
 

 
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

 
 

 

 

 Н А К А З  
 
 

 

 

 

від 29.10. 2017р.            м. Київ         № 10-17 

 

 

Про підсумки Міжнародного  

фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької 

хореографії «Падіюн-Євро-Данс» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р.         

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» 28-29 жовтня на базі 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості«ПАДІЮН» відбувся 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-

Данс». Цього року він зібрав 28 колективів (понад 600 учасників) з 10 регіонів 

України, а саме: м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Полтавської, Донецької, 

Львівської, Закарпатської, Хмельницької, Одеської, Рівненської областей України та 

міста Кошице (Словаччина).  

Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного 

центру позашкільної освіти переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої 

та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» 

Дипломом Гран-прі 

Хореографічну студію «FORS» міста Києва. 

Номінація «Народний танець» 

Молодша вікова категорія (до 9 років) 

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю    «Непосиди»         ЦДЮТ  

м. Добропілля, Донецької області.  

Номінація «Народний танець» 

Середня вікова категорія (10 - 13 років) 

Дипломом І ступеня 

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Вояж» Сарненського 

районного БДМ, м. Сарни, Рівненської області. 



Номінація «Народний танець» 

Середня вікова категорія (10 - 13 років) 

Дипломом ІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» дитячий хореографічний колектив «Забавки» 

КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» Дніпровської міської ради, м. Дніпро. 

Номінація «Народний танець» 

Середня вікова категорія (10 - 13 років) 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» обласного ЦДЮТ  

м. Слов’янск, Донецької області. 

Номінація «Народний танець» 

               Старша вікова категорія (14 – 17 років) 

Дипломом І ступеня 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Вояж» Сарненського 

районного БДМ, м. Сарни, Рівненської області. 

Номінація «Народний танець» 

     Молодіжна вікова категорія (18-25 років) 

   Дипломом І ступеня 

Танцювальну групу Українського народного хору «Калина» Полтавського 

Національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка м. Полтави. 

Номінація «Народний танець» 

    Молодіжна вікова категорія (18-25 років) 

   Дипломом ІІ ступеня 

Народний фольклорний ансамбль угорського танцю «Сонях» КВНЗ 

«Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської     обласної           ради  

м. Ужгород. 

Номінація «Народний танець» 

    Змішана вікова категорія 

   Дипломом І ступеня 

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Вояж» Сарненського 

районного БДМ м. Сарни, Рівненської області. 

Номінація «Народний танець» 

    Змішана вікова категорія 

   Дипломом ІІ ступеня 

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Браво» Центру дитячої 

творчості «Моряна» м. Одеса. 

Номінація «Народний танець» 

    Змішана вікова категорія 

   Дипломом ІІІ ступеня 

 «Зразковий художній колектив» дитячий хореографічний колектив «Забавки» 

КПНЗ «Палац Творчості Дітей та Юнацтва» Дніпровської міської ради м. Дніпро. 

Номінація Народна хореографія. Мала форма 

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю  «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький.  

Номінація Народна хореографія. Мала форма 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва м. Хмельницький. 

 

 

 



Номінація Народна хореографія. Соло 

Дипломом І ступеня 

Танчину Анастасію, вихованку «Народного художнього колективу» ансамблю 

танцю «Подолянчик» Хмельницького     палацу        творчості дітей     та      юнацтва  

м. Хмельницький. 

Номінація «Сучасний танець» 

Молодша вікова категорія (до 9 років) 

Дипломом І ступеня 

Хореографічний колектив «FitdanceKids» м. Мукачеве, Закарпатської області. 

Номінація «Сучасний танець» 

Молодша вікова категорія (до 9 років) 

Дипломом ІІ ступеня 

Колектив дитячого музичного театру «Райдуга» Закарпатського обласного 

палацу «ПАДІЮН», м. Ужгород  

Номінація «Сучасний танець» 

Молодша вікова категорія (до 9 років) 

Дипломом ІІІ ступеня 

Колективи: «Дитяча Академія Танцю» – «Джерельця Карпат» Закарпатського 

обласного палацу«ПАДІЮН» м. Ужгород. 

Номінація «Сучасний танець» 

Середня вікова категорія (10-13 років) 

Дипломом І ступеня 

ABC Школу мистецтва Бернолакова (Словаччина, м. Кошице). 

Номінація «Сучасний танець» 

Середня вікова категорія (10-13 років) 

Дипломом ІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин, 

Хмельницької області. 

Номінація «Сучасний танець» 

Середня вікова категорія (10-13 років) 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Step dance» 

Палацу творчості дітей та юнацтва, м. Хмельницький. 

     Номінація «Сучасний танець» 

Старша вікова категорія (14-17 років) 

Дипломом І ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин, 

Хмельницької області. 

Номінація «Сучасний танець» 

Старша вікова категорія (14-17 років) 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Step dance» 

Палацу творчості дітей та юнацтва, м. Хмельницький. 

Номінація «Сучасний танець» 

Змішана вікова категорія  

     Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Браво» Центру дитячої 

творчості «Моряна», м. Одеса. 

Номінація «Сучасний танець» 

Змішана вікова категорія  



      Дипломом ІІ ступеня 

Колектив «Olimp Dance Crew» Центру здоров’я та краси «Олімп» 

м.Виноградів, Закарпатської області. 

Номінація «Сучасна хореографія. Мала форма» 

Молодша вікова категорія ( до 9 років) 

                                               Дипломом ІІ ступеня  

ABC Школу мистецтва Бернолакова, м. Кошице, Словаччина. 

Номінація «Сучасна хореографія. Мала форма» 

Молодша вікова категорія ( до 9 років) 

                                               Дипломом ІІІ ступеня  

Студію сучасної хореографії «Grand Pas», м. Київ 

Номінація «Сучасна хореографія. Мала форма» 

Середня вікова категорія ( 10 - 13років) 

                                               Дипломом ІІ ступеня  

ABC Школу мистецтва Бернолакова, м. Кошице, Словаччина. 

Номінація «Сучасна хореографія. Соло. Дует» 

          Молодша вікова категорія ( до 9 років). 

       Дипломом І ступеня 

Дарину Галайду, вихованку хореографічної студії «FORS», м. Київ. 

Номінація «Сучасна хореографія. Соло. Дует» 

          Середня вікова категорія (10-13 років). 

Дипломом І ступеня 

Світлану Гуляну та Поліну Гусєву, вихованок хореографічної студії «Be Free» 

Іршавського РБК м. Іршава, Закарпатської області. 

Номінація «Сучасна хореографія. Соло. Дует» 

          Середня вікова категорія (10-13 років). 

Дипломом ІІ ступеня 

Дует ABC Школи мистецтва Бернолакова м. Кошице, Словаччина. 

Номінація «Сучасна хореографія. Соло. Дует» 

          Середня вікова категорія (10-13 років). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Сергія Жарікова, вихованця «Народного художнього колективу» сучасного 

танцю «Карамель» Центру дитячої та юнацької творчості м. Дружківка, Донецької 

області. 

Номінація «Сучасна хореографія. Соло. Дует» 

   Старша вікова категорія (14-17 років). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Анастасію Напцок та Тараса Кучера, вихованців «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю бального танцю «Шарм» позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої творчості» м. Нетішин, Хмельницької області. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи О. В. Педоренко. 

 

 

 Директор                      Г. А. Шкура 


