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Про    підсумки      проведення  

Всеукраїнського     відкритого 

фестивалю - конкурсу  ігрових 

програм «Адреса дитинства - Гра» 

(дистанційний формат) 

  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

року № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік  

(за основними напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням 

вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236  «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом    SARS-COV-2, 

з 9-10 листопада 2021 року відбувся Всеукраїнський відкритий           

фестиваль-конкурс «Адреса дитинства - Гра». 

У фестивалі - конкурсі ігрових програм взяли участь 189 представників з 

12 областей України, а саме: Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, 

Миколаївської, Кіровоградської, Рівненської,  Херсонської, Харківської, 

Хмельницької, Чернігівської, Київської та міста Києва 

Відповідно до умов проведення відкритого фестивалю-конкурсу ігрових 

програм «Адреса дитинства - Гра» та на підставі рішення журі: 

 

 

НАКАЗУЮ: 

  

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної  

освіти: 

 



диплом 

  Гран-прі «ім. Олени Немежанської» 

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

та юнацької творчості» Полтавської міської ради, за ігрову програму «Чисте 

повітря: місія здійсненна», керівник - Зубенко Світлана. 

«Лауреат» конкурсу сценаріїв «Грайвіті» 

Інтелектуальний гурток Вишгородського міського Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», за ігрову програму 

«Олімпійські ігри розуму 2021. Український старт», керівники - Заблоцька Інна, 

культорганізатор, керівник гуртка з інтелектуальних ігор - Караваєва Катерина, 

культорганізатор, керівник гуртка «Ігротехнік.  

«Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за ігрову програму «Хто на Марс?», 

керівник - Долгополова Наталія.  

Гурток «Школа TV» Палацу творчості учнів міста Миколаєва, за ігрову 

програму «Крок у майбутнє», керівник – Нерода Андрій. 

Гурток ігротехніків «Майстерня Гри» та гурток сценічної майстерності 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради, за ігрову програму 

PROГРОШІ - PRO100», керівники – Мазнєва Галина та Ніколаєнко Ірина. 

Школу організаторів дозвілля «Забава» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Павлоградської міської 

ради Дніпропетровської області, за ігрову програму «Таємниця Джини», за 

мотивами казки «Пригоди Аладдіна», керівник - Горєлова Юлія.  

Зразковий фольклорний ансамбль «Намисто» Будинку культури селища 

Городок Рівненської області, за програму «Гроші на деревах не ростуть» , 

керівник -  Васечко Тетяна. 

Івент-майстерня «СВЯТОСВІТ» Комунального закладу вищої освіти 

Київської обласної ради «Академія мистецтв ім. Павла Чубинського» та Будинку 

дитячої творчості Подільського району міста Києва, за програму «Карантинос не 

стане на заваді», керівник – Хортова - Мельчинська Ірина.  

«Спеціальна номінація» 

«Оригінальне поєднання спортивного та інтелектуального жанру» 

Інтелектуальний гурток Вишгородського міського Центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», за ігрову програму 

«Олімпійські ігри розуму 2021. Український старт», керівники - Заблоцька Інна, 

культорганізатор, керівник гуртка з інтелектуальних ігор, Караваєва Катерина - 

культорганізатор, керівник гуртка «Ігротехнік» . 

Номінація «Сучасний формат відео версії» 

 «Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за ігрову програму «Хто на Марс?», 

керівник - Долгополова Наталія.  

 



Номінація  «Актуальне рішення» 

Гурток «Школа TV» Палацу творчості учнів міста Миколаєва, за ігрову 

програму «Крок у майбутнє», керівник – Нерода Андрій. 

Номінація  «Переможець голосування команд учасників» 

Гурток ігротехніків «Майстерня Гри» та гурток сценічної майстерності 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради, за ігрову програму 

PROГРОШІ - PRO100», керівники – Мазнєва Галина та Ніколаєнко Ірина. 

Номінація «Новий підхід до старої казки» 

Школу організаторів дозвілля «Забава» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Палац творчості дітей та юнацтва» Павлоградської міської 

ради Дніпропетровської області, за ігрову програму «Таємниця Джини», за 

мотивами казки «Пригоди Аладдіна», керівник - Горєлова Юлія.  

Номінація «Автентичність та природність гри» 

Зразковий фольклорний ансамбль «Намисто» Будинку культури селища 

Городок Рівненської області, за програму «Гроші на деревах не ростуть», 

керівник Васечко Тетяна. 

Номінація  «Актуальність теми» 

Івент-майстерня «СВЯТОСВІТ» Комунального закладу вищої освіти 

Київської обласної ради «Академія мистецтв ім. Павла Чубинського» та Будинку 

дитячої творчості Подільського району міста Києва, за програму «Карантинос не 

стане на заваді», керівник – Хортова - Мельчинська Ірина.  

Номінація  «Глибоке буріння» 

Арт-студія «Браво» Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої 

та юнацької творчості» Полтавської міської ради, за програму «Чисте повітря: 

місія здійсненна!», керівник – Зубенко Світлана. 

Номінація  «Приз глядацьких симпатій» 

«Народний художній колектив» шоу-театр молодіжного клубу «Імідж» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості», за ігрову програму «Хто на Марс?», 

керівник - Долгополова Наталія.  

«Лауреати» конкурсу сценаріїв 

  «Педагогічна майстерність» 

«Таємниця Джини» за мотивами казки «Пригоди Аладдіна», 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Палац творчості дітей та 

юнацтва» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, автор - 

Горєлова Юлія, керівник Школи організаторів дозвілля «Забава». 

«Олімпійські ігри розуму 2021. Український старт»,        Вишгородський  

міський Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», 

автори - Заблоцька Інна, культорганізатор, керівник гуртка з інтелектуальних 

ігор, Караваєва Катерина - культорганізатор, керівник гуртка «Ігротехнік». 

«Чисте повітря: місія здійсненна!», Комунальний заклад «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості» Полтавської міської ради, автор - 

Зубенко Світлана, керівник «Зразкового художнього колективу» Арт-студія 

«Браво». 



«Карантинос не стане на заваді», Комунальний заклад вищої освіти 

Київської обласної ради «Академія мистецтв ім. Павла Чубинського»                

та Будинок дитячої творчості Подільського    району міста     Києва,                 

автор – Хортова - Мельчинська Ірина, керівник Івент-майстерні 

«СВЯТОСВІТ». 

 «Хто на Марс?», Комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Кіровоградський   обласний центр       дитячої та юнацької      творчості», 

автор - Долгополова Наталія, керівник «Народного художнього колективу» 

України шоу-театру молодіжного клубу «Імідж». 

«PROГРОШІ - PRO100»,     Позашкільний навчальний      заклад    «Центр 

дитячої та юнацької творчості   Шевченківського району»     Запорізької міської 

ради, автори – Мазнєва Галина, керівник гуртка ігротехніків   «Майстерня Гри» 

та Ніколаєнко Ірина, керівник гуртка сценічної майстерності. 

 «Лауреати» конкурсу сольних ігор «Моя улюблена гра» 

І ступеня: 

 «Віртуальна подорож», автор - Кирпа Анастасія, вихованка гуртка 

сценічної майстерності Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради, 

керівник - Ніколаєнко Ірина. 

 «Полювання на аркуш», автор - Варченко Злата, вихованка «Зразкового 

художнього колективу» Арт-студія «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»,  

керівник - Зубенко Світлана. 

ІІ ступеня 

«Ой, нумо, нумо, заплетемо шума», автор - Ніколайчук Віталіна, 

вихованка гуртка «Юний аніматор» Центру дитячої та юнацької      творчості, 

м. Кам’янець – Подільський, Хмельницької області, керівник - Солярик 

Валентина. 

«Вчимося слухати по-українськи», автор - Сторчовий Назарій, 

вихованець гуртка ігротехніків «Майстерня Гри» Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради, керівник - Мазнєва Галина.  

«Чіт чи лишка», автори - Дітковський Ілля та Мишинюк Назар, 

вихованці гуртка «Літературна творчість» Старокостянтинівського міського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, керівник -

Дітковська Людмила. 

«Пофантазуємо про кохання», автори - Старченко Таїсія, вихованка 

«Зразкового художнього колективу» Арт-студія «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»,  

керівник - Зубенко Світлана. 

ІІІ ступеня 

 «Ймовірно схожі», автор - Ярошенко Максим та Тімощук Ілля, вихованці 

«Зразкового  художнього колективу» Арт-студія «Браво» Комунального 

закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості» Полтавської 

міської ради,  керівник - Зубенко Світлана. 



 «Легенди будівлі Городецького» - Коваленко Євгенія, вихованка гуртка 

сценічної майстерності Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради, 

керівник - Ніколаєнко Ірина. 

2. Оголосити подяку Українського державного   центру  позашкільної 

освіти: 

Заблоцькій  Інні - культорганізатору, керівнику гуртка з інтелектуальних 

ігор Вишгородського міського Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт». 

Караваєвій Катерині - культорганізатору, керівнику гуртка «Ігротехнік» 

Вишгородського міського Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт». 

Долгополовій Наталії - керівнику «Народного художнього колективу» 

України шоу-театру молодіжного клубу «Імідж» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості».  

Нероді Андрію - керівнику гуртка «Школа TV»  Палацу творчості учнів 

міста Миколаєва. 

Мазнєвій Галині - керівнику гуртка ігротехніків «Майстерня Гри» 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради. 

 Ніколаєнко Ірині - керівнику гуртка сценічної майстерності Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради. 

Горєловій Юлії - керівнику Школи організаторів дозвілля «Забава» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Палац творчості дітей та 

юнацтва» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.  

Васечко Тетяні - керівнику Зразкового фольклорного ансамблю «Намисто» 

Будинку культури селища Городок Рівненської області. 

Хортовій - Мельчинській Ірині - керівнику Івент-майстерні «СВЯТОСВІТ» 

Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв 

ім. Павла Чубинського» та Будинку дитячої творчості Подільського району міста 

Києва. 

Зубенко Світлані - керівнику Арт-студії «Браво» Комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості» Полтавської міської ради. 

Щитининій Раїсі Юхимівні - директору Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за професійний підхід в 

організації та проведення на високому рівні в онлайн-форматі Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра». 

Ніколаєнко Ірині - завідувачу організаційно-масовим відділом 

Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

координаційну підтримку організації фестивалю - конкурсу, акторську 

майстерність, професіоналізм і креативний підхід проведення в онлайн-форматі 



Всеукраїнського відкритого фестивалю - конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства - Гра». 

Мазнєвій Галині - заступнику директора Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за координаційну підтримку 

організації фестивалю, за влучні поради, професіоналізм і креативний підхід 

проведення в онлайн-форматі Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу 

ігрових програм «Адреса дитинства - Гра». 

Мовенку Вадиму - вихованцю студії телеведучих Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, за високу майстерність 

ведучого в онлайн-форматі Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу 

ігрових програм «Адреса дитинства - Гра». 

Хоменку Єгору - вихованцю студії телеведучих Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області за високу майстерність 

ведучого в онлайн-форматі Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу 

ігрових програм «Адреса дитинства - Гра». 

Кирпі Анастасії - вихованці гуртка сценічної майстерності Позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області, за високу майстерність 

ведучої в онлайн-форматі Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу 

ігрових програм «Адреса дитинства - Гра». 

Здоровецькому Ігнату - викладачу інформатики Комунального закладу 

«Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» 

Запорізької обласної ради, за технічну підтримку проведення в онлайн-форматі 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства - Гра». 

Книшу Віктору - голові журі та тренеру Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра» , за сприяння та 

підтримку реалізації проекту. 

Гарбуз Валентині - співголові журі та тренеру Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства – Гра» , за 

багаторічну творчу співпрацю та вірність професії ігромайстра. 

Горобинко Валентині - члену журі Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра», за багаторічну 

творчу співпрацю та вірність професії ігромайстра. 

Зубановій Надії - члену журі Всеукраїнського відкритого фестивалю - 

конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра», за багаторічну творчу 

співпрацю та вірність професії ігромайстра. 

  Кашлакову Олександру - президенту Всеукраїнської благодійної 

організації «Асоціація за нове покоління «Лелека»,  члену журі 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства – Гра», за багаторічну творчу співпрацю та вірність професії 

ігромайстра. 



Вагнер Світлані - тренеру Всеукраїнського відкритого фестивалю - 

конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра», за допомогу у підготовці 

команди та багаторічну творчу співпрацю. 

Лисенко Олені -  тренеру       Всеукраїнського     відкритого    фестивалю -

конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства – Гра», за допомогу у підготовці   

команди та творчу співпрацю. 

Кравецькій Лілії - PR консультанту проекту, за професійний підхід і 

супровід   інформаційних    матеріалів      Всеукраїнського         відкритого 

фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства – Гра». 

Магомедалієвій Ірайсат - директору Громадської організації «Платформа 

спільних дій», за підтримку дитячих ініціатив та сприяння реалізації 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства – Гра». 

Перепелиці Наталії - начальнику територіального відділу освіти 

Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, 

за підтримку дитячих ініціатив та сприяння реалізації Всеукраїнського 

відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства – Гра». 

Чуріковій Ларисі - методисту відділу позашкільної, вищої освіти та 

інтернатних закладів Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації, за підтримку дитячих ініціатив та сприяння реалізації 

Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса 

дитинства - Гра». 

Мієдіновій Наталії – тренеру Всеукраїнського відкритого фестивалю-

конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства - Гра», за допомогу у підготовці 

команди та творчу співпрацю. 

 Паскалю Марчелу – ведучому тренеру, автору серії методик та тренінгів, 

за сприяння та підтримку реалізації Всеукраїнського відкритого фестивалю-

конкурсу «Адреса дитинства - Гра». 

3. Контроль за   виконанням    цього    наказу     покласти на    заступника  

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

 

 

Директор                                                                                         Геннадій ШКУРА 


