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Голова журі:

Шнурко О.М. -  завідувач відділу художньої творчості Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Заступник голови журі:
Шандура Г.М. -  керівник художній Донецького обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості.
Члени журі:

Гордієнко П.Г. -  завідувач відділу масових заходів та організації 
дозвілля Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості;

Приньов K.M. -  методист Донецького обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості;

Ахмедов М.А. -  керівник гуртка Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості,

зазначили, що згідно заявок було проведено обласний етап 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства -  
Гра», у якому прийняли участь 29 дітей, з них хлопчиків -  5, дівчат -  24, з 
міст Добропілля, Лиману, Маріуполя, Костянтинівського, ГІокровського 
районів.

За підсумками роботи журі визначило лауреатів:
Конкурс ігрових програм (Колективні роботи)

II місце
Студія ігротехніків «Престиж», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р.
III місце
Молодіжний клуб «Імідж», КЗ «Лівобережний районний Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Маріупольської міської ради, керівник 
Дмитрюк Є.Л.

Конкурс сценаріїв (Індивідуальні учасники)
I місце
Шишканова Єлізавета, Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування 
Костянтинівського району, керівник Кущенко Е.Б.

II місце
Бичишина Дар’я, Навчально-виховний комплекс «Срібненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. А.Г. Черненка -  дошкільний



навчальний заклад» Покровського району, керівник Колесник М. А.
III місце
Галушко Єкатерина, КЗ «Лівобережний районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Маріупольської міської ради, керівник Дмитрюк Є.Л.
Конкурс сценаріїв (Колективні роботи)

І місце
Вокальна студія «Співаночки», Лиманський міський Центр 

позашкільної роботи, керівники Маркова О.М., Ракитянська A.B.;
Театральна студія «Джем», Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р., Шульга Т.О.
Конкурс «Юний ігромайстер»

III місце
Панченко Надія, Навчально-виховний комплекс «Миролюбівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Покровського району, керівник Зайцева О.В.

Для участі у Всеукраїнському фестивалю-конкурсі ігрових програм 
«Адреса дитинства -  Гра» рекомендовано направити:

Театральну студію «Джем», Центр дитячої та юнацької творчості 
Добропільської міської ради, керівник Цецхладзе Л.Р., Шульга Т.О.
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