
ПЕРЕМОЖЦІ 

обласного відкритого фестивалю – конкурсу молодіжної активності 

«Козацькі скарби» 14 жовтня 2020 року 

https://www.youtube.com/channel/UCeT6_M7KHbMWx6Hex7GfULw 

номінації «Козацька пісня» : 

І місце – вокальний  ансамбль «Колорит»  Кропивницького 

професійного ліцею сфери послуг і торгівлі ; 

ІІ місце – ГОВОРУН Світлана учениця Піщанобрідського 

професійного аграрного ліцею; 

ІІІ місце – вокальний ансамбль «Калина» Кропивницького вищого 

професійного училища; 

у номінації «Козацька музика» 

І місце – інструментальний ансамбль «Струмок» Професійно-

технічного училища №40 м. Новоукраїнка ; 

ІІ місце – КАНЮКА Анастасія учениця Олександрійського 

професійного аграрного ліцею; 

у номінації «Козацький марш» 

І місце – команда Центральноукраїнського вищого професійного 

училища імені Миколи Федоровського ; 

у номінації «Козацька балада» 

І місце -  команда учнів Центру дитячої та юнацької творчості                       

м. Світловодськ; 

ІІ місце – МУЗИЧЕНКО Катерина учениця професійно-технічного 

училища №40 м. Новоукраїнка; 

 

ТікТок Party 

у номінації ТікТок відео 

ІІІ місце посіли одразу три заклади:  

 Олександрійський фаховий  педагогічний коледж ; 

 ПТУ №32 м. Бобринець; 

 ПТУ №36 смт. Новгородка;   

ІІ місце вибороли  

 ПТУ №32 м. Бобринець  

І місце вибороли  

 вихованці гуртка акторської майстерності 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та 

технічної творчості на базі Кропивницького професійного 

ліцею сфери послуг і торгівлі.  

Абсолютними переможцями у номінації МЕМИ стали учні 

 Піщанобрідського професійного аграрного ліцею за 

конкурснеу роботу «Коли Атлант розправить плечі» 

https://www.youtube.com/channel/UCeT6_M7KHbMWx6Hex7GfULw


Всі відео збережені на ютьюб каналі ЦД БХТТ за посиланням 

https://www.youtube.com/channel/UCeT6_M7KHbMWx6Hex7GfULw 

 

Конкурс творчих робіт молоді до  

Міжнародного дня толерантності 
 

у номінації  соціальний відеоролик «Толерантність як основа 

сучасного світу» : 

Гран Прі конкурсу – Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і 

торгівлі; 

І місце – Професійно технічне училище №32 м. Бобринець; 

ІІ місце – Центральноукраїнське вище професійне училище імені 

Миколи Федоровського; 

ІІІ місце – Центральноукраїнське вище професійне училище імені 

Миколи Федоровського; 

Приз глядацьких симпатій - Професійно технічне училище №40  

 м. Новоукраїнка; 

 

у номінації електронна листівка  «Простір толерантності»: 

І місце – Професійно технічне училище №32 м. Бобринець; 

ІІ місце – Професійно технічне училище №36 смт. Новгородка; 

ІІІ місце  – Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі; 

 

у номінації постер для соціальних мереж «Міжкультурний діалог в 

основі миру»: 

І місце – Професійно технічне училище №32 м. Бобринець; 

ІІ місце – Професійно технічне училище №36 смт. Новгородка; 

ІІІ місце  – Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі; 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeT6_M7KHbMWx6Hex7GfULw 
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