
      
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

 

20.11.2020 р.                                          м. Київ                                         № 11- 04 

 

 

Про підсумки проведення 

Міжнародного фестивалю-конкурсу 

дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

(дистанційний формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з 18 

по 20 листопада 2020 року у місті Ужгороді Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з Закарпатським обласним палацом дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн»  відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс 

дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс». 

У фестивалі - конкурсі взяли участь 92 колективи (4201 учасник) з 11 

областей України, а саме: Вінницької, Волинської, Донецької Житомирської, 

Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської областей та хореографічні колективи Республіки 

Молдови (м. Кишинів, м. Дубоссари).  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти відповідних ступенів: 

Номінація: Народний танець 

Молодша вікова категорія (до 9 років) 

Дипломом І ступеня 



 «Зразковий художній колектив» хореографічний ансамбль «Пірует» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської 

області (керівник: Махоріна Ольга).   

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

хореографічної школи Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 

(керівник: Гуреєва Лариса, педагоги: Підлуцька Оксана, П’яних Елеонора, 

Єван Олег). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Дитячий зразковий аматорський колектив «Барви Поділля» Білогірської 

школи мистецтв Хмельницької області (керівник Самойлович Наталія). 

Середня вікова категорія (10-13 років) 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

хореографічної школи Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 

(керівник: Гуреєва Лариса, педагоги: Підлуцька Оксана, П’яних Елеонора, 

Єван Олег). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Час Пік» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості  м. 

Кропивницький (керівник: заслужений працівник освіти України Мурована 

Ірина);  

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Веселі чобітки» 

Палацу дитячої та юнацької творчості м. Херсон (керівник: Близьнюкова 

Ірина); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Сонечко» 

Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (керівник Кравченко 

Оксана); 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» ЗПО 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської 

області (керівники: заслужений працівник культури, відмінник освіти України 

Ризванюк Любов, Солоп Марія, Гулечко Тетяна, Панюс Сергій). 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області (керівники: 

Румянцева Лариса, Татаринкова Світлана).  

Старша вікова категорія (14 – 17 років) 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Час Пік» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості,                    м. 

Кропивницький (керівник: заслужений працівник освіти України Мурована 

Ірина); 



«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Барвінок» ЗПО 

«Ковельський Палац учнівської молоді імені Івана Франка» Волинської 

області (керівники: заслужений працівник культури, відмінник освіти України 

Ризванюк Любов , Солоп Марія, Гулечко Тетяна, Панюс Сергій); 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

хореографічної школи Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва          

(художній керівник: Гуреєв Іван, педагог Товста Катерина, постановка: Шютів 

Михайло). 

 

Дипломом ІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» танцювальний гурт «Арабеск» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області (керівник: Буєва Оксана); 

Ансамбль танцю «ЧИРЕШАРУЛ» Центру позашкільної роботи 

«Куркубеул», Республіка Молдова, м. Кишинів (керівники: Русу Тетяна, 

Пишненко Ольга);  

Ансамбль естрадного танцю «Серпантин» Палацу дитячо-юнацької 

творчості, Республіка Молдова, м. Дубоссари (керівник: Хамраєва Ірина). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Хореографічний колектив «Веселковий розмай» Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Харківської області 

(керівники: Педько Тетяна, Гвоздік Валентина); 

Танцювальний колектив «Merry Dance» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Куп`янськ Харківської області. 

Молодіжна вікова категорія 

Дипломом ІІІ ступеня 

Танцювальний колектив «Модерн» Державного навчального закладу 

«Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення» м. 

Житомира (керівник: Скрицька Ірина) . 

 

Змішана вікова категорія 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Час Пік» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької м. Кропивницький 

(керівник: заслужений працівник освіти України Мурована Ірина). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Усмішка» Донецького 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості  м. Слов’янськ (художні 

керівники: Голік Олена, Голік Ігор балетмейстер-постановник: Шаронова 

Олександра); 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Сувенір» 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаїв 

(керівник: Бобкова Людмила); 



«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Подолянчик» 

хореографічної школи Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва                    

(художній керівник: Гуреєв Іван; педагог: Єван Олег); 

«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Веселі чобітки» 

Палацу дитячої та юнацької творчості м. Херсон (керівник: Близьнюкова 

Ірина). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Ансамбль танцю «Едельвейс» Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району м. Миколаїв (керівник: Кудінова Анастасія) ; 

Ансамбль танцю «Росинка» Томашпільського Будинку дитячої 

творчості Вінницької області (керівник: Васильківська Алла); 

«Зразковий художній колектив» дитячий хореографічний ансамбль 

«Чарівний каблучок» Віньковецької дитячої школи мистецтв Хмельницької 

області (керівник: Лемешева Оксана). 

Номінація: Сучасний танець 

Молодша вікова категорія (до 9 років) 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Час Пік» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, м. 

Кропивницький (керівник: заслужений працівник освіти України Мурована 

Ірина); 

 «Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Альянс» 

Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області (керівник: 

Терентьєва Алла);  

Ансамбль естрадного танцю «Ритмы века» Центру культури і творчості 

«Оріон», Республіка Молдова, м. Кишинів (керівник: Картавченко 

Володимир). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Шарм» 

Томашпільського Будинку дитячої творчості Вінницької області (керівник: 

Олійник Мирослава); 

 «Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

Позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості»  м. Нетішин 

Хмельницької області (керівник: Грищук Лариса); 

Балетна студія «Солнышко», Республіканський Центр Творчості Дітей і 

Молоді, Республіка Молдова, м. Кишинів (керівник: Тюрина Тамара);

 Хореографічний колектив «Бассданс» Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області (керівник: Подопригора Василіса). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Танцювальний колектив «Експромт» Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Харківської області (керівник: Гладкова 

Тетяна); 

         Ансамбль танцю «Імпульс» Томашпільського Будинку дитячої творчості 

Вінницької області (керівник: Боварь Катерина); 



«Народний художній колектив» ансамбль танцю «Непосиди» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Добропілля Донецької області (керівники: 

Румянцева Лариса, Татарникова Світлана). 

              Середня вікова категорія (10 - 13років) 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар» Світлодарського центру дитячої та юнацької творчості,                                 

Донецької області (керівник: Корякіна Наталія);  

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Час Пік» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості, м. 

Кропивницький (керівник: заслужений працівник освіти України Мурована 

Ірина); 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Альянс» 

Будинку дитячої творчості м. Славута Хмельницької області (керівник: 

Терентьєва Алла); 

Хореографічний гурток «Терпсихора» Будинку творчості дітей та 

юнацтва Інгульського району м. Миколаїв (керівник: Пак Ірина). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» театр танцю «Зорецвіт» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області (керівник: Щербатюк Марія); 

«Зразковий художній колектив» ансамбль бального танцю «Ритм» 

Комунального закладу «Немирівський центр дитячої та юнацької творчості» 

Вінницької області (керівники: Андрієнко Олеся; Андрієнко Богдан); 

Клуб сучасного спортивного танцю «ЕРА» Волочиського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області (керівник: Примасюк 

Анастасія); 

Ансамбль бального танцю «VIVA DANCE» Волочиського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області (керівник: Ковтун Юлія 

Василівна); 

Ансамбль танцю «ЧИРЕШАРУЛ» Центру позашкільної роботи 

«Куркубеул», Республіка Молдова, м. Кишинів (керівники: Русу Тетяна, 

Пишненко Ольга). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Танцювальний колектив «Дзвіночок» Богодухівського центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області (керівник: Курко-Дерябіна Алла); 

Хореографічний колектив «Веселковий розмай» Комунального закладу 

«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Харківської області 

(керівники: Педько Тетяна, Гвоздік Валентина); 

Танцювальний колектив «Dreams» Вознесенського міського Центру 

дитячої та юнацької творчості Миколаївської області (керівник: Поборцева 

Маргарита); 

Танцювальний колектив «Самоцветы» Чугуївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Харківської області (керівник: Чикачкова Юлія); 

Хореографічний колектив «Бассданс» Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області (керівник: Подопригора Василіса). 

 



Старша вікова категорія (14 – 17 років) 

Дипломом І ступеня 

«Народний художній колектив» студію сучасного танцю «Молодіжний 

бульвар» Світлодарського центру дитячої та юнацької творчості Донецької 

області (керівник: Корякіна Наталія); 

«Народний художній колектив» ансамбль бального танцю «Шарм» 

Позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» м. Нетішин 

Хмельницької області (керівник: Грищук Лариса) ; 

Ансамбль танцю «ЧИРЕШАРУЛ» Центру позашкільної роботи 

«Куркубеул», Республіка Молдова, м. Кишинів (керівники: Русу Тетяна, 

Пишненко Ольга). 

Дипломом ІІ ступеня 

«Народний художній колектив» хореографічний ансамбль «Час Пік» 

Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості,                м. 

Кропивницький (керівник: заслужений працівник освіти України Мурована 

Ірина); 

 «Зразковий художній колектив» сучасної хореографії «Монреаль» 

Люботинського міського будинку дитячої та юнацької творчості Харківської 

області (керівники: Кокалко Світлана, Кокалко-Черкашина Наталія); 

Ансамбль естрадного танцю «Ритмы века» Центру культури і творчості 

«Оріон», Республіка Молдова, м. Кишинів (керівник: Картавченко 

Володимир); 

«Зразковий художній колектив» танцювальний гурт «Арабеск» 

Старокостянтинівського міського центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області (керівник: Буєва Оксана); 

Зразковий аматорський хореографічний колектив «Едельвейс» Скала - 

Подільського будинку культури Тернопільської області (керівники: 

Кульчицька Наталя, Денькович Наталя).  

Молодіжна вікова категорія ( 18 – 25 років) 

Дипломом ІІІ ступеня 

«Народний художній колектив» театр танцю «Зорецвіт» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти Волинської області (керівник: Щербатюк Марія). 

Змішана вікова категорія 

Дипломом ІІ ступеня 

Колектив естрадного танцю Центру дитячої та юнацької творчості 

«Ніка» Южноукраїнського центру дитячої та юнацької творчості                              

Миколаївської області (керівник: Сидорченко Наталія); 

Танцювальний колектив «Веселка» Старомлинівського центру дитячої 

та юнацької творчості Великоновосілківського району Донецької області 

(керівник: Серба Діана). 

Дипломом ІІІ ступеня 

Колектив сучасного танцю «Магія» Позашкільного навчального закладу 

«Центр творчості та дозвілля» м. Покровськ   Донецької області (керівник: 

Розкошна Людмила). 

 



2. Оголосити подяку за вагомий внесок у підготовку та проведення 

Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» (дистанційний формат): 

Ганущиній Світлані Іванівні, директору Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн»; 

Ганько Надії Василівні, заступнику директора Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн»; 

Пендерецькій Галині Володимирівні, заступнику директора 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн»; 

Сойновій Маргариті Борисівні, завідувачу відділу художньо – творчої 

діяльності Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«Падіюн»; 

Батрин Тетяні Юріївні, методисту відділу художньо – творчої діяльності 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН». 

3. Оголосити подяку членам журі за багаторічну творчу співпрацю: 

Шевцовій Ірині Миколаївні, голові журі,  заслуженому працівнику 

культури України, викладачу-методисту Ужгородського Інституту культури і 

мистецтв; 

Брежинському Євгену Івановичу, художньому керівнику Народного 

художнього колективу, ансамблю танцю «Танцювальна корпорація друзів» 

відміннику освіти України;  

Камінській Олені Анатоліївні,  художньому керівнику Народного 

художнього колективу студії сучасного танцю «Бліц», Відміннику освіти 

України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

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

 

 

  Директор             Г. А. Шкура 
 

 


