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ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

Н А К А З  
 

 

          16. 11.2020 р.                               Вінниця                                              № 331 

 

 

Про підсумки проведення музичного 

проекту «Територія творчості», 

присвяченого Міжнародному дню 

студента для учнів закладів 

професійної (професійно-технічної 

освіти) області в дистанційному/ 

онлайн форматі. 

 

На виконання  плану роботи Департаменту освіти і науки Вінницької 

обласної  державної адміністрації на 2020 рік та плану обласних масових 

заходів для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2020-

2021 навчальний рік Вінницького державного центру естетичного виховання 

учнів ПТНЗ з метою виявлення талановитої молоді у різних жанрах мистецтва і 

сприяння подальшому розвитку їх обдарувань та з нагоди святкування 

Міжнародного дня студента,  з 1 жовтня по 17 листопада 2020 року проведено 

музичний проект «Територія творчості», присвячений Міжнародному дню 

студента серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з  

виконанням вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2».        

Захід проводився у  формі  конкурсу в дистанційному/онлайн форматі в два 

етапи:  
 

 

перший етап – районний, міський проводився з 01 по 30 жовтня                          

2020 року у закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Вінниці та  

області; 
 

другий етап – обласний, відбірковий проводився з 02 по 13 листопада 

2020 року у Вінницькому державному центрі естетичного виховання учнів 

професійно технічних навчальних закладів. 
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Кращі номери художньої самодіяльної творчості учнів закладів 

професійної (професійно-технічної )освіти розміщено на офіційному  сайті 

Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно 

технічних навчальних закладів 17 листопада 2020 року. 
 

У заході взяли участь 209 учнів з 21 закладу професійної (професійно-

технічної) освіти області, зокрема з: 

ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне училище»; 

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»; 

Вищого   художнього професійно-технічного училища №5 м. Вінниці; 

ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей»; 

ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці»; 

ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей»; 

ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»; 

Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці; 

ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського  

Союзу Р.Я. Малиновського»;  

Професійно-технічного училища №14 смт. Вороновиці; 

ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та 

дизайну»; 

ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 

залізничного транспорту»; 

ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»; 

ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільника»; 

ДНЗ «Гущинецьке вище професійне училище»;  

Зозівського професійного агарного ліцею Вінницької області; 

Кузьминецького професійного аграрного ліцею Вінницької області; 

Михайловецького професійного аграрного ліцею; 

ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти»; 

Вищого професійного училища № 42 м. Погребища; 

ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної  

промисловості».  
 

Музичний проект передбачав виступи учнів та учнівських колективів у 

таких жанрах мистецтва та номінаціях: 

 вокальне мистецтво у номінаціях: «фольклорно-етнографічне вокальне 

мистецтво», «сучасне вокальне мистецтво»; 

хореографічне мистецтво у номінаціях: «народне хореографічне 

мистецтво», «сучасне хореографічне мистецтво», «спортивна (бальна) 

хореографія»; 

театральне мистецтво у номінаціях: «моновистава», «літературно-музична 

композиція»;  

музичне мистецтво у номінаціях: «фольклорно-етнографічне музичне 

мистецтво», «сучасне музичне мистецтво», «духовий оркестр». 
 

При підведенні підсумків другого відбіркового етапу музичного проекту 

враховувались такі критерії: виконавська та акторська майстерність; якість 
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музичного оформлення, дотримання танцювальної лексики, естетика сценічних 

костюмів, загальне артистичне враження та визначено переможців у різних 

номінаціях. 
 

На підставі рішення  журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та Вінницького державного центру естетичного 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів за перемогу у 

музичному проекті «Територія творчості» учнів  та  учнівські колективи: 
 

1.1. у номінації «фольклорно-етнографічне вокальне мистецтво»: 
 

Гран-прі 

гурток фольклорного мистецтва «Оберіг» Професійно-технічного училища 

№14 смт. Вороновиці та Вінницького державного центру естетичного 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів (керівник 

Мальований Олександр Олександрович); 
 

І ступеня 

Зразковий вокальний гурт «Вишиванка»  ДНЗ «Професійний ліцей сфери 

послуг м. Хмільника» (художній керівник Волошина Алла Миколаївна); 
 

фольклорний колектив «Веселуни» Михайловецького професійного 

аграрного ліцею (художній керівник Іванов Юрій Анатолійович); 
 

ІІ ступеня 

фольклорний гурт ДНЗ «Крижопільський професійний  будівельний ліцей» 

(художній керівник Ольховська-Чайковська Валентина Володимирівна); 
 

1.2. у номінації «сучасне вокальне мистецтво»: 
 

Гран-прі 
 

Коцуконь Юлію, учасницю Зразкового гуртка естрадного співу «Айстри» 

ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці» (художній керівник Годна 

Ірина Станіславівна); 
 

І ступеня 

гурт «Мандри» ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне училище»    

(керівник Вієцька Алла Анатоліївна); 
 

Катерину Гудзь, учасницю Зразкового гуртка естрадної пісні «Мрія» 

ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» та Вінницького 

державного центру естетичного виховання учнів професійно технічних 

навчальних закладів (художній керівник Боярська Леоніла Ігорівна); 
 

В’ячеслава Ткачука, учасника Зразкової музично-театральної студії 

«Голівуд» ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» та 

Вінницького державного  центру естетичного виховання учнів професійно-
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технічних навчальних закладів (художній керівник Канівський Дмитро 

Володимирович); 
 

Кушнір Софію, ученицю Вищого художнього професійно-технічного 

училища №5 м. Вінниці (художній керівник Остапенко Василь Петрович); 
 

Короленко Анну, ученицю Професійно-технічного училища №14 смт. 

Вороновиці  (художній  керівник Савчук Світлана Степанівна); 
 

Омельчук Дану, ученицю ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної 

освіти технологій та дизайну» (художній керівник Форіс Неля Дем’янівна); 
 

ІІ ступеня 

Янішевського Ігоря, учня  ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей» 

(художній керівник Вялих Артур Валентинович); 
 

Кушнір Вікторію, ученицю ДНЗ «Крижопільський професійний  

будівельний ліцей» (художній керівник Бурденюк Іван Васильович); 
 

Божок Анастасію, Немудру Діану, учениць ДПТНЗ «Гніванський 

професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського» 

(художній керівник Білокінь Оксана Миколаївна); 
 

Іванова Ярослава, Тарасюк Анастасію, учнів ДПТНЗ «Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» (художній 

керівник Радько Наталія Романівна); 
 

Андрущенко Марію, ученицю ДНЗ «Гущинецьке вище професійне 

училище (художній керівник Томчук Віктор Володимирович) 
 

Гару Юлію, Авшар Анастасію, учениць ДНЗ «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти переробної промисловості» (художній керівник 

Крива Олена Вікторівна); 
 

ІІІ ступеня 

Лісовецьку Марію, Деркач Ірину, учениць ДНЗ «Браїлівський професійний 

ліцей» (художній керівник Червоняк Олександр Іванович); 
 

Онофрійчук Наталю, ученицю Кузьминецького професійного аграрного 

ліцею Вінницької області (художній керівник  Савіцький Микола 

Олександрович); 
 

Присяжну Марію, Капулу Дарію, Шеверу Анастасію, Соблись Тетяну, 

учениць ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної 

промисловості» (художній керівник Крива Олена Вікторівна); 
 

1.3. у  номінації «народне хореографічне мистецтво»: 
 

Гран-прі 

гурток сучасного танцю «Ідеал» Вищого професійного училища  №11                    

м. Вінниці та Вінницького державного центру естетичного виховання учнів 

професійно-технічних навчальних закладів (художній керівник Слотюк Олена 

Вікторівна); 
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І ступеня 

Зразковий танцювальний колектив «Юність» ДНЗ «Крижопільський 

професійний будівельний ліцей» (художній керівник Роздорожнюк Галина 

Іванівна); 
 

 

ІІI  ступеня 

танцювальний колектив «Словяночка»  Вищого професійного училища           

№ 42 м. Погребища (художні керівники: Стребкова Марія Григорівна,  

Гончарук Олена Борисівна); 
 

 

1.4.  у номінації «сучасне хореографічне мистецтво»: 

 

 

Гран-прі 

Зразковий хореографічний гурток «Ф’южен денс» Вищого професійного 

училища  №11 м. Вінниці (художній керівник Слотюк Олена Вікторівна); 
 

І ступеня 

Зразкову студію народного танцю «Мальви» ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище» та Вінницького державного центру 

естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів 

(художній керівник Македонська Оксана Анатоліївна); 
 

Зразковий танцювальний колектив «Колорит», ДПТНЗ «Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» та 

Вінницького центру естетичного виховання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів  (художній керівник Радько Наталія Романівна);   
 

ІІ ступеня 

хореографічний колектив ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей» 

(художній керівник Вялих Артур Валентинович); 
 

ІІІ ступеня  
 

хореографічний колектив «Данс» ДПТНЗ  «Хмільницький аграрний центр 

професійно-технічної освіти»  (художній керівник Яргункіна Світлана 

Анатоліївна); 
 

1.5. у номінації «літературно-музична композиція»: 
 

 

Гран-прі 

Петрусь Вікторію, учасницю Зразкової музично-театральної студії 

«Голівуд» ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» та 

Вінницького державного  центру естетичного виховання учнів професійно-

технічних навчальних закладів (художній керівник Канівський Дмитро 

Володимирович); 
 

І ступеня 

Чудак Дарію, ученицю Професійно-технічного училища №14                            

смт. Вороновиці  (художній  керівник Савчук Світлана Степанівна); 
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ІІ ступеня 

Охоту Богдану, ученицю ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг міста 

Хмільника» (художній керівник Волошина Алла Миколаївна); 
 

1.6.   у номінації «сучасне музичне мистецтво»: 
 

І ступеня 
 

Гнатюка Андрія, учня ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище 

сфери послуг» (художній керівник  Боярська Леоніла Ігорівна).  

2. За активну участь в музичному проекті «Територія творчості» оголосити 

подяку наступним учням та учнівським колективам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

Танцурі Олегу, учню ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» (художній 

керівник Червоняк Олександр Іванович); 

Харьковій Вікторії, Стецюк Уляні, учасницям колективу сучасного танцю 

«Модерн» ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці (керівник Горбенко 

Олена Миколаївна);   

вокальному ансамблю «Барвінок» Зозівського професійного аграрного 

ліцею (керівник Бурба Ігор Іванович); 

Пасєвіну Миколі, учню ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей імені 

двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського» (художній керівник 

Білокінь Оксана Миколаївна); 

Дацковій Вікторії, Кравчук Ірині, Шатковській Анастасії, ученицям 

Михайловецького професійного аграрного ліцею (художній керівник Іванов 

Юрій Анатолійович). 
 

3. За високий рівень підготовки переможців-володарів Гран-прі 

музичного проекту «Територія творчості» нагородити грамотами Департаменту 

освіти і науки Вінницької облдержадміністрації та Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів 

наступних керівників гуртків закладів  професійної (професійно-технічної 

освіти) та Вінницького державного центру естетичного виховання учнів ПТНЗ: 

Годну Ірину Станіславівну, керівника Зразкового гуртка естрадного співу 

«Айстри» (ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці); 
 

Слотюк Олену Вікторівну, керівника Зразкового хореографічного 

колективу «Ф’южен денс», гуртка сучасного танцю «Ідеал» (Вище професійне 

училище №11 м. Вінниці та Вінницький державний центр естетичного 

виховання учнів ПТНЗ); 
 

Мальованого Олександра Олександровича, керівника гуртка фольклорного 

мистецтва «Оберіг» (Професійно-технічне училище №14 смт. Вороновиця та 

Вінницький центр естетичного виховання учнів ПТНЗ);  
 

Канівського Дмитра Володимировича, керівника Зразкової музично- 

театральної студії «Голівуд» (ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище 

сфери послуг» та Вінницький центр естетичного виховання учнів ПТНЗ). 
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4. За систематичну  роботу з розвитку творчих здібностей учнів та  

проведену  плідну роботу по підготовці учасників другого етапу обласного  

музичного проекту «Територія творчості" оголосити подяку наступним 

педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області: 

Перепечай О.О. , Вієцькій А.А. (ДПТНЗ «Жмеринське вище професійне 

училище»); 
 

Білій Л.О., Чорній О.М., Македонській О.А. (ДПТНЗ «Вінницьке 

міжрегіональне вище професійне училище»); 
 

Якубівській Н.С., Остапенку В.П. (Вище художнє професійно-технічне 

училище №5м.Вінниці); 

Богатченко С.М., Червоняку А.І. (ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей»); 
 

Верещаку О.Г., Горбенко О.М., Годній І.С. (ДНЗ «Вище професійне 

училище № 7 м. Вінниці»); 
 

Шкамбарному І.О., В’ялих А.В. (ДНЗ «Барський професійний будівельний 

ліцей»); 
 

Лупол В.М. Роздорожнюк Г.І., Бурденюку І.В., Ольховській-Чайковській 

В.В. (ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей»); 
 

Малюгіній Л.М.,Слотюк О.В.(Вище професійне училище № 11 м. Вінниці); 

Пришляк О.А., Білокінь О.М. (ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей ім. 

двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського»); 

Савчук С.С., Мальованому О.О.  (Професійно-технічне училище №14 смт. 

Вороновиці); 

Хомрійчуку В.О., Форіс Н.Д. (ДНЗ «Вінницький центр професійно-

технічної освіти технологій та дизайну); 
 

Осіпчук Л.В., Радько Н.Р. (ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище 

професійне училище залізничного транспорту»); 
 

Черниш Т.Б., Канівському Д.В., Боярській Л.І. (ДПТНЗ «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг»); 

Марценюк О.В., Волошиній А.М. (ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг 

м. Хмільника); 

Стасюк Ю.Д., Томчуку В.В. (ДНЗ «Гущинецьке вище професійне 

училище»; 
 

Пасєці І.І., Бурбі І.І. (Зозівський професійний аграрний ліцей Вінницької 

області);  
 

Керніцькій Л.П., Савіцькому М.О.(Кузьминецький професійний аграрний 

ліцей Вінницької області); 
 

Гаврилюку В.В. , Іванову Ю.А. (Михайловецький професійний аграрний 

ліцей); 
 

 

Вознюк С.В., Яргункіній С.А. (ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр 

професійно-технічної освіти»); 

       Голумбієвському А.П., Стребковій М. Г., Гончарук О.Б. (Вище професійне 

училище № 42 м. Погребище); 
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директору Савлуку О.А., Кривій О.В. (ДНЗ «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти переробної промисловості»). 
 

5. За систематичну  роботу  по організації змістовного дозвілля учнівської  

молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти та  проведення 

обласного музичного проекту «Територія  творчості» на належному  рівні в 

дистанційному/онлайн форматі оголосити подяку наступним працівникам 

Вінницького державного центру естетичного виховання учнів професійно-

технічних навчальних закладів : 

Мазур Л.К., директору; 

Любчак І.О., заступнику директора з навчально-виховної роботи; 

Дудник Л.П., завідуючій організаційно-масовим відділом; 

Івановій В.П., культорганізатору. 
 

    6.Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою. 

 

 

 В.о. директора Департаменту 

 освіти і науки облдержадміністрації                                          В.Буняк 
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О.Чорна 

Начальник відділу ПТО управління 

професійної освіти, інноватики та 

науки 

 

 

 А. Даценко 

 

Директор Вінницького державного 

центру естетичного виховання учнів 

ПТНЗ 
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Юрист 
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