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Від 10.09.2021р  № 09-13  

                                                                                       Директорам обласних, Київського  

міського центру, палаців дитячо - 

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків  

художньої та технічної творчості  

 

Про проведення Міжнародного 

фестивалю - конкурсу дитячої 

та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс»  

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 

24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», 22 – 24 жовтня 2021 

року у місті Ужгороді Українським державним центром позашкільної освіти спільно 

із Закарпатським обласним палацом дитячої та юнацької творчості «Падіюн» 

відбудеться Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс». Умови проведення додаються. 

До участі у заході запрошуються хореографічні дитячі, юнацькі та молодіжні 

творчі колективи, учні (вихованці) закладів позашкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти України та інших закладів та 

установ віком від 6 до 25 років, включно. 

Додаткова інформація за тел.: у місті Києві (044) 253-63-99, контактна особа – 

Зубанова Надія Іванівна, у місті Ужгороді (0312) 64-34-00, (099) 259-95-46 - 

контактна особа – Сойнова Маргарита Борисівна. 

Додаток: на 5 арк. 

 

 

Директор                                                                                                  Геннадій ШКУРА 

 

 

 

 
Лідія Маслова (044) 253 01 05 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetudcpo@i.ua
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http://udcpo.com.ua/


 

Додаток 

до листа УДЦПО  

              від 10.09.21 р. № 09-13 

  

 

Умови проведення 

Міжнародного фестивалю-конкурсу 

дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» (далі фестиваль-конкурс) проводиться з метою 

підтримки, розвитку, популяризації в широких колах дитячої та юнацької 

творчості, підвищення професійної майстерності юних артистів, сприяння 

становленню і розвитку національної культури, виявлення та сприяння юним 

талантам, пропаганди активних форм дозвілля. 

1.2. Основними завданнями фестивалю-конкурсу є: 

розвиток хореографічного дитячого та юнацького мистецтва; 

обмін творчим досвідом і творчими досягненнями між колективами, 

керівниками та встановлення творчих зв’язків; 

підвищення професійного рівня керівників-педагогів дитячих колективів; 

підтримка талановитих дітей та молоді в реалізації творчого потенціалу; 

виховання художнього смаку у підростаючого покоління. 

 

2. Організатори фестивалю - конкурсу 

2.1. Організаторами фестивалю – конкурсу є Український державний 

центр позашкільної освіти, департамент освіти і науки молоді і спорту 

Закарпатської обласної державної адміністрації, Закарпатський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості «Падіюн». 

 

3. Учасники фестивалю - конкурсу 

3.1. До участі у заході запрошуються хореографічні дитячі, юнацькі та 

молодіжні творчі колективи, учні (вихованці) закладів позашкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти України та інших 

закладів та установ віком від 6 до 25 років, включно. 

 

4. Номінації фестивалю-конкурсу 

4.1. Фестиваль-конкурс проходить у двох номінаціях:  

сучасний танець; 

народний танець; 

4.2. Вікові категорії (для всіх номінацій): 

молодша – до 9 років;  

середня – 10-13 років;  

старша – 14-17 років;  

молодіжна – 18 - 25 років;  

змішана. 



 

5. Конкурсні вимоги 

5.1. Учасники представляють на розсуд журі 2 номери в одній номінації і 

віковій категорії загальною тривалістю не більше 8 хвилин. 

5.2. Критерії оцінювання: 

техніка і майстерність виконання;  

оригінальність постановки, композиція;  

підбір і відповідність музичного супроводу; 

підбір і оригінальність костюмів. 

а) Повний вік учасників виконавців визначається на момент участі у 

конкурсі; 

б) Вікові групи ансамблів заявляються залежно від середнього віку учасників 

(невідповідність віковій групі може становити не більше 30%); 

в)  У разі перевищення зазначеного часу журі має право зупинити 

фонограму;  

        5.3.Технічні вимоги. 

   Носіями фонограм є USB-флешки (mp3-формат) з високою якістю звуку, 

рекомендується мати декілька видів носіїв, щоб бути універсально готовим. 

Кожна фонограма повинна бути підписана із вказівкою: 

 назва колективу; місто; заклад; номінація; вікова категорія; назва композиції 

і тривалості її звучання.  

Прохання, щоб на носії були лише фестивальні фонограми (без будь-яких 

інших фото, документів, музики)! Це ускладнює роботу звукорежисера. 

Керівник колективу несе відповідальність за якість та збереження фонограм. 

У випадку перевищення вказаного в заявці часу виступу журі мають право 

зупинити фонограму! 
Оргкомітет  фестивалю залишає за собою право змінювати порядок проведення 

заходів. 
 

6. Визначення та нагородження переможців 

6.1. Виступи учасників переглядають високоповажні члени журі з числа 

заслужених діячів культури, народних артистів, продюсерів. Рішення журі не 

обговорюється і перегляду не підлягає. 

6.2. За рішенням журі допускається дублювання призових місць за 

результатами конкурсу. Журі має право присудити не всі призові місця та 

Гран-прі. 

6.3. Результати конкурсу оголошуються на заключному Гала-концерті. 

Нагородження учасників проводиться за номінаціями та віковими 

категоріями.  

6.4. Не всі учасники фестивалю можуть бути включені в програму Гала-

концерту. Номери в Гала-концерт відбираються тільки за рішенням журі після 

перегляду всіх конкурсних виступів. 

6.5. Переможці фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами, 

відповідних ступенів, Українського державного центру позашкільної освіти. 

 

7. Документація фестивалю 



7.1. Для участі у фестивалі необхідно подати заявку разом з підписаною 

якісною сценічною фотографією в електронному варіанті. Подача заявок 

здійснюється до 17 жовтня 2021 року по: e-mail: EvroDanceUZ@gmail.com   
https://drive.google.com/drive/folders/1PfvrT8nhTU-O7F7VUpuSLsREVe_mOWHM?usp=sharing 

7.2. За більш детальною інформацією звертатись за телефоном у 

місті  Ужгороді: (0312) 64-34-00,   64-35-00 контактна особа – Сойнова 

Маргарита Борисівна  (099) 259-95-46 або надсилати свої запитання на 

електронну адресу  e-mail: EvroDanceUZ@gmail.com 

7.3. Прохання вказувати номера в заявці для конкурсу в тому порядку, в 

якому зручно виступати для вашого колективу. Режисер фестивалю при 

складанні конкурсної програми буде максимально враховувати ваші 

побажання.  

7.4. Колектив або учасник за власним бажанням пропонує один номер (з 

конкурсної програми чи будь-який інший) для  концерту відкриття фестивалю. 

Не всі учасники можуть бути включені в програму концерту. Режисер формує 

програму концерту після отримання всіх заявок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 



 

ЗАЯВКА 

на участь у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі  дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» 

 
Повна назва колективу /П.І.Б. керівника (для диплому) 

___________________________________________ 

Країна, область, місто-

_____________________________________________________________________ 

 

ПІБ контактної особи і телефон на час поїздки 

_________________________________________________ 

Кількість учасників фестивалю ________ (загальна), з них __________ (дів.) 

_________(хлоп.) 

Кількість супроводжуючих  _____________ (загальна), з них 

__________(жін.)_________(чол.) 

Кількість керівників ___________________  (загальна), з них __________(жін.) 

__________(чол.) 

Загальна кількість 

групи__________________________________________________________________ 

Контактний телефон керівника 

(моб.,нш.)___________________________________________________ 

Заклад, школа, структура, де працює колектив /повна  

назва/________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

Дата прибуття, час, № поїзду, вагону 

________________________________________________________ 

Дата від’їзду, час, № поїзду, вагону 

_________________________________________________________ 

Кількість осіб, що будуть  поселятися (якщо необхідно)  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Разом із заявкою надається якісна сценічна фотографія в електронному варіанті.  

Прохання вказувати номери для конкурсу в тому порядку, в якому зручно виступати для 

вашого колективу. 
 

Конкурсна програма 

№ Назва номеру Номінація Вікова 

категорія 

Тривалість Кількість 

учасників 

1      

2      

3      

4      

Номер для концерту відкриття фестивалю (за бажанням) 

№ Назва номеру Номінація Вікова 

категорія 

Тривалість Кількість 

учасників 

1      

 

Подача заявок здійснюється до 17 жовтня 2021 року по e-mail: EvroDanceUZ@gmail.com    

Додаток 2 



 

Журі 

Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої  та юнацької  хореографії  

«Падіюн-Євро-Данс» 

 

 

Голова журі: 

Валентина Вантух, Народна артистка України, директор та художній 

керівник Дитячої хореографічної школи при Національному академічному 

ансамблі танцю України ім. П. Вірського (м. Київ). 

Члени журі: 

Олджих Тимур, Магістр мистецтв Словаччини, президент фестивалю 

«Сніжний Оскар», артист Кошицького оперного театру (м. Кошице, 

Словаччина).  

Ірина Шевцова, Заслужений працівник культури України, викладач – 

методист Ужгородського Інституту культури і мистецтв (м. Ужгород), 

Товай Ольга, голова творчої спілки «Закарпатський обласний осередок 

Національної хореографічної спілки України». 
 

 


