченко Валерію, ученицю Погребняківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради; 

колектив „Каприз” Бричківського навчально-виховного комплексу 
Полтавської районної ради Полтавської області;  

колектив „Оболоняночка” Семенівського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

Компанієць Нелю, вихованку театру „Петрушка” Центру естетичного 
виховання м. Миргород; 

Кудрю Діану, ученицю комунального закладу „Розсошенська гімназія 
Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області”; 

Куркіну Олесю, вихованку Ялинцівського навчально-виховного комплексу 
Кременчуцької районної ради; 

Лазоренко Діану, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської міської ради; 

Лиходід Яну, ученицю Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 
імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради; 
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Лукаша Володимира, учня Подільської загальноосвітньої школи І-ІІ сту-
пенів Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району; 

ляльковий театр „Буратіно” Михайлівського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради Машівського району; 

Майбороду Валерія, Майбороду Кирила, учнів опорного закладу 
„Великобагачанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського 
району Полтавської області” 

Мальцева Назара, Барду Вадима, учнів Калениківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради; 

Мальчик Катерину, ученицю опорного закладу „Яреськівська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної ради 
Полтавської області”; 

Мохоніч Вікторію, вихованку Пирятинського Центру дитячої та юнацької 
творчості; 

Онищенко Єву, ученицю Хорольської гімназії Хорольської районної ради; 
Орищенко Ілону, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 

Машівський ліцей Машівської селищної ради Полтавської області; 
Павла Дружиніна, Карину Мироненко, учнів Михнівської загально-

освітньої школи I-III ступенів Засульської сільської ради Лубенського району; 
Паровичну Катерину, ученицю Сухомаячківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Драбинівської сільської ради Новосанжарського 
району; 

Петренко Валерію, ученицю опорного закладу „Засульський ліцей 
Засульської сільської ради Полтавської області”; 

Позднякову Елизавету, ученицю Короваївської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради; 

Проскурню Вікторію, вихованку Семенівського навчально-виховного 
комплексу № 1 імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради; 

Пузаненко Анастасію, ученицю опорного закладу „Новосанжарська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради 
Полтавської області”;  

середню групу танцювального колективу „Пірует” Карлівського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Сімона Андрія, учня Остап'євської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Великобагачанської районної ради; 

Сінійчук Лілію, ученицю опорного закладу „Великобагачанський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Велико-
багачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської області”;  

Сніжану Пантелейчук, вихованку Крутобалківського навчально-виховного 
комплексу „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти” Драбинівської сільської ради Новосанжарського району; 

Соляник Вікторію, вихованку Ялинцівського навчально-виховного 
комплексу Кременчуцької районної ради; 

Софію Міняйло, вихованку естрадної студії „Зорепад” опорного закладу 
„Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Руденківської 
сільської ради Новосанжарського району Полтавської області; 
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танцювальний колектив „Веселка” Кротівщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради; 

танцювальний колектив „Волошки” Гадяцького районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості; 

танцювальний колектив „Любисток” Гориславського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітня школа-дошкільний навчальний закладˮ Піщанської 
сільської ради Кременчуцького району; 

театр тіней „ДИВОтіні” Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів Оржицької районної ради; 

театральний гурток Соколовобалківського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району; 

Тютюнник Вікторію, вихованку Кошманівського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад” Машівської районної ради; 

Удовицького Андрія, учня Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів № 4 Лубенської міської ради; 

Хоменко Катерину, ученицю Опорного закладу загальної середньої освіти 
Машівський ліцей Машівської селищної ради Полтавської області; 

хореографічний ансамбль „Перлина” Соколовобалківського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради 
Новосанжарського району; 

хореографічний колектив „Колорит” опорного навчального закладу 
„Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради 
Полтавської області”;  

Цяпка Богдана, вихованця Гребінківського Центру дитячої та юнацької 
творчості; 

Шеремет Анастасію, ученицю Салівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Кременчуцької районної ради; 

Ширяєву Долорес, ученицю Малокохнівської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Кременчуцької районної ради; 

Шурдубу Аліну, вихованку Гребінківського Центру дитячої та юнацької 
творчості. 

 
2. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді лауреатів відповідного ступеня за зайняте: 
 
2.1. У вокальному жанрі: 
 
І місце 
 
номінація академічний вокал: 
Вашарук Софію, ученицю Кременчуцького ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка 

Кременчуцької міської ради; 
 
номінація естрадний вокал:  
квартет Котелевської гімназії № 1 імені С.А. Ковпака Котелевської 

районної ради; 
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Павлюк Єлизавету, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів 
суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 

 
номінація народний вокал: 
вокальний ансамбль „Калинка” опорного закладу „Зінківська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів № 1 Зінківської районної ради Полтавської області”; 
дитячий народний фольклорно-етнографічний гурт „Чорнобривець” 

опорного закладу „Шишацька спеціалізована школа імені В.І. Вернадського 
Шишацької селищної ради Полтавської області”; 

Дмитренко Аміну, солістку дитячого народного фольклорно-етнографіч-
ного гурту „Чорнобривець” опорного закладу „Шишацька спеціалізована школа 
імені В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області”; 

народний художній колектив гурток „Ансамбль народної пісні „Молоді 
голоси” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді; 

 
 
ІІ місце 
 
номінація естрадний вокал: 
народний художній колектив вокальний гурток „Валентина” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради; 
Ткач Карина, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 

Машівський ліцей Машівської селищної ради Полтавської області; 
 
номінація народний вокал: 
ансамбль народної пісні „Дивоцвіт” Хорольського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості; 
Білик Анастасію, ученицю Духівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів імені П.М. Рака Лубенської районної ради; 
тріо „Божичі” Решетилівської гімназії імені І.Л. Олійника Решетилівської 

міської ради; 
тріо у складі Дмитренко Аміни, Мураховського Артура, Мураховської 

Ілони, учнів опорного закладу „Шишацька спеціалізована школа імені 
В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області”;  

 
 
ІІІ місце 
 
номінація естрадний вокал: 
Дубовицьку Богдану, вихованку Гадяцького районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості; 
Стешенко Юлію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Решетилівської міської ради; 
Тимофієнко Софію, ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради; 
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номінація народний вокал: 
Андрущак Інну, ученицю Новомартиновицької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Пирятинської районної ради; 
 
 
диплом лауреата 
 
Андрійчак Вікторію, ученицю опорного закладу „Гоголівська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради Полтавської 
області”; 

ансамбль „Мрія” Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Лубенської міської ради; 

Ванюшкіну Ангеліну, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 4 Лубенської міської ради; 

вокальний ансамбль „Smile” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Горішньоплавнівської міської ради; 

вокальний ансамбль „Росяночка” Піщанської гімназії Піщанської сільської 
ради; 

гурт „Рідні наспіви” Калениківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Решетилівської районної ради; 

Гусейнову Мілану, вихованку Великобагачанського будинку творчості 
дітей та юнацтва виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради; 

квартет у складі Правдолюбенко Юлії, Войтко Оксани, Козаченко 
Сніжани, Москаленко Анастасії, учениць Лохвицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Лохвицької міської ради; 

Коваленко Марію, вихованку Карлівського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

Лагуту Андрія, учня Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької 
міської ради; 

Левченко Жасмін, ученицю Тарасівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради; 

народний художній колектив студію естрадного вокалу „Соняшник”, 
квартет „Шоу-мікс” Центру естетичного виховання м. Миргород;  

Овчаренко Альону, ученицю Козельщинського ліцею Козельщинської 
селищної ради; 

Проценко Софію, ученицю опорного закладу „Оржицька загальноосвітня 
щкола І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка Оржицької районної ради Полтавської 
області”; 

Терещенко Дарію, ученицю Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ сту-
пенів № 1; 

тріо у складі Ванюшкіної Ангеліни, Панченко Карини, Удовицької Валерії, 
учениць Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської 
міської ради; 

хор Котелевської гімназії №1 імені С.А. Ковпака Котелевської районної 
ради. 
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2.2. У хореографічному жанрі: 
 
І місце 
 
номінація народна хореографія: 
зразковий ансамбль народного танцю „Відродження” опорного закладу 

загальної середньої освіти Машівський ліцей Машівської селищної ради 
Полтавської області; 

 
номінація класична хореографія: 
Сироту Марію, ученицю Садківської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів Кременчуцької районної ради; 
 
номінація спортивна бальна хореографія: 
зразковий художній колектив творче об’єднання (гурток) „Ансамбль 

бального танцю „Струмочок” комунального позашкільного навчального 
закладу „Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості”; 

 
номінація стилізована хореографія: 
народний художній колектив гурток „Ансамбль фольклорно-стилізованого 

танцю „Плай” Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді; 

 
номінація сучасна хореографія:  
хореографічний колектив „Едельвейс” Зіньківського будинку дитячої та 

юнацької творчості Зіньківської районної ради; 
хореографічний колектив „СТЕНЕТ” Пирятинського Центру дитячої та 

юнацької творчості; 
 
 
ІІ місце 
 
номінація народна хореографія: 
зразковий танцювальний колектив „Ластівка” Березоволуцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради 
Гадяцького району; 

зразковий художній колектив творче об’єднання (гурток) „Ансамбль 
танцю „Козачата” комунального позашкільного навчального закладу 
„Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості”; 

 
номінація спортивна бальна хореографія: 
народний художній аматорський колектив ансамбль бального танцю 

„Фестиваль” комунального закладу „Полтавська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області”; 
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ІІІ місце 
 
номінація народна хореографія: 
зразкова дитяча хореографічна студія „Каприз” Полтавської гімназії № 21 

Полтавської міської ради Полтавської області та Комунального закладу 
„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради 
Полтавської області”; 

народний художній аматорський хореографічний колектив „Юмана” 
опорного закладу „Яреськівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
Ф.П. Борідька Шишацької районної ради Полтавської області”; 

танцювальний колектив „Ангаш” Козельщинського ліцею Козельщинської 
селищної ради; 

 
номінація спортивна бальна хореографія: 
гурток спортивних бальних танців „Естадес” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти; 
 
номінація сучасна хореографія: 
ансамбль естрадного танцю „Грація” спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням 
предметів суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 

 
 
диплом лауреата 
 
ансамбль „Step by step” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради; 
ансамбль „Ластівки” Драбинівського навчально-виховного комплексу 

„Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти” 
Драбинівської сільської ради Новосанжарського району; 

змішана група ансамблю „Веселка” опорного закладу „Новосанжарська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради 
Полтавської області”; 

зразковий аматорський колектив „Водограй” опорного закладу 
„Чорнухинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Г.С. Сковороди 
Чорнухинської районної ради Полтавської області”; 

колектив естрадно-спортивного танцю „Фієста” Піщанської гімназії 
Піщанської сільської ради; 

колектив східного танцю „Аль Джана” позашкільного навчального закладу 
центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 

народний хореографічний ансамбль Глобинської гімназії № 1 імені 
В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 

народний художній колектив хореографічний ансамбль „Веснянка” Центру 
естетичного виховання м. Миргород; 

середня танцювальна група Котелевської гімназії № 1 імені С.А. Ковпака 
Котелевської районної ради; 
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танцювальний колектив „Веселчани” опорного закладу „Заводська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Лохвицької районної ради Полтавсь-
кої області”; 

танцювально-спортивний клуб „Дует” Комунального закладу „Полтавська 
гімназія № 31 Полтавської міської ради Полтавської області”; 

хореографічний колектив „Ренесанс” Комунального закладу „Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської 
області”. 

 
2.3. У інструментальному жанрі: 
 
І місце 
ансамбль барабанщиць „Вірсавія” Комунального закладу „Нехворощан-

ський Будинок дитячої та юнацької творсчості” Нехворощанської селищної 
ради; 

 
ІІ місце 
старша група колективу „Живі ритми” Мачухівського навчально-

виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району; 
 
ІІІ місце 
ансамбль духових інструментів Великопавлівської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
 
диплом лауреата 
ансамбль ложкарів опорного закладу „Засульський ліцей Засульської 

сільської ради Полтавської області”; 
інструментальний ансамбль „Ноктюрн” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді; 
колектив барабанщиків „Ритм” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Решетилівської міської ради. 
 
2.4. У вокально-інструментальному жанрі: 
 
І місце 
Колодяжного Максима, Соколик Любов та ансамбль народних 

інструментів „Червона калина” Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Оржицької районної ради; 

 
ІІ місце 
ансамбль народних інструментів Тарасівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради; 
 
ІІІ місце  
ансамбль бандуристів Гілецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чорнухинської районної ради. 
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2.5. Малі театральні форми: 
 
І місце 
гурток видовищно-театралізованих заходів „Імпровіз-шоу” Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; 
Кононенко Марію, ученицю опорного закладу „Великобагачанський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконавчого комітету 
Великобагачанської селищної ради”; 

Пшінника Єгора, учня Ставківського навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Зіньківської районної ради; 

 
ІІ місце 
Заболотню Єлизавету, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені 

В.Є.Курченка Глобинської міської ради; 
Шкарбан Діану, ученицю опорного закладу „Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова Лубенської районної 
ради Полтавської області”; 

 
ІІІ місце 
Баранову Валерію, ученицю комунального закладу „Тростянецький 

навчально-виховний комплекс Щербанівської сільської ради Полтавського 
району Полтавської області”; 

Жовновату Тетяну, ученицю опорного закладу „Диканський навчально-
виховний комплекс імені М.В.Гоголя „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” Диканської районної ради Полтавської області; 

Кутового Максима, учня Сагайдацького навчально-виховного комплексу 
„загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад” Шишацької селищної ради. 
 

2.6. У оригінальному жанрі: 
 
І місце 
 
номінація циркове мистецтво: 
Сидоренка Антона, учня Супрунівського навчально-виховного комплексу 

Полтавської районної ради, вихованця Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді; 

 
номінація бітбоксинг: 
Ільницький Максим, учня Михайлівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради Машівського 
району; 

 
номінація театр мод: 
зразковий художній колектив гурток „Театр мод „Силует” Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; 
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номінація черліденг: 
гурток черліденгу „Флаєр” Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді; 
 
 
ІІ місце 
 
номінація циркове мистецтво: 
цирковий гурток „Мрія” (Гуцалюк Любов, Очкас Юлію, Кирильчук 

Марію) Центру естетичного виховання м. Миргород; 
 
 
ІІІ місце 
 
номінація циркове мистецтво: 
циркову студію „Крафт” та хореографічний гурток „Лілея” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти. 
 
 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

В.о. директора 
 

О.В. Рець 
 


