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Адреса: вул. Поштова-2 

e-mail: myzshkola.pokrovsk@gmail.com 

тел: 2-16-54; 2-16-55 

тел. керівника: 095-17-08-224 

Директор: Червяковська Людмила Григоріївна  

Заступники директора: Рижакова С.С. та Рибалко Н.О. 

 

Покровська музична школа ім. М.Д. Леонтовича комунальний початковий 

спеціалізований мистецький навчальний заклад, заснований в 1959 році, з 

контингентом учнів 50 чоловік і працюючим складом 5 викладачів. Зараз в школі 

навчається більш ніж 600 учнів та працює 53 викладача, з них 85 % - випускники цієї 

школи. За ці роки випускниками стали понад 4500 учнів, багато з яких обрали свій шлях 

пов’язаний з музикою. 

12 грудня 1977 р. музичній школі було присвоєне звання ім. Миколи Дмитровича 

Леонтовича, тоді ж відбулося відкриття музею М.Д. Леонтовича на честь 100річчя з дня 

народження видатного українського композитора. 

          Школа є державним позашкільним навчальним закладом освіти в 

сфері культури і початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, яка здійснює 

естетичне виховання дітей, забезпечуючи принцип єдності і наступності 

мистецької освіти, проводить навчально-виховну, методичну, просвітницьку 

роботу. 

 

Для забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів та 

здібностей учнів у школі функціонують відділи: 
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 фортепіанний; 

 народних інструментів; 

 струно - смичкових інструментів;  

 оркестровий; 

 вокальний; 

 музично – теоретичний та інші. 

Школа проводить методичну роботу, спрямовану на удосконалення змісту, форм 

і методів навчання. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі 

семінарів, майстер – класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за 

іншими формами. Школа може надавати музично-методичну допомогу 

педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, 

громадським організаціям.  

Право вступу до школи мають громадяни України. Іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до 

школи в порядку встановленому для громадян України.  

В музичній школі проводиться  багато різних фестивалів, концертів, лекцій, 

конкурсів та олімпіад.З 2009 року в Красноармійській музичній школі ім.М.Д. 

Леонтовича був заснований конкурс виконавців на духових інсрументах «Срібні 

фанфари Донеччини»,який мав статус регіонального.А з 2019 року цей конкурс 

був визнаний як обласний.Тепер він відбувається один раз на два роки. 

 Учні школи щорічно приймають участь як у Регіональних, Обласних і 

Всеукраїнських конкурсах и фестивалях, так і у Міжнародних, де вони стають 

призерами та лауреатами.   

Колективи музичної школи: 

 

1.Зразковий ансамбль духових інструментів «Скерцо». 

Керівник Супрун Олена Миколаївна, концертмейстер Лебедєва Надія 

Олександрівна. 

Тел.0955143545 

Розклад заннять: четвер 16.30-18.00 

 

 

 

 

 

 

 



2.Зразковий ансамбль скрипалів «Вишиванка». 

Керівник Лебеденко Світлана Вікторівна, концертмейстер Бистрицька Ірина 

Анатолівна, Логойко Катерина Анатолівна. 

Тел.09519405062 

Розклад занять: п’ятниця 15.40-17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Народний вокальний ансамбль «Гармонія». 

Керівник Дегтяр Алла Василівна. 

Тел.0958959374 

Розклад репетицій: вівторок 10.30-12.00 та додатково за необхідністю 

 
 

4.Хор викладачів «Натхнення». 

Керівник Дегтяр Алла Василівна 

Розклад репетицій: четвер 11.00-12.00 та додатково за необхідністю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Вокальний ансамбль «Акварель». 

Керівник Алексахіна Наталія Олександрівна 

Тел.0958663386 

Розклад занять: субота 10.30-12.00 

 
 

6.Оркестр народних інструментів . 

Керівник Титарчук Людмила Петрівна  

Тел.0953959799 

Розклад занять: середа 14.50-17.15 

 
 

7.Ансамбль народних інструментів «Одинокая гармонь» 

Керівник Шинкаренко Юрій Олександрович 

Тел.0952827817 

Розклад репетицій : вівторок 11.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 



8.Хор старших та молодших класів 

Керівник Кащенко Валентина Петрівна,концертмейстер Мінаєва Ірина 

Василівна,Бистрицька Ірина Анатолівна. 

Тел.0502260011 

Розклад занять: понеділок,п,ятниця 13.10-17.15 

 
9.Театр народної пісні «Златиця» 

Керівник Овсієнко Ольга Володимирівна 

Тел.0502961061 

Розклад занять: вівторок 16.00-17.00 муз.школа,    

                               Четвер 15.40-17.00 філія дин.заводу. 

 


