
Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація» 

 
Засновник, художній керівник і головний тренер – заслужений 

працівник культури України, почесний діяч мистецтв України, заслужений 

діяч спортивного танцю України лауреат національних і міжнародних 

конкурсів, суддя міжнародної категорії Всесвітньої Ради Танцю, президент 

громадської організації «Танцювальна Полтавщина», доцент кафедри 

хореографії  - Петро Степанович Горголь. 

 

         
 

Колектив було створено у 1975 році. 

Основні творчі здобутки колективу: 

1977 р. «Грація» – лауреат І Всесоюзного фестивалю художньої самодіяльної 

творчості. 

1978 р.  колектив бере участь з показовими виступами в Болгарії і Польщі. 

В 1979 р. на базі колективу «Грації» в оздоровчому таборі «Волошка» під 

Полтавою організовані і проведені перші навчально-тренувальні збори для 

танцюристів збірної команди СРСР. 

1980 р. «Грація» – учасник культурно-спортивної програми «Олімпіада – 80», 

всесоюзних зимових спортивних ігор, переможець республіканського 

конкурсу серед ансамблів. У цьому ж році колективу присвоєне почесне 

звання  – «Народний». 

1981 р. «Грація» – лауреат ІV республіканського фестивалю «Молоді голоси» 

абсолютний переможець ІІ міжнародного фестивалю ансамблів бального 

танцю соціалістичних країн у Польщі. За краще хореографічне вирішення 

композицій і професійну майстерність колективу титулу лауреата удостоєний 

художній керівник ансамблю Петро Горголь. 



1982 р. «Грація» –  лауреат ІІ Всесоюзного фестивалю художньої 

самодіяльної творчості. 

1983 р. «Грація» – лауреат обласної премії імені Петра Артеменка. Колектив 

бере участь у святковому гала-концерті присвяченому 200 річчю міста 

Севастополя. На базі колективу організовується і проводиться міжнародний 

фестиваль бального танцю «Парад грацій» (1983 – 1998 р.) який стає окрасою 

культурно-мистецького життя міста Полтави. 

1984 р. «Грація» – лауреат фестивалю мистецтв «Білі ночі» (м. Ленінград), 

Колектив бере участь з показовими виступами у містах Каунасі, Вільнюсі, 

Кишиневі, Мінську, Сочі Ленінграді, Москві, Харкові, Києві, Одесі та ін. На 

замовлення Міністерства культури СРСР «Грація» єдиний колектив країни, 

який брав участь у створенні навчально-методичного фільму «Сучасний 

бальний танець». 

1985 р. «Грація» презентує Україну на ХІІ Всесвітньому фестивалі молоді і 

студентів у Москві. Колектив отримує титул  лауреата фестивалю. За цікаву 

творчу програму ансамбль «Грація» і  художній керівник Петро Горголь 

відзначені медаллю і  почесним дипломом Радянського підготовчого 

комітету.  

1986 р. – 1989 р. «Грація» – лауреат численних телевізійних фестивалів: 

«Ширше коло», «Таланти твої, Україно», «Сонячні кларнети», «Естрада 

молодих» та інших. Колектив проводить велику концертну діяльність.  

1990 – 2019 рр. Ансамбль – лауреат 1 ступеня обласного міжвузівського 

фестивалю «Студентська весна». 

 «Грація» по праву вважається провідним навчально-методичним 

центром України зі спортивного бального танцю. У 1994 р. і 1996 р. – 

наказом держкомспорту України президенту обласного осередка Асоціації 

спортивного танцю України П.С. Горголю доручається організація і 

проведення у м. Полтаві національних чемпіонатів України зі спортивних 

танців. Національна асоціація спортивного танцю України доручає 

організацію і проведення першої міжнародної командної зустрічі зі 

спортивних танців США – Україна. Міністерство культури України залучає 

Петра Горголя і його колектив до організації і проведення всеукраїнських 

семінарів і майстер класів.  

1995 – 2019 рр. Художній керівник ансамблю «Грація» П.С. Горголь 

організовує і проводить відкриті всеукраїнські змагання зі спортивних танців 

«Кубок Полтави». 

У 1999 р. П.С. Горголь рішенням оргкомітету був призначений 

головним балетмейстером театралізованого свята присвяченого 1100-річчю з 

дня заснування м. Полтави. У гала-концерті взяв участь і колектив «Грації».  

 Про високий рівень фахової підготовки танцюристів «Грації» свідчать 

досягнення її учасників – багаторазових чемпіонів України, переможців 

відкритих чемпіонатів Італії, Франції, Німеччини, Англії, Польщі, Румунії, 

Ізраїлю, США, Канади та інших країн, фіналістів і призерів офіційних 

чемпіонатів Європи і світу. 



18 танцюристів «Грації» виконали норматив танцюриста міжнародного 

класу, 36  танцюристів «Грації» отримали почесне звання – майстер спорту 

України зі спортивних танців, 18  кандидатів у майстри спорту України . 

 «Грація» призер кубку світу (Австрія – 2003 р.) півфіналіст чемпіонатів 

і кубків  світу і Європи (Голландія 2002 р.), (Литва 2002 р.), (Німеччина 

2003), (Люксембург 2003р.), (Чехія 2003 р.), (Білорусія 2004 р.), (Австрія 

2004р.), (Німеччина 2004), (Люксембург 2005р.), переможець відкритого 

чемпіонату світу (Німеччина 2007р.), чемпіон Європейської федерації 

спортивного танцю (Україна 2010 р.), восьмиразовий володар кубку України 

(2003-2010р.), шестиразовий чемпіон України (2007-2014 р.), серед команд 

формейшн за латиноамериканською програмою. 

Ансамбль «Грація» брав участь з показовими виступами у прямому 

ефірі національного телевізійного конкурсу «Танцювальне Євробачення –

2007 р». 

2008-2019 рр. ансамбль «Грація» презентує мистецтво бального 

танцю на традиційному ректорському балі ПНПУ імені В.Г. Короленка.  

2015-2019 рр. громадська організація «Танцювальна Полтавщина» і 

танцювальний клуб «Грація» проводять відкриті міжнародні змагання зі 

спортивних танців «Гран – Прі Полтавщини». 

У 2019 році на замовлення міністерства культури України і 

Українського культурного фонду був знятий повнометражний 

документальний фільм «Бальний король» про творчий шлях Петра 

Степановича Горголя і його зіркових вихованців.  

       За 45 роки існування «Грація» дала творчу путівку в життя сотням 

вихованцям  колективу, які зараз працюють і гідно презентують Україну і 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 

різних країнах світу: США, Ізраїлі, Великобританії, Канаді, Греції, Росії, 

Білорусії, Кореї, Японії, Китаї  та інших. 

За популяризацію танцювального мистецтва і спорту, перемоги в 

національних і міжнародних чемпіонатах, фестивалях і конкурсах ансамбль 

«Грація» і художній керівник Горголь Петро Степанович мають численні 

подяки і неодноразово нагороджені почесними грамотами,  дипломами і 

сертифікатами від ректорату педуніверситету, міськвиконкому, 

облдержадміністрації, обласної ради, Асоціації спортивного танцю України, 

міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, міністерства культури 

України, Кабінету міністрів України, Міжнародного олімпійського комітету, 

міжнародних асоціацій, федерацій і громадських організацій.  

 



      
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


