МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
29.10. 2016 р.

м. Київ

№ 10-10

Про підсумки проведення Всеукраїнського
фестивалю–конкурсу ігрових програм
«Адреса дитинства - Гра»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р.
№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від
25.12.2015 р. № 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік»» з
27 до 29 жовтня 2016 р. у місті Запоріжжі Українським державним центром
позашкільної освіти спільно з Департаментом освіти і науки Запорізької
міської ради, Центром дитячої та юнацької творчості Шевченківського району
Запорізької міської ради Запорізької області було проведено Всеукраїнський
фестиваль-конкурс ігрових програм «Адреса дитинства-Гра».
Участь у фестивалі-конкурсі взяли 82 учасника з 9 регіонів України, а
саме:
Волинської,
Запорізької,
Івано-Франківської,
Кіровоградської,
Миколаївської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та м. Києва.
Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі
рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами (відповідних ступенів) Українського
державного центру позашкільної освіти переможців Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра»:
Дипломом Гран-прі
середня вікова категорія
«Народний художній колектив» фольклорно-етнографічний колектив
«Вербиченька» Будинку дитячої творчості смт. Нова Водолага Харківської
області.

Номінація «Лауреати Фестивалю»
старша вікова категорія
Колектив шоу-театру молодіжного клубу "Імідж", Комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості» м. Кропивницький;
Творчий центр «АРТ-МІКС», гурток «Основи акторської майстерності
Київського палацу дітей та юнацтва м. Київ;
Гурток ігротехніків «Майстерня Гри» Центру дитячої та юнацької
творчості Шевченківського району м. Запоріжжя;
Гурток сценічної майстерності Центру дитячої та юнацької творчості
Шевченківського району м. Запоріжжя;
Ніколаєнко Ганну, вихованку студії сценічної майстерності Центру
дитячої та юнацької творчості Шевченківського району, м. Запоріжжя;
Вотінцеву Поліну, вихованку «Народного художнього колективу»
фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та
юнацької творчості смт. Нова Водолага Нововодолазького району Харківської
області.
Номінація «Лауреати Фестивалю»
середня вікова категорія
Гаврилюка Дениса, вихованця шоу-театру молодіжного клубу "Імідж",
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», м. Кропивницький.
Номінація «Дипломанти Фестивалю»
Колектив шоу-театру молодіжного клубу "Імідж" Комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості», м. Кропивницький.
Творчий колектив загальноосвітньої школи № 119, м. Київ;
Студію естрадних мініатюр Харківського Палацу дитячої та юнацької
творчості, м. Харків.
Гурток «Молодіжний клуб», група «Молодіжка» Івано-Франківського
міського Центру дозвілля дітей та юнацтва, м. Івано-Франківськ.
Номінація «Акторська майстерність»
Студію ігромайстрів «Art студия GranD» Центру творчості дітей та
юнацтва Олександрівського району, м. Запоріжжя;
Гурток ігротехніків та аніматорів «Творці веселого настрою»
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;
Театральний колектив «Перевтілення» позашкільного навчального
закладу «Будинок дитячої творчості», м. Нетішин, Хмельницької області.
Номінація «За участь у Фестивалі-конкурсі»
Гурток «Організатори дозвілля» дитячо-юнацького Центру національного
відродження, м. Первомайськ Миколаївської області.
Гурток «Організатори дозвілля» Луцького Палацу учнівської молоді,
Волинської області.
Гурток «Лідер» Старокостянтинівського міського центру дитячої та
юнацької творчості Хмельницької області.

Гурток «Молодіжний клуб», Група «Драйв» Івано-Франківського міського
Центру дозвілля дітей та юнацтва.
Номінація «Юний ігромайстер»
Середня вікова категорія
Яцину Дар’ю, вихованку шоу-театру молодіжного клубу "Імідж",
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості» м. Кропивницький.
Стефанів Марину, вихованку гуртка «Молодіжний клуб», група
«Молодіжка» Івано-Франківського міського Центру дозвілля дітей та юнацтва,
м. Івано-Франківськ.
Номінація «Банк яскравих вражень»
Яцину Дар’ю, вихованку шоу-театру молодіжного клубу "Імідж",
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», м. Кропивницький.
Кнідзе Михайла, вихованця шоу-театру молодіжного клубу "Імідж",
Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний
центр дитячої та юнацької творчості», м. Кропивницький.
Ніколаєнко Ганну, вихованку студії сценічної майстерності Центру
дитячої та юнацької творчості Шевченківського району, м. Запоріжжя.
Номінація «Кращі ведучі»
Єгорову Маргариту, вихованку гуртка «Організатори дозвілля» дитячоюнацького Центру національного відродження, м. Первомайськ, Миколаївської
області.
Остапенка Олександра, вихованця гуртка «Основи акторської
майстерності» Київського палацу дітей та юнацтва, м. Київ.
Бойко Лізу, вихованку творчого колективу Загальноосвітньої школи
№ 119, м. Київ.
Номінація «Зірка Фестивалю»
Лауреати
Зінченка Богдана, вихованця «Народного художнього колективу»
фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та
юнацької творчості смт. Нова Водолага Нововодолазького району Харківської
області.
Немашкало Валерію, вихованку «Народного художнього колективу»
фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та
юнацької творчості смт. Нова Водолага Нововодолазького району Харківської
області.
Іваненко Тетяну, вихованку студія ігромайстрів «Art студия GranD»
Центру творчості дітей та юнацтва Олександрівського району, м. Запоріжжя.
Щипкову Антоніну, вихованку театрального колективу «Перевтілення»
позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості», м. Нетішин,
Хмельницької області.
Шматенко Марію, вихованку гуртка «Основи акторської майстерності
Київського палацу дітей та юнацтва, м. Київ.

Номінація «Зірка Фестивалю»
Дипломанти
Курінну Катерину, вихованку студії естрадних мініатюр Харківського
Палацу дитячої та юнацької творчості, м. Харків.
Сінька Володимира, вихованця студії естрадних мініатюр Харківського
Палацу дитячої та юнацької творчості, м. Харків.
Поліщука Богдана, вихованця гуртка «Лідер», Старокостянтинівський
міський центр дитячої та юнацької творчості Хмельницької області.
Старкову Ірину, вихованку театрального колективу «Перевтілення»
позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості», м. Нетішин,
Хмельницької області.
Михайлову Аліну, вихованку театрального колективу «Перевтілення»
позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості», м. Нетішин,
Хмельницької області.
Соловйова Максима, вихованця гуртка ігротехніків та аніматорів «Творці
веселого настрою» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, м.
Чернігів.
Грунько Діану, вихованку гуртка «Молодіжний клуб». Група «Драйв»
Івано-Франківського міського Центру дозвілля дітей та юнацтва, м.ІваноФранківськ.
Лисичину Надію, вихованку гуртка «Лідер», Старокостянтинівського
міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області.
Старкову Ірину, вихованку гуртка «Організатори дозвілля» Луцького
Палацу учнівської молоді Волинської області.
Балабаша Миколу, вихованця гуртка «Організатори дозвілля» Луцького
Палацу учнівської молоді Волинської області.
Конкурс сценаріїв
Лауреати
Коваль Т. П., Коваль О. В. - авторів ігрової програми «Вузлики на
пам'ять» (керівники «Народного художнього колективу» фольклорноетнографічного
колективу
«Вербиченька»
Нововодолазького
БДЮТ
Харківської області).
Хорунжия Д. В. - автора ігрової програми «Посвята в козачата»,
(культорганізатор КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва Центр «Дозвілля»).
Дяченко С. Ю. - автора ігрової програми «Весно наша, весно, що ти нам
принесла?» (культорганізатор КЗ Сумського Палацу дітей та юнацтва Центр
«Дозвілля»).
Мазнєву Г.В., Ніколаєнко І. В. - авторів ігрової програми «Команда
мечты» (керівники гуртків сценічної майстерності та «Майстерня Гри» Центру
дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Запоріжжя).
Долгополову Н.К. - автора ігрової програми «Хай добро перемагає»
(керівник
шоу-театру
молодіжного
клубу «Імідж»,
Комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості» м. Кропивницький).

Таку Є. К. - автора ігрової програми «Заповітний луг» (керівник творчого
центру «АРТ-МІКС», гуртка «Основи акторської майстерності Київського
палацу дітей та юнацтва).
Шмякову Т. Є. - автора ігрової програми «Выжить в джунглях» (керівник
студії естрадних мініатюр Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості).
Солярик В.Л.(заступник директора з навчально-виховної роботи),
Пустову Т.Є. (культорганізатор), Березовську С.В. (керівник зразкового
лялькового гуртка «Рукавичка») - авторів ігрової програми «Ми крокуємо
рідним краєм» Центру дитячої та юнацької творчості
м. Кам’янецьПодільський Хмельницької області.
Конкурс сценаріїв
Дипломанти
Панасюк Т.І. - автора ігрової програми «Добрими справами Миколая
зустрічаємо», художній керівник Луцького Палацу учнівської молоді,
Волинської області.
Гранд М. А. - автора ігрової програми «Супер крылья. Эксперты
доставки» (керівник студії ігромайстрів «Art студия GranD» Центру творчості
дітей та юнацтва Олександрівського району, м. Запоріжжя)
Гергуль С. В. - автора ігрової програми «Дивовижна країна У» (керівник
гуртка ігротехніків та аніматорів «Творці веселого настрою» Чернігівського
обласного Палацу дітей та юнацтва).
Номінація «Актуально, важливо та перспективно»
Касянчук Г.М. (вчитель образотворчого мистецтва Житомирської міської
гуманітарної гімназії № 23), Касянчука Арсена (учень 6-Б класу Житомирської
міської гуманітарної гімназії №23) - авторів ігрової програми «Де оця вулиця,
де оцей дім».
Зваричук Л. І.- автора ігрової програми «Казки Святого Миколая»
(керівник гуртка «Молодіжний клуб» Івано-Франківського міського Центру
дозвілля дітей та юнацтва).
Іщенко К. М. - автора ігрової програми «Морська подорож» (керівник
гуртка «Організатори дозвілля» дитячо-юнацького Центру національного
відродження, м. Первомайськ Миколаївської області).
Старкову І. Б. - автора ігрової програми «У вінок Кобзаря ми вплітаємо
майбутнє»,(завідувач організаційно-масовим відділом Староконстянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області).
Харитоненко А.М. - автора ігрової програми «Масовка до Дня Святого
Миколая» (керівник театру студії «Тяни-Толкай» Чернігівського обласного
Палацу дитячої та юнацької творчості).
Номінація «Учасники конкуру сценаріїв»
Грищук Л.С. - автора ігрової програми «День танцю», (керівник
зразкового ансамблю бального танцю «Шарм» навчального закладу «Будинок
дитячої творчості», м. Нетішин, Хмельницької області).
Касянчук Г.М. (вчитель образотворчого мистецтва Житомирської міської
гуманітарної гімназії № 23), Касянчука Арсена (учень 6-Б класу Житомирської

міської гуманітарної гімназії № 23) - авторів ігрової програми «День
толерантності».
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Педоренко О.В.
Директор

Г. А. Шкура

