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ДОНЕЦЬК
«Funty KIDS» -

сімейна телевізійна квест-гра
на Кубок Міського Голови

Передумови
Проект Першого Муніципального телевізійно-

го каналу, «Любов і місто» пропагує цінності сім’ї 
та шлюбу. Вперше на Донецькому телебаченні 
він вийшов 10 червня 2011 року. 

Проект, який став самою сімейною телепере-
дачею у Донецьку, отримав любов та визнання 
всіх вікових груп глядачів. Головні її принципи – 
це налагодження взаєморозуміння між батьками 
і дітьми, виховання поваги до старшого поколін-
ня, моральних цінностей, розуміння добра і зла.

 Проект складається з трьох рубрик: «Солодке 
весілля», «Мирне подружжя» та «Funty KIDS». 

Практика
Квест-гра «Funty KIDS» - це по суті турнір між 

школами Донецька, в якому беруть участь учні 
початкових класів та їх батьки. Турнір проходить 
під патронатом Донецького міського голови та за 
підтримки міського управління у справах сім’ї, 
молоді та міжнародних зв’язків. Організаторами 
виступають міське управління освіти та Перший 
Муніципальний телеканал.

Мета турніру – популяризація сімейних та мо-
ральних цінностей.

Учасники – учні 3-4х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів.

 Турнір проводиться на базі шкіл та ТРЦ «Грін 
Плаза» у чотири етапи:

- щотижневі відбіркові тури;
- основне коло;
- півфінал;
- фінал.
До складу організаційного комітету входять 

продакшн–група Першого Муніципального те-
леканалу, креативна група з організації дитячих 
масових заходів та управління освіти Донецької 
міської ради. Результати змагань визначає судей-
ська група. 



40 Завдання, які виконують учасники в ході тур-
ніру, складаються з естафетних змагань та інте-
лектуальних ігор. 

Для участі у грі команди, з п’яти учасників кож-
на, та їх групи підтримки (батьки та однокласники) 
спочатку реєструються. Далі щотижня проводять-
ся відбіркові тури на базі однієї з шкіл кожного 
району міста ( в Донецьку 9 районів). 

Гра в основному колі відбувається на території 
ТРЦ за участю батьків.

 Півфінальні змагання можуть проходити у різ-
них місцях - ТРЦ, міський дельфінарій «НЕМО», ста-
діон «Донбас Арена», льодовий комплекс «Дружба».

Фінал турніру та офіційне вручення Кубку 
Міського Голови проводиться в рамках святку-
вання Всеукраїнського Дня захисту дітей, Різдвя-
них свят, на День Святого Миколая тощо.

При підведенні підсумків визначаються пере-
можці серед команд-учасників на всіх етапах тур-

ніру. Результати проходження квест-іспитів оціню-
ються за загальною кількістю балів – «Фантиків» 
( від цього слова пішла назва гри «Funty KIDS»).

Всі учасники конкурсу отримують дипломи, 
школа, команда якої стала переможцем, – Кубок 
Міського Голови та допомогу в ремонті школи, 
канцелярські товари, комп’ютери, оргтехніку, по-
дарунки від спонсорів. 

Передбачається приз глядацьких симпатій, 
який присуджується за результатами інтерактив-
ного голосування.

Фінансові витрати на організацію та прове-
дення гри покривається за рахунок спонсорської 
допомоги.

Результати
З 2011 року в Донецьку проведено два сезо-

ни гри «Funty KIDS». В іграх взяли участь 125 за-
гальноосвітніх навчальних заклади. 

У першому сезоні серед 58 команд-учасниць 

Культура
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перемогу здобули ДЗСШ № 35 Калінінського ра-
йону та загальноосвітня школа-інтернат № 10. У 
другому - серед 67 шкіл – ДЗОШ № 26 Ленінсько-
го району, ДНВК «Корн» Ворошиловського райо-
ну, загальноосвітня школа-інтернат № 8. 

Нагородження переможців першого сезону 

відбулося 1 червня 2012 року, у День захисту ді-
тей, другого сезону – 7 січня 2013 року, на Різдво 
Христове. 

Переможці та учасники отримали Кубок Місь-
кого Голови, грамоти та дипломи, спортивний ін-
вентар, квитки до дельфінарію «НЕМО», солодощі.

В Донецьку «Funty KIDS» стала улюбленою 
грою молодших школярів та їх батьків.

Інформація для контактів
Управління освіти 
Донецької міської ради
вул. Артема, 98
м. Донецьк, 83050
тел. 62-338 07 99
ел.пошта: mnmc@yandex.ru


