
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 
 
 

  

від 05.11.2018р.           м. Київ                    № 11-04 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-конкурсу  

ігрових програм «Адреса дитинства – Гра» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.01.2018р. № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти) з 3 по 5 листопада 2018 року 

у м. Запоріжжі на базі позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Шевченківського району» відбувся Всеукраїнський 

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

Участь взяли 14 команд (84 учасника) з 10 областей України, а саме: 

Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, 

Миколаївської, Полтавської, Харківської, 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 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства – Гра»  

Гран-прі 

Школу організаторів дозвілля «Забава» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва», м. Павлоград 

Дніпропетровської області (керівник Горєлова Юлія Володимирівна). 

«Дитяча думка» 

Гурток видовищно-театралізованих заходів «Імпровіз-шоу» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 



Полтавської обласної ради, за програму «Як Даша зубний біль перемогла» 

(керівник Рощупкін Олексій Вікторович). 

Дипломом І ступеня 

Гурток ігротехніків «Майстерня Гри» та гурток сценічної 

майстерності позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Шевченківською району» м. Запоріжжя, за програму 

«Твоє прізвище» (керівники: Мазнєва Галина Василівна, Ніколаєнко Ірина 

Василівна). 

Дипломом ІІ ступеня 

  «Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу 

«Імідж» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»                   

м. Кропивницький Кіровоградської області (керівник Долгополова Наталія 

Костянтинівна). 

Гурток видовищно-театралізованих заходів «Імпровіз-шоу» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, за програму «Як Даша зубний біль перемогла» 

(керівник Рощупкін Олексій Вікторович). 

 Дипломом ІІІ ступеня 

Театральну студію «Джем» Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Добропілля Донецької області, за програму «Пригоди мишенят» (керівники 

- Шульга Тетяна Олександрівна, Цецхладзе Лілі). 

Студію ігромайстерності «ARTстудія  GRAND» Позашкільного 

навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 

Олександрівського району м. Запоріжжя (керівник Гранд Марина 

Анатоліївна). 

Спеціальний диплом за «Кращий акторський колектив» 

Школу організаторів дозвілля «Забава» Комунального позашкільного 

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

Дніпропетровської області (керівник Горєлова Юлія Володимирівна). 

Гурток видовищно-театралізованих заходів «Імпровіз-шоу» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, за програму «Як Даша зубний біль перемогла» 

(керівник Рощупкін Олексій Вікторович). 

Дипломанти 

Команду загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 119 міста Києва за 

програму «У світі солодощів» (керівник Азарова Ганна Валеріївна).  

Ляльковий театр Міського центру дитячої та юнацької творчості м. 

Старокостянтинів Хмельницької області за програму «Ходить Гарбуз по 

городу» (керівник Старкова Ірина Борисівна). 

Колектив «Організатори дозвілля» Дитячо-юнацького центру 

національного відродження м. Первомайськ Миколаївської області, за 

програму «На індіанській стежині» (керівник Іщенко Ксенія Миколаївна). 



Колектив «Смайлики» Позашкільного навчального закладу центр 

дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області, за програму «Місто щасливих людей» (керівник 

Ніколаєва Лідія Леонтіївна).  

Номінація «Ігродебют» 

Театр пантоміми «Контур» Комунального закладу  «Обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» м. Харків, за програму «Ми самі створюємо 

свій контур» керівник (Счастлива Вікторія Анатоліївна).  

Звання «Ігромайстер» 

Дипломом І ступеня 

Мазаленко Єлизавету, вихованку Народного художнього колективу 

шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» м. Кропивницький Кіровоградської області (керівник 

Долгополова Наталія Костянтинівна). 

Прокопенко Софію, вихованку гуртка сценічної майстерності 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» м. Запоріжжя (керівник Ніколаєнко Ірина 

Василівна). 

Дипломом ІІ ступеня 

Гаврилюка Дениса, вихованця Народного художнього колективу шоу-

театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» м. Кропивницький Кіровоградської області (керівник 

Долгополова Наталія Костянтинівна). 

Сенчіла Артема, вихованця Народного художнього колективу шоу-

театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» м. Кропивницький Кіровоградської області (керівник 

Долгополова Наталія Костянтинівна). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Байдацького Владислава, вихованця лялькового театру Міського 

центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької 

області (керівник Старкова Ірина).  

Звання «Зірка фестивалю» 

Камалову Євгенію, вихованку Школи організаторів дозвілля «Забава» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей 

та юнацтва» м. Павлоград Дніпропетровської області (керівник –Горєлова 

Юлія Володимирівна). 

Чикалова Олександра, вихованця гуртків ігротехніків «Майстерня 

Гри» та сценічної майстерності Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за програму «Твоє прізвище» (керівники Мазнєва 

Галина Василівна, Ніколаєнко Ірина Василівна).  



Кирпу Анастасію, вихованку гуртків ігротехніків «Майстерня Гри» та 

сценічної майстерності Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за програму «Твоє прізвище» (керівники Мазнєва 

Галина Василівна, Ніколаєнко Ірина Василівна).  

Курило Софію, вихованку гуртків ігротехніків «Майстерня Гри» та 

сценічної майстерності Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за програму «Твоє прізвище» (керівники Мазнєва 

Галина Василівна, Ніколаєнко Ірина Василівна).  

Латай Кіру-Софію, вихованку гуртків ігротехніків «Майстерня Гри» 

та сценічної майстерності Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за програму «Твоє прізвище» (керівники Мазнєва 

Галина Василівна, Ніколаєнко Ірина Василівна).  

Яцину Дар’ю, вихованку Народного художнього колективу шоу-

театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» м. Кропивницький Кіровоградської області (керівник 

Долгополова Наталія Костянтинівна). 

Вакарєву Поліну, вихованку Театральної студії «Джем» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля  Донецької області, за 

програму «Пригоди мишенят» (керівник Шульга Тетяна Олександрівна).  

Грицай Діану, вихованку Театральної студії «Джем» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, за програму 

«Пригоди мишенят» (керівник – Шульга Тетяна Олександрівна).  

Макуєву Дар’ю, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів № 119 міста Києва, за 

програму «У світі солодощів» (керівник – Азарова Ганна Валеріївна). 

Валяєву Таїсію, вихованку  Театральної студії «Джем» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області, за програму 

«Пригоди мишенят» (керівник Шульга Тетяна Олександрівна).  

Бесчасну Марію, вихованку  Студії  ігромайстерності «Art студія 

GranD» Позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 

юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області (керівник Гранд Марина Анатоліївна). 

Джахая Микиту, вихованця Студії ігромайстерності «Art студія 

GranD» Позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 

юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області (керівник – Гранд Марина Анатоліївна). 

Крапан Діану, вихованку Студії ігромайстерності «Art студія GranD» 

Позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва 

Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області 

(керівник Гранд Марина Анатоліївна).  

Дубовську Марію, вихованку Студії ігромайстерності «Art студія 

GranD» Позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 



юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області  (керівник Гранд Марина Анатоліївна).  

Кулінченко Ірину, вихованку гуртка видовищно-театралізованих 

заходів «Імпровіз-шоу» Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, за програму «Як 

Даша зубний біль перемогла» (керівник Рощупкін Олексій Вікторович). 

Сергієнко Альбіну, вихованку Колективу «Організатори дозвілля» 

Міського дитячо-юнацького центру національного відродження м. 

Первомайськ Миколаївської області, за програму «На індіанській стежині» 

(керівник Іщенко Ксенія Миколаївна). 

Антонець Анну, вихованку колективу «Смайлики» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за програму «Місто 

щасливих людей» (керівник Ніколаєва Лідія Леонтіївна).  

Галат Марію, вихованку колективу «Смайлики» Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за програму «Місто 

щасливих людей» (керівник Ніколаєва Лідія Леонтіївна).  

Твердохліба Микиту, вихованця  театру пантоміми «Контур» 

Комунального закладу «Обласний Палац дитячої та юнацької творчості»  

м. Харків, за програму «Ми самі створюємо  свій контур» (керівник 

Счастлива Вікторія Анатоліївна).  

 Конкурс сценаріїв 

Лауреати 

Мазнєву Галину Василівну, Ніколаєнко Ірину Василівну, авторів 

ігрової програми «Твоє прізвище» Позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківською району» м. 

Запоріжжя. 

Коваль Тетяну Павлівну, Коваль Ольгу Володимирівну, авторів 

ігрової програми «Що то в світі та й за правда була» Народного художнього 

фольклорно-етнографічний колективу «Вербиченька» Будинку дитячої та 

юнацької творчості смт. Нова Водолага Харківської області. 

Долгополову Наталію Костянтинівну, автора ігрової програми 

«Українцем бути сучасно»  Комунального позашкільного навчального 

закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».  

Дяченка Сергія Юрійовича, автора ігрової програми «Руходії поти 

гіподинамії!» Комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва». 

Хорунжого Дмитра Володимировича, автора ігрової програми «Грай, 

Весно, грай!» Комунального закладу «Сумський Палац дітей та юнацтва». 

2. Оголосити подяку за високу педагогічну майстерність керівникам 

творчих колективів:  

Шульзі Тетяні Олександрівні, керівнику театральної студії «Джем» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області.  



Цецхладзе Лілі Романівні, керівнику театральної студії «Джем» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області.  

Счастливій Вікторії Анатоліївні, керівнику театру пантоміми 

«Контур» Комунального закладу «Обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» м. Харків.  

Гонтар Вікторії Станіславівні, керівнику гуртка «Організатори 

дозвілля» Луцького Палацу учнівської молоді Волинської області. 

Гранд Марині Анатоліївні, керівнику Студії ігромайстерності «Art 

студія GranD» Позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей 

та юнацтва Жовтневого району» Запорізької міської ради Запорізької 

області. 

Старковій Ірині Борисівні, керівнику лялькового театру міського 

центру дитячої та юнацької творчості м. Старокостянтинів Хмельницької 

області.  

Горєловій Юлії Володимирівні, керівнику Школи організаторів 

дозвілля «Забава» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Палац творчості дітей та юнацтва» м. Павлоград Дніпропетровської 

області. 

Рощупкіну Олексію Вікторовичу, керівнику гуртка видовищно-

театралізованих заходів «Імпровіз-шоу» Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

Іщенко Ксенії Миколаївні, керівнику гуртка «Організатори дозвілля» 

міського дитячо-юнацького центру національного відродження м. 

Первомайськ Миколаївської області. 

Мазнєвій Галині Василівні, керівнику гуртка ігротехніків «Майстерня 

ГРИ» Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області. 

Ніколаєнко Ірині Василівні, керівнику гуртка сценічної майстерності 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області. 

Долгополовій Наталії Костянтинівні, керівнику Народного 

художнього колективу шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості». 

Ніколаєвій Лідії Леонтіївні, керівнику колективу «Смайлики» 

Позашкільного навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

 Азаровій Ганні Валеріївні, керівнику гуртка ЗОШ І-ІІІ ступенів № 119 

м. Києва. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

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

 

 

Директор                               Г. А. Шкура 


