
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

 

від 29.10. 2018р.            м. Київ                 № 10-14 

 

 

Про підсумки проведення  

Міжнародного   

фестивалю – конкурсу  

дитячої та юнацької хореографії  

«Падіюн-Євро-Данс» 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 року № 12 «Про 

затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), з 27 по 30 жовтня 2018 року у місті Ужгороді 

Українським державним центром позашкільної освіти, департаментом освіти і 

науки України, Закарпатської обласної державної адміністрації, Закарпатським 

обласним палацом дитячої та юнацької творчості «Падіюн» відбувся 

Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-

Євро-Данс». 

Участь у заході взяли 1100 учасників (41 хореографічний колектив ) з 12 

областей України а саме: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Київської, Хмельницької, Одеської, 

Рівненської, Сумської, Херсонської, Словацької Республіки та Республіки 

Молдови. 

   Відповідно до умов проведення фестивалю-конкурсу та на підставі 

рішення журі  

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного   центру   позашкільної  

освіти відповідних ступенів: 

 

Дипломом Гран-прі 



«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Вояж», 

районного будинку дітей та молоді міста Сарни Рівненської області (керівник 

Володько Михайло Михайлович). 

Номінація «Народний танець» 

 Молодша вікова категорія (до 9 років) 

І місце 

Театр хореографічного мистецтва «My dance» Броварського навчально-

виховного об’єднання міста Бровари Київської області (керівники: 

Шихабутдінова Світлана Миколаївна та Шихабутдінов Ігор Павлович). 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Щасливе 

дитинство», ПК «Металург ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» міста Дніпра 

Дніпропетровської області (керівник Домашенко Тетяна Юріївна). 

ІІІ місце 

Зразковий хореографічний колектив «Сузір’я» Центру дитячо-юнацької 

творчості міста Мукачева Закарпатської області (керівник Ткач Олена 

Дмитрівна). 

Дитячу Академію Танцю «Джерельця Карпат» міста Ужгорода (керівник 

Сачко Ерік Михайлович). 

Середня вікова категорія (10 - 13 років) 

І місце 

«Зразковий художній колектив» аматорський ансамбль народного та 

естрадного танцю «Наша файта» Будинку культури с. Сторожниця, 

Закарпатської області (керівник Оргазанська Мирослава Іванівна). 

Дитячий фольклорний ансамбль «Любовнянчик» Державної школи 

мистецтв ім. Яна Мелковича міста Стара Любовня Словацької Республіки (керівник 

Коневалова Олена). 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» Палацу 

творчості дітей та юнацтва міста Хмельницька (керівник Гуреєв Іван 

Юрійович). 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Феєрія», 

школи мистецтв міста Бровари Київської області (керівник Євтушенко Анна 

Валеріївна). 

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Вояж» районного 

будинку дітей та молоді міста Сарни Рівненської області (керівник Володько 

Михайло Михайлович). 

Старша вікова категорія (14 – 17 років) 

І місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Вояж» районного 

будинку дітей та молоді міста Сарни Рівненської області (керівник Володько 

Михайло Михайлович). 

ІІ місце 



«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Феєрія», 

школи мистецтв міста Бровари Київської області (керівник Євтушенко Анна 

Валеріївна). 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» Палацу 

творчості дітей та юнацтва міста Хмельницька (керівник Гуреєв Іван 

Юрійович). 

Змішана вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «КАТЮША» клубу 

моряків Українського Дунайського пароплавства міста Ізмаїла Одеської області 

(керівник Щербань Діана Гаврилівна). 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» Палацу 

творчості дітей та юнацтва міста Хмельницька (керівник Гуреєв Іван 

Юрійович). 

Народна хореографія. Мала форма 

(молодша вікова категорія (до 9 років) 

ІІ місце 

 Венгер Єлизавету, вихованку школи класичного та сучасного танцю 

«Pinna Ballet» міста Хмельницька (керівники: Килим Азіза та Килим Віталій). 

          Середня вікова категорія (10 -13 років) 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» Палацу 

творчості дітей та юнацтва міста Хмельницька (керівник Гуреєв Іван 

Юрійович). 

ІІІ місце 

Ансамбль танцю «DANSOMANIA» міста Кишинів, Республіка Молдова 

(керівник Талпа Світлана). 

Номінація «Сучасний танець» 

          Молодша вікова категорія ( до 9 років) 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм», 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області (керівник 

Грищук Лариса Степанівна). 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Мiх» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

«Штурм» міста Дніпра Дніпропетровської області (керівник Прілоус Ірина 

Анатоліївна). 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «КАТЮША» клубу 

моряків Українського Дунайського пароплавства міста Ізмаїла Одеської області 

(керівник Щербань Діана Гаврилівна). 

Середня вікова категорія (10 - 13років) 



І місце 

«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Мiх» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

«Штурм» міста Дніпра Дніпропетровської області (керівник Прілоус Ірина 

Анатоліївна).  

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «КАТЮША» клубу 

моряків Українського Дунайського пароплавства міста Ізмаїла Одеської області 

(керівник Щербань Діана Гаврилівна). 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

Будинку дитячої творчості міста Нетішина Хмельницької області (керівник 

Грищук Лариса Степанівна). 

ІІІ місце 

Ансамбль естрадно-спортивного танцю «ЕОС» Вінницького міського 

палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної міста Вінниці (керівник Боднар 

Валентина Федорівна). 

Старша вікова категорія (14 – 17 років) 

І місце  

«Зразковий художній колектив» спортивно-естрадного танцю «Мiх» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр 

«Штурм» міста Дніпра Дніпропетровської області (керівник Прілоус Ірина 

Анатоліївна). 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив»  ансамбль танцю «Біджиз» Центру 

дитячої та юнацької творчості міста Малин Житомирської області (керівник 

Тупольска Людмила Володимирівна). 

«ABC, ZUŠ Bernoláková 26, Košice», Школу мистецтва Бернолакова 26, 

міста Кошице Словацької Республіки (керівник Молчанова Зузанна). 

«Olimp Dance Cre», Фітнес центр «Олімп», міста Виноградів 

Закарпатської області (керівник Любка Яна Миколаївна). 

Молодіжна вікова категорія ( 18 – 25 років) 

І місце 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Натхнення» 

Маріупольського міського палацу естетичного виховання міста Маріуполя 

Донецької області (керівники: Бобова Наталія Анатоліївна та Хоменко Алла 

Вікторівна). 

ІІ місце 

Танцювальну групу «Латино-клуб» міста Стара Любовня Словацької 

Республіки (керівник Біганічова Моніка). 

Змішана вікова категорія 

І місце 

Театр хореографічного мистецтва «My dance» Броварського навчально-

виховного об’єднання міста Бровари Київської області (керівники: 

Шихабутдінова Світлана Миколаївна та Шихабутдінов Ігор Павлович). 



ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» дитячий хореографічний колектив 

«Sovremennik» Будинку культури міста Мукачева Закарпатської області 

(керівники: Яцканич Олена Юріївна та Пархуць Вікторія Миколаївна). 

Сучасна хореографія. Мала форма 

 (середня вікова категорія (10–13 років)  

І місце 

Театр хореографічного мистецтва «My dance» Броварського навчально-

виховного об’єднання міста Бровари Київської області (керівники: 

Шихатбутдінова Світлана Миколаївна та Шихатбутдінов Ігор Павлович). 

   І місце 

(змішана вікова категорія) 

Театр хореографічного мистецтва «My dance» Броварського навчально-

виховного об’єднання міста Бровари Київської області (керівники: 

Шихатбутдінова Світлана Миколаївна та Шихатбутдінов Ігор Павлович). 

Сучасна хореографія. Соло. 

І місце 

(середня вікова категорія ( 10-13 років) 

Гуляну Світлану, вихованку («Be Free») Іршавського районного будинку 

культури міста Іршава Закарпатської області (керівник Чорнак Звеніслава 

Анатоліївна). 

І місце 

(старша вікова категорія (14-17 років) 

Дороту Молчанову, вихованку («ABC, ZUŠ Bernoláková 26, Košice»), 

Школи мистецтва Бернолакова, 26, міста Кошице, Словацької Республіки 

(керівник Молчанова Зузанна). 

Сучасна хореографія. Дует. 

І місце  

(молодша вікова категорія (до 9 років) 

Калініченко Маргариту, вихованку зразкового колективу спортивно-

естрадного танцю «Мiх» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацький центр «Штурм» міста Дніпра Дніпропетровської області 

(керівник Прілоус Ірина Анатоліївна).  

І місце 

(старша вікова категорія ( 14-17 років) 

Чистякову Олександру, вихованку зразкового спортивно-естрадного 

танцю «Мiх» Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацький центр «Штурм» міста Дніпра Дніпропетровської області (керівник 

Прілоус Ірина Анатоліївна). 

ІІ місце 

 (старша вікова категорія ( 14-17 років) 

Шихабутдінова Антона, Шихабутдінову Жанну, вихованців Театру 

хореографічного мистецтва «My dance» Броварського навчально-виховного 

об’єднання міста Бровари Київської області (керівники: Шихабутдінова 

Світлана Миколаївна та Шихабутдінов Ігор Павлович). 



3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи О.В.Педоренко.  

 

 

  Директор                                                                                                 Г. А. Шкура 

 
 

 


