
Коротков Анатолій Єгорович

Анатолій  Єгорович  Коротков  –  талановитий,
ініціативний,  творчо  працюючий  педагог,  активний
громадський діяч Кіровоградщини, який народився в Росії,
в селі Себякіно, Орловської області 20 січня 1944 року.

Трудову  діяльність  розпочав  у  1960  році  слюсарем
заводу  імені  Куйбишева  міста  Омська.  Після  військової
служби у лавах Радянської Армії, починаючи з 1967 року,
працює у місті Кіровограді спочатку керівником дитячого
танцювального  гуртка  палацу  культури  ім.  Жовтня,
керівником  танцювального  гуртка  при  Кіровоградському
Будинку  культури  ім.  Калініна,  директором  Заслуженого

ансамблю  танцю  УРСР  “Ятрань”  та  керівником  хореографічного  гуртка
Кіровоградського палацу піонерів.

У  1970  році  Анатолій  Єгорович  створює  один  з  найперших  в  місті  та  області
зразковий, а згодом народний хореографічний ансамбль “Пролісок”, який за короткий
проміжок часу виріс у великий творчий колектив. За 40 років існування вихованцями
“Проліска”  стали  десятки  тисяч  юних  мешканців  обласного  центру,  що  своєю
майстерністю і  талантом славили наш степовий край як  в  Україні,  так  і  далеко за  її
межами.

Анатолій  Єгорович  –  блискучий  організатор,  за  його  особистої  ініціативи  та
безпосереднім керівництвом у 1985 році вперше в державі збудовано окреме приміщення
для народного хореографічного ансамблю “Пролісок”,  через п’ять років на базі  якого
знову за його ініціативою була створена обласна школа мистецтв, незмінним директором
якої він і є до цього часу. Тисячі юних обдарованих кіровоградців віком від 5 до 18 років
вже  протягом  двадцяти  років  опановують  в  її  класах  та  залах  секрети  хореографії,
малюнку, живопису, історії мистецтв тощо.

У 1996 році за сприяння А.Є. Короткова на базі обласної школи мистецтв створено
Кіровоградський  обласний  загальноосвітній  навчально  –  виховний  комплекс
гуманітарно-естетичного  профілю  (гімназія-інтернат  -  школа  мистецтв),  який  став
учбовим  закладом  нового  типу  для  обдарованих  дітей  міста  Кіровограда  та  області,
контингент  якого  складає  близько  1000  учнів.  У  гімназії  комплексу  здійснюється
профільне навчання учнів, щорічно більше 95% її випускників стають студентами КДПУ
імені Володимира Винниченка та інших провідних вищих навчальних закладів міста та
держави.

На базі комплексу постійно проводяться міські, обласні та Всеукраїнські семінари з
різних  навчальних  предметів  для  вчителів  загальноосвітніх  шкіл  міста  Кіровограда,
вчителів хореографії та керівників дитячих хореографічних колективів.

Вагомий  внесок  у  створення  гідного  міжнародного  іміджу  України
Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-



естетичного  профілю  (гімназія-інтернат  –  школа  мистецтв)  під  керівництво
Короткова А.Є. нагороджений дипломом та пам’ятною медаллю як номінант альманаху
“Золота книга української еліти” (2001), срібною відзнакою альманаху “Діловий імідж
України”  (2005)  та  дипломом  лауреата  Всеукраїнського  конкурсу  “100  кращих  шкіл
України – 2006” у номінації  “Школа шкіл”.  Комплекс експонував свої  досягнення на
ювілейній  виставці  “Україна.  10  років  незалежності”  і  отримав  диплом  та  пам’ятну
медаль Національного комплексу “Експоцентр України”.

Найбільшою гордістю та справою усього життя Анатолія Єгоровича залишається
народний  хореографічний  ансамбль  “Пролісок”,  який  став  лауреатом  багатьох
міжнародних  конкурсів  та  фестивалів:  Республіканської  комсомольської  премії  імені
М. Островського, Премії Ленінського комсомолу (колишнього Союзу), володар Гран-прі
Міжнародного  фестивалю  мистецтв  “Слов’янський  базар-97”.  2002  року  ансамбль
“Пролісок”  став  володарем  Гран-прі  Міжнародного  фестивалю  “Mondo  in  Musica”
(м.  Фівізанно,  Італія),  а  в  жовтні  2003 року колектив відзначено дипломом І  ступеня
І Всеукраїнського фестивалю – конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського.
На Міжнародному музичному фестивалі дітей та молоді “Метаморфози замків” (Чехія,
2005 рік) ансамбль став лауреатом у номінації “Народний танець”, 2006 року – лауреат
Міжнародного  фестивалю  “County-Wandering”  (м.  Сегед,  Угорщина),  2007  року  –
володар Гран-прі ІІ Всеукраїнського фестивалю – конкурсу народної хореографії імені
Павла Вірського. 

“Пролісок” став прикладом для створення його учасниками різних років в багатьох
загальноосвітніх  школах  та  позашкільних  закладах  міста  Кіровограда  прекрасних
дитячих хореографічних колективів. 

Як  професор,  завідувач  кафедри  хореографічних  дисциплін  мистецького
факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, він приділяє велику увагу і науково-дослідній роботі. Анатолій Єгорович –
голова секції хореографічного виховання, член комісії дисциплін художньо-естетичного
циклу Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України.

Рішенням  міської  ради  14  вересня  2011  року  Короткову  Анатолію  Єгоровичу
присвоєно звання “Почесний громадянин м. Кіровограда”. 


