
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, е-таіі: сіопор<М@икг.пеІ

Ш  , Р \  -&.ОІО№ О ^ Х У з  > Є С А №

Директорам закладів позашкільної 
освіти художньо-естетичного
напряму міських рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад та військово- 
цивільних адміністрацій

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
ігрових програм «Адреса дитинства -  Гра»

На виконання наказу департаменту освіти і науки від 03.01.2020 № 2/163- 
20-ОД «Про затвердження Плану обласних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 
позашкільної роботи)», з метою формування та розвитку ігрової культури у 
дітей, використання гри для організації змістовного дозвілля, 21.02.2020 у 
м. Слов’янськ відбудеться (заочно) обласний етап Всеукраїнського фестивалю- 
конкурсу ігрових програм «Адреса дитинства -  Гра» (далі -  Конкурс).

Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркового етапу 
Конкурсу в містах та районах області відповідно до інформаційно-методичних 
рекомендацій (додається) та забезпечити участь дітей-переможців у Конкурсі.

Для участі у Конкурсі необхідно до 14.02.2020 надіслати заявки 
переможців відбіркового етапу на електронну адресу: оЬ1.1езІіуа1@§таі1.сот з 
поміткою «Адреса дитинства -  Гра».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Ганна Шандура (099)766-84-95

Директор ОПДЮТ

Виконавець: Павло ГОРДІЄНКО, 0501905184



Додаток
до листа ОПДЮТ , 
відЩ ВУ 20сЩр.

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу ігрових програм 
«Адреса дитинства -  Гра»

До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються:
вихованці (учні) загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних 

навчальних закладів віком від 7 до 17 років, які мають відповідний рівень 
організації ігрової діяльності;

лідери шкільного самоврядування громадських дитячих організацій, 
волонтери, вихованці шкіл мистецтв та діти, які захоплюються грою та мають 
певний досвід в організації ігрового дозвілля.

Кількісний склад однієї команди -  6 осіб (5 дітей та 1 керівник команди).

Порядок проведення фестивалю-конкурсу
1. Конкурс ігрових програм:

1.1. Показ ігрової програми тривалістю до 20 хвилин (відео + 
сценарій).

1.2. Тематику ігрової програми та мову її виконання конкурсанти 
обирають самостійно.

1.3. Реквізит, яким користується команда має відповідати вимогам 
техніки безпеки.

2. Конкурс сценаріїв;
2.1. Від навчального закладу надається тільки один сценарій.
2.2. Вимоги до оформлення сценарію: титульна сторінка (навчальний 

заклад, назва, для якої вікової категорії розрахований, інформація про 
автора(ів)); пояснювальна записка; літературний сценарій (з детальним 
описом ігор, танців, повний текст ведучого, вірші, пісні з вказівкою автора); 
список літератури, яка використана для написання сценарію.

3. Конкурс «Юний ігромайстер»:
3.1. Конкурс проводиться у двох номінаціях «Ігри зі сцени» (ігри з 

залом, конкурси, змагання та інше), «Рухливі ігри» (ігри, які передбачають 
активний рух на майданчику і у приміщенні).

3.2. Команда представляє по одному учаснику та по одній грі у 
запропонованих номінаціях тривалістю 5-7 хвилин.




