«Вища завдання таланту - своїм твором дати людям зрозуміти сенс і ціну життя»
Ключевський В. Й.
Студенти та ліцеїсти Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка поряд з тим,
що отримують якісну освіту та педагогічну спеціальність, мають змогу проявити себе у 9 гуртках
художньої самодіяльності. Саме завдяки цьому різнобарв’ю гуртків, студій, секцій і клубів учні та
студенти навчаються гарно співати, підкорювати музичні інструменти, оволодівати хореографічним
жанром, крокувати сходинками Олімпу, поринати у мистецтво слова, театру – ставати не лише
виконавцями, а й творцями нового, юного, окриленого шедевру, запаливши зірочки своїх талантів.
На сьогодні у гуртках займаються майже 300 осіб. Чотири колективи мають звання народного:
дівочий духовий оркестр «Роксолана», джаз-ансамбль «Roksi band», хореографічний ансамбль
«Арабеск» та театр «Арлекін».

Вокально-інструментальний
ансамбль
«Барви» - багаторазовий переможець обласних та
всеукраїнських фестивалів. Колективу 40 років.
Незмінний керівник ансамблю – викладач вищої
категорії Галина Яківна Петрушенко.

Вокальна студія «Апрель» - неодноразовий
переможець
обласного
фестивалю-конкурсу
«Студентська весна». Колективу 12 років, керівник –
Олександр Анатолійович Іванов.

Театр
пісні «Водограй» - працює три роки, переможець обласного
фестивалю-конкурсу «Студентська весна» та «Першоцвіт».
Учасник Міжнародного фестивалю «Голуб миру», Призер
Міжнародного студентського фестивалю «Барви осені - 2014».
Керівник колективу – організатор студентського клубу Ірина
Миколаївна Баздирєва.

Наймолодший колектив - ансамбль спортивного танцю
«Тріумф». Керівник колективу – випускниця училища, майстер
спорту з художньої гімнастики Маргарита Ігорівна Кукса.

Народний
дівочий
духовий
оркестр
«Роксолана» має п’ятнадцятилітню славну історію. Він
неодноразовий
переможець
всеукраїнських
та
міжнародних музичних конкурсів та фестивалів.
Оркестр неодноразовий переможець та володар ГранПрі марш-параду до Дня Перемоги у місті Полтава,
фестивалі-конкурсі
«Студентська
весна»,
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Моршин збирає
друзів». Лауреат Сицілійського фестивалю-карнавалу в
Італії, фестивалю духових оркестрів у м. Волгоград
(Росія) та м. Нясвіжі (Білорусь), учасник
міжнародного фестивалю «Сурми України»
в м. Суми. Оркестр відомий в багатьох
куточках
України
в
Київі
та
Дніпропетровську,
Львові
та
Одесі,
Кіровограді та Ялті. Керівник та диригент
оркестру – заслужений працівник культури
України Квітка Віктор Федорович.

На основі оркестру в
2003 році, Квіткою
Наталією Миколаївною,
був створений колективсупутник оркестру джаз-ансамбль «Roksi
band», що має свій
репертуар
і
свою
історію
виступів.
Завдяки високому рівню виконавської майстерності у творах
колективу використовуються різні види джазового виконання. У
2012 році «Roksi band»
захистив звання народного
джаз-ансамблю.
Народний хореографічний
колектив «Арабеск» за 32
роки свого існування має
вагомі
творчі
здобутки,
високу
виконавчу
майстерність,
постійно
проводить велику роботу з
естетичного виховання молоді, веде активну концертну
діяльність. Керівник народного хореографічного колективу
Солодовникова Людмила Георгіївна викладач-методист, вищої
кваліфікаційної категорії. «Арабеск» неодноразово є переможцем
фестивалю-конкурсу «Студентська весна», володар Гран- Прі

міжнародного фестивалю-конкурсу в м.Києві «Барви осені-2014», лауреат міжнародних фестивалів
до Дня Перемоги у Білорусії та Росії. Протягом багатьох років «Арабеск» разом із народним
самодіяльним дівочим духовим оркестром «Роксолана» учасник обласного марш-параду духових
оркестрів до Дня Перемоги у м. Полтаві, де посідає почесні призові місця. Колектив - учасник
міжнародного фестиваля музики і пісні “Сурми України” у м. Суми, фестиваля музики у м. Моршині,
Новомосковську, карнавалу в Італії у м.Сицілія. За свою професійність та творчу роботу колектив
неодноразово нагороджувався почесними грамотами та дипломами.
Ансамбль спортивного бального танцю
«Сузір’я » був заснований у 1970 році. У січні 2015
року колективу виповнюється 45 років. Незмінний
керівник ансамблю – заслужений працівник культури
України Куліш Олександр Тимофійович. Допомагає
та керує молодшим складом колективу Куліш
Людмила Іванівна. Ансамбль «Сузір'я » - володар
Кубка Гран-прі відкритого чемпіонату світу зі
спорт
ивни
х танців у Італії. Фіналіст чемпіонату Європи з
латиноамериканських
танців
у
Німеччині.
Неодноразовий
лауреат
фестивалів-конкурсів
дитячої та юнацької творчості у Польщі, Болгарії,
Словенії, Росії. Крім цього він є багаторазовим
переможцем обласного фестивалю
конкурсу
«Студентська весна», володарем Гран-прі обласного
фестивалю юнацької творчості «Кременчуцьке
розмаїття».

Народний
театр
«Арлекін»
Кременчуцького
педагогічного училища ім. А. С, Макаренка –
неодноразовий переможець міських, обласних та
всеукраїнських театральних фестивалів-конкурсів
аматорських театрів. Його керівник: Широка Тетяна
Іванівна – лауреат обласної премії ім. І. П.
Котляревського в номінації «Слово». Головна мета
діяльності театру – пробудити у підростаючому
поколінні потребу відчувати прекрасне і втілювати
його в акторській грі. У репертуарі театру – широковідомі твори
античної драматургії, української, світової, класичної та дитячої
літератури, а також сучасні твори.

На теренах Полтавщини усі ці творчі колективи добре відомі
і вже давно стали улюбленими . Своїми виступами юні таланти
роздмухають вогник любові до мистецтва і продовжують його
життя у серцях людей.

