
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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від 27.10.2019р.              м. Київ                  № 10-11 

 

 
Про підсумки проведення  

Міжнародного фестивалю – конкурсу 

дитячої та юнацької хореографії  

«Падіюн-Євро-Данс» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 року № 1292 

«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), з 

25 по 27 жовтня 2019 року у місті Ужгороді Українським державним центром позашкільної 

освіти спільно з Закарпатським обласним палацом дитячої та юнацької творчості «Падіюн» 

проведено Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-

Євро-Данс». 

Участь у заході взяли 1200 учасників (43 колективи) з 10 областей України а саме: 

Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Київської, Миколаївської, Львівської, 

Хмельницької, Одеської, Рівненської, Сумської, а також Республіки Польщі, Республіки 

Молдови та Республіки Словакії. 

   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» хореографічний ансамбль «Асорті» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» міста Дніпра 

Дніпропетровської області (керівники: Сашенкова О. А., Кулаковська Н.). 

Номінація «Народний танець» 

 Молодша вікова категорія (до 9 років) 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» Комунального закладу 

«Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва» міста Чорноморська Одеської області 

(керівник: Скворцова О. В.). 

ІІІ місце 

Ансамбль танцю «Едельвейс» Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва (керівник: Кудінова А.О.). 



Середня вікова категорія (10 - 13 років) 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» Міського будинку 

культури міста Рівне (керівник: Кірія Н. Г.). 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» аматорський ансамбль народного та естрадного 

танцю «Наша Файта» Будинку культури с. Сторожниця Ужгородського району 

Закарпатської області (керівник: Огразанська М. І.). 

ІІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді (керівники: Дзюбенко Н.М., Віюк Н.В.; Полякова Ю. І.); 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Світлячок» 

Маріупольського міського Палацу естетичного виховання Донецької області. 

Старша вікова категорія (14 – 17 років) 

І місце 

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

навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької області міста Нетішина 

(керівник: Грищук Л. С.). 

ІІ місце 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Дружба» Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді (керівники: Дзюбенко Н.М., Віюк Н.В.; Полякова Ю.І.). 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив» народного танцю «Сонечко» Комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю міста Суми (керівник:Кравченко О. Ю.). 

Молодіжна вікова категорія 

     ІІІ місце 

Ансамбль народної музики і танцю «Ґорґани» Центру дитячої творчості «Веселка» 

Франківського району міста Львова (керівник: Когут О. В.). 

Змішана вікова категорія 

І місце 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Катюша» клуба моряків 

Українського Дунайського пароплавства Одеської області міста Ізмаїлу (керівник:Щербань Д.Г.). 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Вояж» Комунального закладу 

«Будинок дітей та молоді» міста Сарни Рівненської області. 

ІІІ місце  

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Молодість», «Народний дім» міста 

Червонограду Львівської області. 

Номінація «Сучасний танець» 

Молодша вікова категорія ( до 9 років) 

І місце 

Студію сучасного танцю «Be Free» закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

№ 2 Іршавської міської ради Закарпатської області (керівник: Чорнак З. А.); 

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Молодіжний бульвар» 

Світлодарського Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області (керівники: 

Корякіна Н. В. хореограф Білоусова І. В.). 

ІІ місце 

 Хореографічний колектив «Fitdance KiDs» FITDANCE STUDIO Закарпатської області 

міста Мукачева; 



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

навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Хмельницької області міста Нетішина 

(керівники: Корякіна Н.В., Білоусова І. В.). 

Середня вікова категорія ( 10 - 13років) 

І місце 

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Молодіжний бульвар» 

Світлодарського Центру дитячої та юнацької творчості Донецької області (керівники: 

Корякіна Н.В., Білоусова І. В.); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Катюша» клуба моряків 

Українського Дунайського пароплавства міста Ізмаїлу Одеської області(керівник: Щербань Д.Г.); 

«Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Шоу – балет «Фрістайл» 

Палацу дитячої та юнацької творчості (Республіка Молдова міста Тирасполя (керівники: 

Самойленко О.М., Боярінова Н. М.); 

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Фо Степ» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості міста Слов’янська (керівники: Кульга Т., 

Хіміон Т. П., Шандура Г.М., Киркач А.В.). 

ІІ місце 

«Зразковий художній колектив» хореографічну студію «FORS» міста Києва (керівник: 

Вінокурова Т.А.). 

ІІІ місце 

«Зразковий художній колектив»  хореографічну студію «Фо Степ» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості міста Слов’янська (керівники: Хіміон Т.П., 

Шандура Г.М., Киркач А.В.). 

Старша вікова категорія ( 14 – 17 років) 

І місце 

 «Зразковий художній колектив» хореографічний колектив «Шоу – балет «Фрістайл» 

Палацу дитячої та юнацької творчості (Республіка Молдова, міста Тирасполя (керівники: 

Самойленко О. М., Боярінова Н.М.). 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Корпорація Друзів» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» міста Ужгорода (керівники: 

Брежинський Є.І., Височан Н. Ю.); 

 «Зразковий художній колектив» хореографічну студію «Фо Степ» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості міста Слов’янська (керівники: Мальована 

Аліса, Хіміон Т. П., Шандура Г.М., Киркач А.В). 

ІІ місце 

«ABC, ZUŠ Bernoláková 26, Košice», Школа мистецтва Бернолакова, 26, міста Кошице 

Республіки Словакії (керівник: Зузана Молчанова). 

Молодіжна вікова категорія  ( 18 – 25 років) 

І місце 

 «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Корпорація Друзів» Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» міста Ужгорода (керівники: 

Брежинський Є. І., Височан Н. Ю.). 

Змішана вікова категорія 

І місце 

 «Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Асорті» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» міста Дніпра 

Дніпропетровської області (керівники: Сашенкова О. А., Кулаковська Н.); 

 «Зразковий художній колектив» ансамбль сучасної хореографії «Іскорка»  Палацу 

культури «Металург» Інтерпайп НТЗ міста Дніпра (керівники: Ткач Ірина, Красноокий 

Станіслав). 

 

 



ІІІ місце 

Студію сучасно-естрадного танцю «Лего» с. Богуслава Павлоградського району 

Дніпропетровської області (керівник: Будріна Ірина). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи О.В. Педоренко. 

 

 

Директор                        Г. А. Шкура 


