
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

від 30.10.2016 р.              м. Київ                          № 10-12 

 

 

Про підсумки  Відкритого  

фестивалю-конкурсу  дитячої  та юнацької  

хореографії  «Падіюн-Євро-Данс» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016           

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» з 28 по 31 жовтня  ц.р. у  місті Ужгороді Українським 

державним центром позашкільної освіти, департаментом  освіти і науки, молоді 

та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, Закарпатським 

обласним палацом дитячої та юнацької творчості  «Падіюн» було проведено 

Відкритий фестиваль – конкурс дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс».   

Участь у заході взяли біля 1200 учасників (понад 50 колективів) із 12-ти 

регіонів України, а саме: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, 

Запорізької, Київської,  Миколаївської, Одеської, Полтавської,  Хмельницької, 

Черкаської, Чернівецької областей та м. Києва. 

 Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського 

державного центру позашкільної освіти переможців Відкритого фестивалю – 

конкурсу дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс: 

«Народний танець»  

І вікова категорія  

І місце 

Зразковий ансамбль народного танцю «Щасливе дитинство», 

 м. Дніпро, художній керівник - Заслужений працівник культури України 

Домашенко Тетяна Юріївна; 
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ІІ місце 

Народний ансамбль танцю «Непосиди»,  м. Добропілля, Донецька 

область, художні керівники -  Румянцева Лариса Миколаївна, Бойко Олександр 

Федорович; 

«Народний художній колектив» хореографічний гурток «Україночка»,  

м. Чернівці, художній керівник - Олійник Яніна Миколаївна;  

Зразковий ансамбль танцю «Катюша» Українського Дунайського 

пароплавства,  м. Ізмаїл, Одеська область, художній керівник - Щербань Діна 

Гаврилівна; 

ІІІ місце 

 Студія українського народного танцю «Вишеград», м. Вишгород, 

Київська область, художні керівники - Черкас Оксана Борисівна, Близнюк 

Анастасія Віталіївна; 

 

«Народний танець»  

ІІ вікова категорія  

І місце 

Народний ансамбль танцю «Непосиди», м. Добропілля, Донецька область, 

художні керівники -  Румянцева Лариса Миколаївна, Бойко Олександр 

Федорович; 

ІІ місце 

Народний ансамбль танцю «Ровесник», м. Біла Церква, Київська область, 

художній керівник - Нікітчук Валентина Олександрівна; 

ІІІ місце 

  Народний хореографічний ансамбль «Радість», м. Бориспіль, Київська 

область, художній керівник; 

«Народний танець»   

ІІІ вікова категорія 

І місце 

         Ансамбль народного танцю «Вишиванка» креативно –мистецького 

комплексу «Вілет» с. Кам’яниця, Закарпатська область, художній керівник- 

Шутєв Михайло; 

ІІ місце 

Хореографічний ансамбль Центру творчого розвитку дітей «Зефірчик-

Зіраті» м . Ужгород, художній керівник - Ардельянова Тетяна Володимирівна; 

ІІІ місце 

Народний ансамбль танцю «Ровесник», м. Біла Церква, Київська область, 

художній керівник - Нікітчук Валентина Олександрівна; 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик»,                  

м. Хмельницький, художні керівники - Гуреєв Іван Юрійович, Товста Катерина 

Іванівна; 

Народний хореографічний ансамбль «Радість»,  м. Бориспіль, Київська 

область, художній керівник; 

«Народний танець» 
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 V вікова категорія (змішана) 

І місце 

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик»,  

м. Хмельницький, художні керівники - Гуреєв Іван Юрійович, Товста Катерина 

Іванівна; 

ІІ місце 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Стожари»,      

м. Запоріжжя, художній керівник - Вершняк Тетяна Савеліївна; 

«Сучасний танець»  

І вікова категорія  

ІІ місце 

  «Дитяча Академія Танцю», м. Ужгород, художній керівник - Сачко Ерік 

Михайлович; 

ІІІ місце 

Зразковий хореографічний ансамбль «Фантазія», м. Дніпро, художні керівники 

- Ніколенко Юрій та Олена; 

«Сучасний танець»  

ІІ вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» студія сучасної хореографії «Вернісаж»,   

м. Київ, художній керівник - Рідош Світлана Олексіївна; 

ІІ місце 

Зразковий ансамбль бального танцю «Шарм», м. Нетішин, Хмельницької 

області, художній керівник - Грищук Лариса Степанівна; 

ІІІ місце 

Народний ансамбль сучасного танцю «Апельсин»,  м. Кам’янець-

Подільський, Хмельницька область, художній керівник - Пащенко Алла 

Миколаївна;  

«Сучасний танець»  

ІІІ вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» студія сучасної хореографії «Вернісаж»,  

м. Київ, художній керівник - Рідош Світлана Олексіївна; 

ІІ місце 

Зразковий хореографічний ансамбль «Асорті», м. Дніпро, художні 

керівники - Сашенкова Олена Анатоліївна, Кулаковська Наталія 

Володимирівна; 

«Сучасний танець»  

V вікова категорія (змішана) 

І місце 

Зразковий ансамбль естрадно-спортивного танцю «Каприз»,  м. 

Кременчук, Полтавська область, художні керівники -  Олена Петришина та 

Михайло Байляк; 
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ІІ місце 

Хореографічний колектив «Восторг», м. Одеса, художній керівник - 

Бортняк Олена Володимирівна; 

ІІІ місце 

Зразкова хореографічна студія «Мрія», Ужгородський районний центр 

дитячої творчості, художній керівник - Марошан Алла Володимирівна; 

«Сучасна хореографія. Соло. Дует» (до 9 років) 

ІІ місце 

Агатій Поліна, солістка Хореографічного колективу «Восторг»,  м. Одеса, 

художній керівник - Бортняк Олена Володимирівна; 

«Сучасна хореографія. Соло. Дует» (10-13  років) 

ІІІ місце 

 Прушинська Тетяна, солістка  Хореографічного колективу «Восторг»,   

м. Одеса, художній керівник - Бортняк Олена Володимирівна. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Педоренко О. В. 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура  

 

 

  

 

 

 


