
 
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

від 08.05.2016 р.             м. Київ                               № 05-03        

 

 

Про підсумки  проведення  Всеукраїнського  

відкритого  фестивалю духовної пісні 

та співаної поезії  «Струни душі» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015р. 

№ 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік за 

основними напрямами позашкільної освіти та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» 7-8 

травня 2016 року у місті Львові Українським державним центром позашкільної 

освіти та Львівським  Центром творчості дітей та юнацтва Галичини було 

проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль духовної пісні та співаної 

поезії  «Струни душі». 

Участь у фестивалі взяли представники з 4 регіонів України, а саме: 

Донецької, Хмельницької,  Тернопільської та Львівської областей. 

Відповідно до умов  проведення Всеукраїнського відкритого  фестивалю 

духовної пісні та співаної поезії  «Струни душі» на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти переможців Всеукраїнського відкритого  фестивалю духовної пісні та 

співаної поезії  «Струни душі»: 

Дипломом Гран-прі 

Боднарчука Владислава, вихованця музичної школи села Більче Золоте 

Борщівського району Тернопільської області.  

Солісти 

І вікова категорія 



ІІ місце – Гарапцьо Вікторію, вихованку Будинку дитячої та юнацької 

творчості міста Новий Розділ Львівської  області;  

 ІІ місце – Салабан Анастасію, вихованку Новояворівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Львівської  області. 

Солісти 

ІІ вікова категорія 

І місце – Потерейко Анну-Марію, вихованку Львівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ст.№57 ім.Короля Данила Галицького; 

ІІ місце – Остапчук Вікторію, вихованку Будинку дитячої творчості міста 

Нетішин Хмельницької області; 

ІІІ місце – Сахарину Валентину, вихованку Будинку дитячої та юнацької 

творчості Франківського району міста Львова. 

Ансамблі 

І вікова категорія 

І місце – зразкову музичну студію «Джерело» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини  міста Львова; 

І місце – дует у складі Коваленко Марини та Новак Назара, вихованців 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області; 

ІІ місце – зразковий театр народної пісні «Берегиня» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Добропілля Донецької області. 

Ансамблі 

ІІ вікова категорія 

І місце – вокальний ансамбль «Нотки» Дитячої школи мистецтв  міста 

Миколаїв Львівської області; 

І місце – зразковий театр народної пісні «Берегиня» Центру дитячої та 

юнацької творчості міста Добропілля Донецької області; 

ІІ місце – народну капелу бандуристок «Дзвіночок» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини міста Львова; 

ІІІ місце – вокальний ансамбль «Передзвін» середньої загальноосвітньої 

школи  №33 міста Львова. 

Номінація «Авторська пісня» 

Дипломант – Катерину Сазонову, вихованку Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Добропілля Донецької області. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О. В. 

 

 

Директор                                                                                                Г. А. Шкура  

                                                                                                    

 
 


