
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 
 

14.01.2021 м. Полтава № 02 
 

Про підсумки проведення 
обласного конкурсу вокалістів 
серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
„Срібна підкова” у 2020/2021 н.р. 
 

На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді на 2020 рік, відповідно до Положення про проведення 
обласного конкурсу вокалістів серед учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти „Срібна підкова”, затвердженого наказом Департаменту освіти і 
науки Полтавської облдержадміністрації від 02.10.2018 № 369 та зареєстрованого 
в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 
18.10.2018 за № 239/3020, з метою подальшого розвитку самодіяльної художньої 
творчості серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
виховання любові та поваги до українського музичного мистецтва, виявлення і 
підтримки  талановитих дітей, підвищення їх виконавської майстерності,  
17 грудня 2020 року в Полтавському обласному центрі естетичного виховання 
учнівської молоді був проведений обласний конкурс вокалістів серед учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти „Срібна підкова” (далі  
Конкурс). 

Для участі у Конкурсі подали заявки 17 учасників з 17 закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти області. Всі учасники були допущені до Конкурсу і 
продемонстрували свої таланти у вокальному жанрі. Це конкурсанти з закладів: 
Полтавський професійний ліцей, Державний професійно-технічний навчальний 
заклад „Полтавський професійний ліцей транспорту”, Державний професійно-
технічний навчальний заклад „Полтавське вище професійне училище імені 
А. О. Чепіги”, професійно-технічне училище № 26 м. Кременчука, Державний 
професійно-технічний навчальний заклад „Професійний аграрний ліцей” 
м. Кобеляки, Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у 
запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області, Регіональний центр 
професійно-технічної освіти м. Зіньків Полтавської області, Державний 
навчальний заклад „Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 
І. Г. Боровенського”, Кременчуцький професійний ліцей імені А. С. Макаренка, 
Вище професійне гірничо-будівельне училище м. Горішні Плавні, Державний 
навчальний заклад „Гадяцьке вище професійне аграрне училище”, професійно-
технічне училище № 4 м. Полтави, Вище професійне училище № 7 м. Кременчука 



2 
 

Полтавської області, Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 
м. Кременчука, Державний навчальний заклад „Полтавське вище міжрегіональне 
професійне училище”, професійно-технічне училище № 44 м. Миргорода, 
Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (територіальне відокремлене 
спеціалізоване відділення с. Войниха). 

Члени журі, до складу якого входили фахівці з вокального жанру, 
відзначили належний рівень підготовки учасників, відмітили вдало підібраний 
репертуар, неординарність вибору музичних композицій та щорічний якісний 
професійний ріст учасників. Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення 
журі Конкурсу 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради:  

Гран-прі  
Василенко Яну – ученицю Кременчуцького професійного ліцею 

імені А. С. Макаренка; 
І ступеня 
Глухоту Тетяну – ученицю Державного навчального закладу „Гадяцьке 

вище професійне аграрне училище”; 
ІІ ступеня 
Сидорук Ілону  ученицю Полтавського професійного ліцею, 
Штоль Вікторію – ученицю Вищого професійного училища № 7, 

м. Кременчука; 
ІІІ ступеня 
Компанієць Олександру – ученицю Державного навчального закладу 

„Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського”, 
Новохатько Дарину – ученицю Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської 
області (територіальне відокремлене спеціалізоване відділення с. Войниха), 

Шутько Оксану – ученицю Регіонального центру професійно-технічної 
освіти № 1 м. Кременчука. 

 
2. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити грамотами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради:  

„За артистизм та оригінальність виконання” 
Петренко Вікторію – ученицю Державного професійно-технічного 

навчального закладу „Професійний аграрний ліцей м. Кобеляки”; 
„За творчий потенціал”  
Шкребу Романа – учня Державного навчального закладу „Полтавське вище 

міжрегіональне професійне училище”. 
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3. За підготовку переможця обласного конкурсу вокалістів серед учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти „Срібна підкова” нагородити 
грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді: 

Дорош Ірину Сергіївну – керівника вокального колективу Вищого 
професійного училища № 7 м. Кременчука, 

Ємець Аліну Олександрівну – керівника гуртка Державного навчального 
закладу „Гадяцьке вище професійне аграрне училище”, 

Михиденко Ірину Миколаївну – керівника гуртків Регіонального центру 
професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука, 

Патокіну Тетяну Іванівну – керівника гуртка художньої самодіяльності 
Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (територіальне відокремлене 
спеціалізоване відділення с. Войниха), 

Пахолко Вікторію Вікторівну – музичного керівника Державного 
навчального закладу „Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 
І. Г. Боровенського”, 

Петтер Світлану Євгеніївну – керівника вокального гуртка Полтавського 
професійного ліцею, 

Сердюк Катерину Анатоліївну – керівника гуртка Кременчуцького 
професійного ліцею імені А. С. Макаренка. 

 
4. Синягівській І.С., методисту, довести до відома директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти підсумки Конкурсу та забезпечити 
оприлюднення результатів і нагородних матеріалів на офіційному сайті закладу. 

 
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
 

Директор 
 

Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 

 


