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Трудова і професійна діяльність 
Горголь Петро Степанович випускник Полтавського державного 

педагогічного інституту (1984 р.). Працює в ПНПУ імені В. Г. Короленка 

(з 1985 р.). Доцент кафедри хореографії та образотворчого мистецтва 

(з 2002 р.), професор кафедри хореографії (з 2003 р.) завідувач кафедри 

хореографії (2003–2013рр.), художній керівник народного ансамблю 

спортивного бального танцю «Грація» (з 1973 р.), Заслужений працівник 

культури УРСР (з 1986 р.), лауреат національних і міжнародних 

конкурсів  (з 1977 р.), танцюрист міжнародного класу (з 1981 р.) 

ліцензований суддя міжнародної категорії Всесвітньої ради танцю (з 2002 р.), 

тренер вищої категорії зі спортивних танців (з 2008 р.), член національної 

асоціації спортивного танцю України (з 1993 р.), президент обласного 

осередку асоціації спортивного танцю України (з 2005 р.), член обласної 

атестаційної комісії з присвоєння, підтвердження та позбавлення звання 

«Народний» (Зразковий) аматорський колектив управління культури 

Полтавської обласної .державної адміністрації (з 2011 р.), член державної 

експертної комісії з ліцензування і акредитації спеціальності: «Хореографія» 

міністерства освіти і науки України у вищих навчальних закладах (з 2006 р.), 

президент обласної громадської організації «Танцювальна Полтавщина». 

Петро Степанович Горголь володар почесних відзнак і нагород: 

1981–й р. переможець конкурсу хореографів соціалістичних країн; 

1981–й р. нагороджений нагрудним знаком ВЦРПС «За досягнення в 

самодіяльному мистецтві»; 

1981–й р. постановою Полтавської обласної ради занесений на міську 

дошку пошани; 

1985–й р. нагороджений медаллю лауреата Всесоюзного огляду 

самодіяльної художньої творчості; 

1985–й р. нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ і Радянського 

підготовчого комітету «За активну участь у підготовці і проведенні ХІІ 

Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у м. Москві; 

1986–й р. отримав почесне звання «Заслужений працівник культури 

УРСР»; 

1986–й р. нагороджений нагрудним знаком ВЦРПС «Переможець 

соціалістичного змагання»; 
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1987–й р. нагороджений медаллю лауреата ІІ Всесоюзного фестивалю 

народної творчості; 

1996й р. нагороджений відзнакою Польської федерації спортивного 

танцю та оргкомітету чемпіонату Європи зі спортивних танців. 

2002–й р. нагороджений відзнакою Литовської федерації спортивного 

танцю і оргкомітету чемпіонату світу зі спортивних танців серед команд 

формейшн. 

2003–й р. нагороджений відзнакою «Терпсихора» національної 

асоціації спортивного танцю України; 

2006–й р. нагороджений почесною грамотою і нагрудним знаком 

Полтавської обласної ради; 

2006–й р. нагороджений сертифікатом Міжнародного олімпійського 

комітету «За розвиток спортивного танцю»; 

2009–й р. переможець рейтингу «Відомі митці Полтавщини» в 

номінації «хореографія»; 

2011–й р. нагороджений орденом «За заслуги» Української федерації 

спортивного танцю за вагомий внесок у розвиток танцювального спорту в 

Україні; 

2013–й р. переможець рейтингу міжнародної іміджевої програми 

«Лідери ХХІ століття», офіційного видання асамблеї ділових кіл України, 

присвяченого Міжнародному дню танцю; 

2013–й р. нагороджений відзнакою Української федерації спортивного 

танцю і Міжнародної студентської танцювальної асоціації; 

2014–й р. нагороджений нагрудним знаком «Творимо красу» 

громадського творчого об’єднання «Арсенал»; 

2015–й р. почесна відзнака Національної хореографічної спілки 

України «За досягнення в мистецтві хореографії»; 

2015–й р. нагороджений орденом «Зірка слави»; 

2015–й р. орден української федерації спортивного танцю «За 

відданість професії»; 

2015–й р. нагороджений почесним знаком Полтавського міського 

голови; 

2017–й р. присвоєно звання «Почесний діяч мистецтв України»; 

2017–й р. нагороджений «Орденом козацької доблесті»; 

2019–й р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч спортивного 

танцю України». 

За вагомі мистецькі, спортивні і наукові досягнення П. С. Горголь має 

численні подяки і нагороджений почесними грамотами, дипломами і 

сертифікатами: Міністерства культури СРСР, ЦК ВЛКСМ, Радянського 

підготовчого комітету ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у 

м. Москві, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, 

Державного комітету з питань фізичної культури і спорту, Міністерства 

України у справах сім’ї та молоді,  Полтавської обласної державної 

адміністрації, Полтавської обласної ради, обласної ради професійних спілок, 

обласної профспілки працівників освіти і науки, обласних  управлінь 



культури, з питань фізичної культури і спорту, департаменту освіти і науки, 

комітету з питань телебачення і радіомовлення, Полтавської міської ради, 

Полтавського міського голови, Лубенського міського голови, Лубенської 

міської ради, управлінь культури міст Києва, Севастополя, Кривого Рогу, 

Кременчука, ректорату ПНПУ імені В. Г. Короленка, Українського 

народного козацтва, Національної хореографічної спілки України, Асоціації 

спортивного танцю України, Національних асоціацій спортивного танцю 

Польщі, Молдови, Росії, Білорусії, Естонії, Німеччини, Міжнародної 

федерації спортивного танцю, оргкомітетів міжнародних і національних 

конкурсів. 

Петро Степанович входив до складу режисерсько-постановочних груп 

культурно-мистецьких і спортивних заходів, що проводились на 

території  України та за її межами: театралізованого свята зустрічі 

олімпійського вогню (м. Москва), ІV республіканського фестивалю «Молоді 

голоси» (м. Харків), ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді та студентів 

(м. Москва), чемпіонату соціалістичних країн серед ансамблів м. Ольштин 

(Польща), командної зустрічі зі спортивних бальних танців «СРСР – 

Австрія» Каунас (Литва), чемпіонату СРСР зі спортивних бальних танців 

Всесоюзних спортивних зимових ігор (м. Ворохта, Україна), міжнародних 

танцювальних фестивалів у м. Сочі, Челябінську, Москві, Владивостоку 

(Росія), Ялті, Києві, Харкові, Сумах, Севастополі, Одесі (Україна), Каунасі, 

Вільнюсі (Литва), Кишиневі (Молдова), Кошаліні (Польща), Тбілісі (Грузія); 

був організатором навчально–тренувальних зборів збірної команди СРСР зі 

спортивних танців (м. Полтава), головним балетмейстером театралізованих 

свят присвячених, 1100–річчю м. Полтави, 200-річчю м. Севастополя 75–

річчя від дня утворення Полтавської області, 200-річчя з Дня народження 

Т.Г. Шевченка, 100-річчя ПНПУ імені В.Г.Короленка, головним режисером І 

міжнародної командної зустрічі зі спортивних танців США – Україна, 

хореографом телевізійного проекту «Танцювальне Євробачення» (Україна), 

засновником і режисером І  міжнародного фестивалю і конкурсу мистецтв 

«DanceSongFest» (Україна), всеукраїнських змагань зі спортивних танців 

«Кубок Полтави», «Гран-Прі Полтавщини», кубок «Курорту «Миргород». 

 

Навчальна і методична робота 
Викладає навчальні дисципліни: «Теорія і методика сучасного бального 

танцю», «Хореографічний ансамбль», «Підготовка концертних номерів» 

 

Наукова робота 
Горголь П. С. автор 32 науково-методичних публікацій 3 з них у 

ліцензованих фахових виданнях. Ним розроблені навчальні хореографічні 

програми, спецкурси, методичні рекомендації, створені ряд програм на 

обласному телебаченні та радіо. Він ініціатор, проведення науково-

практичних конференцій, хореографічних симпозіумів, семінарів, майстер-

класів, лекцій-концертів, творчих зустрічей студентів-хореографів з 

видатними діячами хореографічного мистецтва. 



Петро Степанович постійно бере участь у Всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, здійснює керівництво 

науковою роботою студентів і магістрантів (магістрант Олександр 

Геращенко переможець Всеукраїнського телевізійного проекту «Танцюють 

всі – 2010 р.», учасник ансамблю «Грація» студент групи Х-29 Євген 

Козченко переможець обласного конкурсу «Міс і містер університетів 

Полтавщини 2013 р.» учасниця ансамблю «Грація» студентка групи Х-39 

Ірина Ляшенко переможниця міського конкурсу краси і таланту «Наталка 

Полтавка 2014 р.», учасники ансамблю «Грація» студенти групи Х-19 

переможці міського конкурсу «Волонтер року 2013 р.» магістрант групи 

Х(к)-58 Віталій Миронець чемпіон України зі спортивних танців 2019-

2020 рр.,чемпіон світу зі спортивних танців у Китаї 2019 р.)  

Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» ПНПУ 

імені В. Г. Короленка лауреат національних і міжнародних конкурсів і 

фестивалів, восьмиразовий володар кубку України (2002-2009р.), 

шестиразовий чемпіон України (2008-2014р.), призер кубку світу зі 

спортивних танців серед команд «формейшн» (Австрія 2003р.) переможець 

відкритої першості світу (Німеччина 2007 р.), чемпіон Європейської 

федерації спортивного танцю (Україна 2010 р.). Ансамбль неодноразово 

презентував нашу державу на міжнародному рівні в Чехії, Голландії, Литві, 

Люксембурзі, Білорусії, Австрії, Німеччині. За вагомі мистецькі і спортивні 

досягнення 36 вихованців Петра Степановича Горголя отримали почесне 

звання «майстер спорту України зі спортивних танців», 18 – «кандидатів у 

майстри спорту». Кращі з них працюють викладачами, тренерами, 

професійними танцюристами у різних країнах світу: США, Японії, Англії, 

Китаї, Німеччині, Канаді, Росії, Білорусії, Польщі та інших. 

Горголь П. С. бере участь у складі журі фахових комісій, конкурсів і 

фестивалів. Міністерством культури і мистецтв України, Міністерством 

освіти і науки України неодноразово  призначався головою і членом 

експертної комісії для проведення акредитаційної експертизи зі спеціальності 

«Хореографія» у Харківській державній академії культури, Львівському 

державному університеті фізичної культури, Луганському державному 

інституті культури і мистецтв, Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини, Хмельницькій державній педагогічній 

академії. 

Міжнародна асоціація спортивного танцю, Міністерство культури 

СРСР, Всесоюзна асоціація бального танцю, Міністерство молоді і спорту 

України, Асоціація спортивного танцю України, Національна хореографічна 

спілка України призначали П. С. Горголя членом суддівської колегії зі 

спортивних танців офіційних чемпіонатів Європи, світу, Радянського союзу, 

Національних чемпіонатів України, Румунії, Молдови, Білорусії, Латвії, 

Росії, Польщі, Люксембургу, Німеччини, головою і членом журі 

міжнародних фестивалів і конкурсів: «Мінський бал», «Балтійські янтарики», 

«Ризька осінь», «Inter dance», «Зоряний вальс», «Парад Грацій», «Кубок 

Полтави», «Красуня Полтави», «Танцюючий бриз», «Срібний черевичок», 



«Понтійські ігрища», «DanceSongFest», «Танець скликає друзів», «Шукаємо 

таланти», «Зоряна імперія», «На  хвилях Євпаторії», «Севастопольський 

вальс», «Зоряний олімп» та інших. 

Досвід роботи Петра Степановича Горголя і його ансамблю 

узагальнений  міністерством культури СРСР. На базі ансамблю «Грація» був 

знятий навчально-методичний фільм «Бальний танець» (1984р) . у 2019 році 

на замовлення міністерства культури України і Українського культурного 

фонду знятий повнометражний документальний фільм «Бальний король», 

головним героєм  якого є Петро Горголь. 

 

Організаційна робота 
Горголь П. С. бере активну участь у роботі громадських організацій 

дитячого, молодіжного творчого і спортивного спрямування, у засіданні 

колегій, роботі журі і експертних фахових рад обласних управлінь у справах 

сім’ї та молоді, управління з питань фізичної культури та спорту Полтавської 

ОДА, асоціації спортивного танцю України, громадської організації 

«Танцювальна Полтавщина», надає організаційну і методичну допомогу 

хореографічному відділу Гадяцького коледжу культури 

імені І. П. Котляревського. 

З ініціативи Петра Степановича в Полтавському педуніверситеті 

щорічно проводяться різноманітні хореографічні заходи для студентів, учнів 

шкіл м. Полтави і області, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

 


