
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

від 04.11. 2017р.           м. Київ                       № 11-06 

 

 

     Про підсумки  Всеукраїнського  

     фестивалю-конкурсу ігрових  

  програм «Адреса дитинства – Гра» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» з 

01-04 листопада на базі позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» у м. Запоріжжі відбувся VІІ 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових програм «Адреса дитинства - Гра». 

Цього року він зібрав 20 команд (понад 110 учасників) з 10 регіонів України, а 

саме: м. Києва, Дніпропетровської, Полтавської, Донецької, Луганської, 

Миколаївської,Харківської, Івано-Франківської, Запорізької, Хмельницької.  

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі 

рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами та подяками Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України переможців VІІ 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства – 

Гра»  

  Дипломом 

Гран-прі 

 Вихованців АРТ-студії «Браво» Комунального закладу «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості» , м. Полтава. 

 

 

 



 

 

Дипломом 

Лауреати 

Вихованців гуртка ігротехніків «Майстерня Гри» та гуртка сценічної  

майстерності позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківською району» м. Запоріжжя. 

Вихованців студії ігромайстерності «ARTстудія GRAND» позашкільного 

навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Олександрівського 

району м. Запоріжжя. 

Народний художній фольклорно-етнографічний колектив «Вербиченька» 

Будинку дитячої та юнацької творчості смт Нова Водолага, Харківської області. 

Вихованців Театральної школи-студії Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська. 

 Дипломанти 

Вихованців студії естрадних мініатюр Комунального закладу «Харківський 

Палац дитячої та юнацької творчості» м. Харків. 

Колектив «Молодіжка» Івано-Франківського міського Центру дозвілля 

дітей та юнацтва за місцем проживання.  

Театр мініатюр «Прем’єра» Мелітопольського Палацу дитячої та 

юнацької творчості. 

Дитячий колектив «Іgrostar» Будинку творчості дітей    та       юнацтва 

м.Старобільск, Луганської області. 

Дипломом  

за участь у VІІ Всеукраїнському  

фестивалі-конкурсі ігрових програм  

«Адреса дитинства-Гра  

Школу організаторів дозвілля «Забава» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» м. Павлограда.  

Вихованців гуртка «Організатори дозвілля» Дитячо-юнацького центру 

національного відродження м. Первомайськ Миколаївської області. 

Колектив студії естрадних мініатюр Комунального заклад«Харківський 

Палац дитячої та юнацької творчості» м. Харків. 

Колектив «Козаки»  Івано-Франківського міського Центру дозвілля дітей 

та юнацтва за місцем проживання. 

Театральний колектив «Перевтілення» позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» м. Нетішин, Хмельницької області. 

Дитячий колектив середньої загальноосвітньої школи №119 м. Києва. 

Дипломом 

 юних ігромайстрів  

    Звання «Ігромайстер» 

Тараканову Юлію, вихованку Мелітопольського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Запорізької області. 

Денищенко Неллі, вихованку Будинку  творчості дітей та юнацтва   



м. Старобільск, Луганської області. 

Куриленко Алісу, вихованку Мелітопольського Палацу дитячої та 

юнацької творчості. 

Миронько Валерію, вихованку АРТ-студії «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості», м. Полтава 

Облогіну Вероніку, виховану школи організаторів дозвілля «Забава» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та 

юнацтва» м. Павлограда.  

Дипломом 

Звання «Ігромайстер»  

(у виконанні ігрової програми) 

Шейко Анастасія, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва,  

м. Старобільск, Луганської області. 

  Сазонова Іллю, вихованця Комунального закладу «Харківський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м. Харкова. 

Скобенко Єлизавету, вихованку Донецького обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості м. Слов’янська. 

Костикову Ірину, вихованку Комунального закладу «Харківський Палац 

дитячої та юнацької творчості» м. Харкова. 

Дипломом 

Звання «Зірка фестивалю» 

Любомирова Михайла, вихованця гуртка сценічної майстерності 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківською району» м. Запоріжжя. 

Прокопенко Софію, вихованку гуртка ігротехніків «Майстерня Гри» 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківською району» м. Запоріжжя. 

Кулик Ірину, вихованку АРТ-студії «Браво» комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості» м. Полтави. 

Чернишова Івана, вихованця Будинку творчості     дітей та        юнацтва  

м. Старобільська Луганської області. 

Зубенко Світлану Василівну, керівника колективу АРТ-студії «Браво» 

комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості» м. 

Полтави. 

Гранд Марину Анатоліївну, керівника гуртка студії ігромайстерності 

«ARTстудія GRAND» позашкільного навчального закладу «Центр творчості 

дітей та юнацтва» Олександрівського району м. Запоріжжя. 

Дипломом 

Звання «Зірка фестивалю» 

 (Відкриття фестивалю) 

Білика Ростислава, вихованця АРТ-студії «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості». 

Василенко Олександра, вихованця АРТ-студії «Браво» Комунального 

закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості». 



Тімощука Іллю, вихованця АРТ-студії «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості». 

Швеця Дениса, вихованця АРТ-студії «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості». 

Ярошенка Максима, вихованця АРТ-студії «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості». 

Прунько Діану, вихованку Івано-Франківського міського Центру дозвілля 

дітей та юнацтва за місцем проживання. 

Камалову Євгенію, вихованку школи організаторів дозвілля «Забава» 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Палац творчості дітей та 

юнацтва», м. Павлоград. 

Номінація «За художнє оформлення» 

Гурток ігротехніків «Майстерня Гри» та гурток   сценічної майстерності  

позашкільного  навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківською району» м. Запоріжжя. 

Студію ігромайстерності «ARTстудія GRAND» позашкільного 

навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Олександрівського 

району м. Запоріжжя. 

 АРТ-студію «Браво» Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої 

та юнацької творчості». 

Номінація «За автентичну гру»  

Народний художній фольклорно-етнографічний колектив «Вербиченька» 

Будинку дитячої та юнацької творчості смт Нова Водолага. 

           Номінація «За кращу ігрову знахідку» 

Дитячий колектив середньої загальноосвітньої школи №119 м. Києва. 

Номінація «Дитяча думка» 

Гурток ігротехніків «Майстерня Гри»  позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківською району»  м. Запоріжжя 

Гурток сценічної майстерності позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької    творчості        Шевченківською       району» м. Запоріжжя 

      Конкурс сценаріїв 

           Дипломом І ступені 

Мазнєву Галину Василівну, Ніколаєнко Ірину Василівну,авторів ігровової 

програми «Солёные игры», позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Шевченківською району»  

м. Запоріжжя 

 Зубенко Світлану Василівну, автора ігрової програми «Полтавські 

мандри», АРТ-студії «Браво» Комунального закладу  «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

Дипломом ІІ ступені 

 Коваль Тетяну Павлівну, Коваль Ольгу Володимирівну, авторів ігрової 

програми «Борщ та капуста в хаті не пусто», Народного художнього 

фольклорно-етнографічний колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та 

юнацької творчості, смт. Нова Водолага, Харківської області. 



Дяченка Сергія Юрійовича, автора ігрової програми «Веселі випускні 

екзамени», Комунального закладу  «Сумський Палац дітей та юнацтва», м. 

Суми. 

Хорунжого Дмитра Володиморовича, автора ігрової програми «Коло 

друзів»,  Комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва», м. Суми. 

Рекомендувати до друку ігрову програму «Етно-мікс» (автор Гранд 

Марина Анатоліївна), позашкільного навчального закладу «Центр творчості 

дітей та юнацтва» Олександрівського району м. Запоріжжя. 

       Подяка педагогам 

Щербині Ірині Тимофіївні,  керівнику театру      мініатюр           «Прем’єра» 

Мелітопольського Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, за вірність професії ігромайстра. 

Гранд Марині Анатоліївні, керівнику студії ігромайстерності «Art студія 

GranD» позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва 

Жовтневого району» Запорізької міської ради Запорізької області, за вірність 

професії ігромайстра. 

Коваль Тетяні Павлівні, керівнику Народного художнього фольклорно-

етнографічного колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та юнацької 

творчості смт. Нова Водолага, Нововодолазького району Харківської області,  

за високу педагогічну майстерність та вірність професії ігромайстра. 

Коваль Ользі Володимирівні, керівнику Народного художнього 

фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та 

юнацької творчості смт. Нова Водолага, Нововодолазького району Харківської 

області, за високу педагогічну майстерність та вірність професії ігромайстра. 

Іщенко Ксенії Миколаївні, керівнику гуртка «Організатори дозвілля» 

Дитячо-юнацького центру національного відродження м. Первомайськ, 

Миколаївської області, за популяризацію ігрової діяльності  та вірність професії 

ігромайстра. 

Мазнєвій Галині Василівні, керівнику гуртка ігротехніків «Майстерня 

ГРИ» позашкільного навчального закладу  «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області, за високу педагогічну майстерність. 

Ніколаєнко Ірині Василівні, керівнику  гуртка сценічної майстерності  

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

високу педагогічну майстерність. 

Зубенко Світлані Василівні, керівнику  АРТ-студії «Браво» комунального 

закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості», за високу 

педагогічну майстерність. 

Шмяковій Тетяні Євгенівні, керівнику студії естрадних мініатюр 

Комунального закладу  «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості» за 

популяризацію ігрової діяльності та вірність професії ігромайстра. 

Сергієнку Андрію Олександровичу, керівнику дитячого колективу 

«Igrostar» Будинку творчості дітей та юнацтва м. Старобільськ, Луганської 

області за популяризацію ігрової діяльності  та вірність професії ігромайстра. 



Азаровій Ганні Валеріївні, керівнику команди середньої 

загальноосвітньої школи № 119 міста Києва, за популяризацію ігрової 

діяльності та вірність професії ігромайстра. 

Цибульській Ірині Петрівні, керівнику театрального колективу 

«Перевтілення» позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої та 

юнацької творчості» м. Нетішин, Хмельницької області, за популяризацію 

ігрової діяльності  та вірність професії ігромайстра. 

Ахмедову Марку Анатолійовичу, керівнику театральної школи-студії 

Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості м. Слов’янськ, за 

популяризацію ігрової діяльності та вірність професії ігромайстра. 

Горєловій Юлії  Володимирівні, керівнику школи організаторів дозвілля 

«Забава» Комунального позашкільного навчального закладу  «Палац творчості 

дітей та юнацтва» м. Павлоград, за популяризацію ігрової діяльності та вірність 

професії ігромайстра. 

  Зварич Лесі Іванівні, керівнику колективів «Козаки» та «Молодіжка» 

Івано-Франківського міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем 

проживання, за популяризацію ігрової діяльності та вірність професії 

ігромайстра. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи О. В. Педоренко. 

 

 

   Директор             Г. А. Шкура 

 

 

 
 


