
Вовченко Сергій Володимирович 

Старший викладач  

 

Контактна інформація: 

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, навчальний 

корпус 3, кафедра музики (ауд. 405) 

Службовий телефон: (0532) 56-43-06 

е-mail: kafedra_muzyki@ukr.net 

 

Трудова і професійна діяльність 

У 1986 році закінчив Полтавський державний педагогічний інститут 

імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового 

навчання. Музика», кваліфікація: учитель початкових класів та музики 

середньої школи. 

 

Навчальна і методична робота 

Дисципліни:  

«Основний музичний інструмент з практикумом шкільного репертуару», 

«Постановка голосу», «Основи звукорежисури».  

 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів 

На сьогодні здійснює керівництво проблемною групою з теми: 

«Формування творчої особистості керівника естрадного вокально-

інструментального колективу». 
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Творча діяльність 

 

 з 2000 року – асистент кафедри музики у Полтавському державному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (нині національний 

університет); 

 з 1980 року – керівник народного самодіяльного естрадно-музичного 

центру «Вікторія»;  

 з 2011 року — старший викладач кафедри музики. 

 

Організаційна робота 

 

На сьогодні є членом Полтавського обласного відділення Національної 

Всеукраїнської музичної спілки.  

 

Участь та перемоги у конкурсах:  

 

 Квітень, 2014 р. – Диплом І ступеня здобув народний аматорський 

естрадно-музичний центр «Вікторія» на обласному міжвузівському 

мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська весна — 2014». 

 6.12.2014 р. – участь у обласному конкурсі «Серце віддане дітям» І 

та ІІ місце. 

 21.03.2015 р. участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв 

«Мелодія весни» м. Київ (солістка Катерина Сердюк — група К-14 — І місце у 

номінації народний спів). 

 17-19.04.2015 р. – участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі 

«Зірковий олімп» (солістка Юлія Черкун — група СП-51 — І місце). 

 17-19.04.2015 р. – участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі 

«Зірковий олімп» (солістка Катерина Сердюк — група К-14 — ІІ місце у 

номінаціях народний та естрадний спів). 



 21.04.2015 р. – участь у Обласному міжвузівському конкурсі-

фестивалі «Студентська весна 2015» (диплом І ступеню). 

 30.05.2015 р. – участь у Всеукраїнському конкурсі-фестивалі 

мистецтв «Зоряний час». Диплом І ступеню. Солістка Юлія Шатрова (студентка 

групи ПП-218). Диплом учасника. Солістка Катерина Сердюк (група К-14). 

 14.10.2015 р. м. Полтава – всеукраїнський конкурс «Пісенні крила 

Чураївни» – І місце солістка НАЕМЦ “Вікторія” Катерина Сердюк. 

 2015 р. м. Полтава – всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв 

«Зірковий час» – І місце солістка НАЕМЦ “Вікторія” Шатрова Юлія. 

 2015 р. м. Київ міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Мелодія 

весни» – І місце солістка НАЕМЦ “Вікторія” Сердюк Катерина. 

 Фестиваль-конкурс «Студентська весна» 2015, 2016, 2017 рр. –  І місце 

НАЕМЦ “Вікторія”. 

 12.03.2016 р. – студентка групи ПП-313 Юлія Шатрова — І місце 

(Всеукраїнський відбірковий конкурс «Червона рута» м. Полтава МБК). 

 19.04.2016 р. – Міжвузівський конкурс «Студентська весна» – І 

місце (театр імені М. Гололя). 

 22-24.04.2016 р. – ІІ місце — Черкун Юлія (Міжнародний 

телевізійний фестиваль-конкурс мистецтво «Зірковий олімп»). 

 25.04.2016 р. – Обласний гала-концерт переможців конкурсу 

«Студентська весна – 2016» (МБК). 

 Квітень, 2016 р. – диплом І ступеня здобув народний аматорський 

естрадно-музичний центр «Вікторія» на обласному мистецькому фестивалі-

конкурсі «Студентська весна – 2016» (керівник Вовченко С. В.). 

 Квітень, 2016 р. – ІІ місце посіла солістка НАЕМЦ «Вікторія» Юлія 

Черкун на міжнародному телевізійному фестивалі-конкурсі мистецтв «Зірковий 

олімп – 2016» р. м. Полтава. 



 Серпень, 2016 р. – І місце посіла солістка НАЕМЦ «Вікторія» 

Катерина Сердюк на всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Ритми 

літа» 2016 р., м. Одеса (керівник Вовченко С. В.). 

 20.05.2017 р. – Гала-концерт Кадрат У м. Полтава (Хмара Андрій – І 

місце, фіналіст та учасник). 

 06.08.2017 р. – Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Зірки Чорного 

моря» (Сердюк Ксенія – Гран-прі м. Залізний порт Херсонської області). 

 26-27.08.2017 р. – ІІ Міжнародний конкурс-фестиваль ретро-музики 

імені Богдана Весоловського м. Полтава (Катерина Сердюк – диплом 

«Перспектива фестивалю). 

 29.09.2017 р. – Гала-концерт Всеукраїнський конкурс-фестиваль 

«Червона рута» м. Маріуполь (Шатрова Юлія – І місце, фіналіст та учасниця). 

 

Участь у телевізійних програмах: 

 

1. 15.05.2015 р. – ювілейний звітний концерт у Будинку науки і техніки 

Полтавської дирекції залізничних перевезень (програма 2 год., телеверсія ОД 

ТРК «Лтава»). 

2. 07.12.2016 р. – звітний концерт у ПНПУ імені В. Г. Короленка 

велика актова зала (програма 2 год., телеверсія ОД ТРК «Лтава»). 

3. 29.07.2015 р. – участь у телепрограмі «Ранок на Лтаві» ОДТРК 

«Лтава». 

4. 23.03.2017 р. – участь у телепрограмі «Ранок на Лтаві» ОДТРК 

«Лтава». 

 

Участь у роботі журі: 

 

1. 6, 13, 27.02.2015 р. – участь у журі та гала-концерті обласного 

конкурсу «Дзвінкі голоси». 



2. Квітень 2015 р. – участь у журі обласного конкурсу «Веселка» 

ОЦЕВУМ. 

3. 16.05.2015 р. – участь НЕМЦ «Вікторія» у JamSession-програмі з 

членами журі конкурсу «Полтавська битва» (театральна площа). 

4. 5.02.2016 р., 12.02.2016 р., 26.02.2016 р. – Новосанжарський р-н, 

дитячий конкурс-фестиваль «Дзвінкі голоси». 

5. 12.03.2016 р. – Всеукраїнський відбірковий конкурс «Червона рута» 

м. Полтава, МБК. 

6. 2.04.2016 р. – ПНПУ імені В. Г. Короленка «Музичний вернісаж» 

(естрадний вокал). 

 


