
УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

НАКАЗ

М 20^р. м. Слов’янськ № 7-7^/

Про підсумки обласного етапу 
Міжнародного фестивалю-конкурсу 
дитячої та юнацької хореографії 
«Падіюн-Євро-Данс» (дистанційно)

На виконання наказу директора Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості від 17.08.2021 № 134 «Про проведення обласного етапу Міжнародного 
фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» (дистанційно), 
на підставі рішення журі від 22.09.2021 (протокол № 17)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити, як такі, що додаються:
1.1. Список переможців Фестивалю.
1.2. Список учасників Фестивалю.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Олені Карпенко:
2.1. Вжити заходів щодо активізації роботи закладів позашкільної освіти у напрямку 

розвитку здібностей і обдарувань вихованців.
2.2. Нагородити переможців Фестивалю грамотами.
2.3. Про підсумки проведення Фестивалю надати інформацію департаменту освіти і 

науки Донецької облдержадміністрації.

3. Видати сертифікат за участь у роботі журі обласного етапу Міжнародного 
фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» (дистанційно):

Наталії Бобовій, керівнику «Народного художнього колективу» хореографічного 
ансамблю «Натхнення» комунального комплексного позашкільного навчального закладу 
«Маріупольський міський Палац естетичного виховання».

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Олену Карпенко.

В. о. директора Донецького ОПДЮТ Ольга БОЙКО



Додаток 1
до наказу ОПДЮТ
від /Д.ОЗ.ЗІ&Щ №

Список переможців
обласного етапу Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької 

хореографії «Падіюн-Євро-Данс» (дистанційно)

У номінації: «Сучасний танець»
Соло

середня вікова категорія
II місце:
Анна Сердюк, «Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю 

«Подарунок», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, 
керівник Басенко Н.Є.

III місце:
Юлія Присяжнюк, «Народний художній колектив» ансамбль сучасного 

танцю «Карамель», Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської 
ради, керівник Сімагіна Є.В.

старша вікова категорія
II місце:
Софія Павленко, «Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного 

танцю «Подарунок», Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької 
творчості, керівник Басенко Н.Є.

Дует або пара
старша вікова категорія
II місце:
Зарина Наімова та Поліна Назаренко, «Зразковий художній колектив» 

ансамбль сучасного танцю «Німфея», Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради, керівник Сушко М.В.

III місце:
Анна Кобзарь та Валерія Колупаева, «Зразковий художній колектив» 

ансамбль сучасного танцю «Німфея», Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради, керівник Сушко М.В.

Колективи
молодша вікова категорія
II місце:
«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Ассоль», КЗ 

«Міський Центр позашкільної роботи за місцем мешкання» Маріупольської 
міської ради, керівники Бондаренко Л.І., Бессонова С.О.;

Хореографічний гурток «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та



юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов А.С. 

ІІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Подарунок», 

Мар’їнський районний Центр дитячої та юнацької творчості, керівник 

Басенко  Н.Є. 

 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Фо степ», 

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, керівники 

Ганзер  Н.О., Хіміон Т.П., Киркач А.В.; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Браво», Центр 

дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Петрова  Т.В. 

ІІІ місце: 

Хореографічний гурток «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов А.С.; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Карамель», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Сімагіна Є.В. 

 

старша вікова категорія 

І місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Німфея», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Сушко 

М.В. 

ІІ місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Ассоль», КЗ 

«Міський Центр позашкільної роботи за місцем мешкання» Маріупольської 

міської ради, керівники Бондаренко Л.І., Бессонова С.О.; 

«Зразковий художній колектив» хореографічна студія «Гармонія dance», КЗ 

«Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Маріупольської міської ради, керівник Блинська І.А. 

ІІІ місце: 

Хореографічний гурток «Авансцена», Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, керівники Карпочова Л.Л., Карпочов А.С.; 

«Народний художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Карамель», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник 

Сімагіна Є.В. 

 

змішана вікова категорія 

І місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль естрадно-спортивного танцю 

«Формула», КЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району 



м. Маріуполя» Маріупольської міської ради, керівник Ласкаржевська Ю.О. 

 

у номінації: «Народний танець» 

Мала група 

середня вікова категорія 

ІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Непосиди», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

 

Колективи 

середня вікова категорія 

І місце: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Юність», Центр дитячої 

та юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівники Кошелева З.І., 

Сапего Л.А. 

ІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Непосиди», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

 

старша вікова категорія 

ІІ місце: 

«Народний художній колектив» ансамбль народного танцю «Непосиди», 

Центр дитячої та юнацької творчості Добропільської міської ради, керівники 

Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

 

До участі у Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької 

хореографії «Падіюн-Євро-Данс» рекомендувати: 

«Зразковий художній колектив» ансамбль сучасного танцю «Німфея», 

Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської міської ради, керівник Сушко 

М.В.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль естрадно-спортивного танцю 

«Формула», КЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості Кальміуського району 

м. Маріуполя» Маріупольської міської ради, керівник Ласкаржевська Ю.О.; 

«Зразковий художній колектив» ансамбль танцю «Юність», Центр дитячої 

та юнацької творчості Костянтинівської міської ради, керівники Кошелева З.І., 

Сапего Л.А. 

 

 

 

 



Додаток 2 
до наказу ОПДЮТ 
відЛ/^Ж/№

Список учасників
обласного етапу Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс» (дистанційно)

Номінація: «Сучасний танець»

Соло

№ Назва колективу/ПІБ 
учасника

к- 
ть 
уч.

Стать
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефонЖ Ч

1 Курмаз Валерія, 
Школа танців «Дует» 1 1 с «МІХ LATINA» Лиманський міський Центр позашкільної 

роботи Лиманської міської ради Гончарова А.В.

2

Присяжнюк Юлія, 
«Народний художній 
колектив» ансамбль 

сучасного танцю 
«Карамель»

1 1 с «Павук» Центр дитячої та юнацької творчості 
Дружківської міської ради Сімагіна Є.В.

3

Сердюк Анна, 
«Зразковий художній 
колектив» ансамбль 

сучасного танцю 
«Подарунок»

1 1 с «SkorpiON» Мар’їнський районний Центр дитячої та 
юнацької творчості Басенко Н.Є.

4

Павленко Софія, 
«Зразковий художній 
колектив» ансамбль 

сучасного танцю 
«Подарунок»

1 1 ст. «Play with fire» Мар’їнський районний Центр дитячої та 
юнацької творчості Басенко Н.Є.

Дует або пара

№ Назва колективу/ПІБ 
учасника

К- 
ть 
уч.

■ Стать
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефонЖ Ч



5 Гурток «Талісман» 2 2   с «Moon rise» 
КЗ «Волноваський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади 

Вороченко О.О. 

6 

Новосельська Марина 

та Єфременко 

Анастасія, 

Хореографічний 
колектив «Інтісар» 

2 2   с 
1.«Танго» 

2.«Ніченька» 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Мирноградської міської ради 
Андрєєва Т.С. 

7 

Кобзарь Анна та 

Колупаєва Валерія, 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Німфея» 

2 2   ст. «Коли ми разом» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Сушко М.В. 

8 

Наімова Зарина та 

Назаренко Поліна, 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 
«Німфея» 

2 2   ст. 
«Ти завжди будеш 

поряд» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Сушко М.В. 

Мала група 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

9 

«Народний художній 
колектив» ансамбль 

хореографічних 

мініатюр «Вітерець» 

5 5   ст. 
«Танець крапель на 

воді» 

КЗ «Лівобережний районний Будинок дитячої 
та юнацької творчості» Маріупольської 

міської ради 

Тихонова К.А. 

10 
Студія сучасного 

стилізованого танцю 

«Гармонія» 

4 4   зм. 
1.«Берегині скарбів» 

2.«Just dance» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради 
Володимирова Т.С. 

11 

Танцювальна студія 

«Конфетті», група 

«Конфетті» 

3   3 зм. «Шторм» 
Лиманський міський Центр позашкільної 

роботи Лиманської міської ради  
Пустовалова С.М. 

 

 



Колективи 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

12 

«Зразковий художній 
колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Ассоль» 

27 27   

м 

1.«Радіємо весні» 
КЗ «Міський Центр позашкільної роботи за 

місцем мешкання» Маріупольської міської 

ради 

Бондаренко Л.І., Бессонова С.О. 

22 22   2.«Запалюємо зірки» 

13 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Подарунок» 

8 8   м 
1.«Веселунчик» 

2.«Жабенята» 

Мар’їнський районний Центр дитячої та 

юнацької творчості 
Басенко Н.Є. 

14 

«Народний художній 
колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Візаві» 

30 27 3 м «Бебі-бум» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Беззуба Н.Ю. 

15 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Візаві» 

11 11   м 
«Незвичайний 

оркестр» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Беззуба Н.Ю. 

16 

Танцювальна студія 

«Конфетті», група 

«Лотос» 

7 7   м «Любов в долонях» 

Лиманський міський Центр позашкільної 

роботи Лиманської міської ради  

 

 

Пустовалова С.М. 

17 
Хореографічний 

гурток «Авансцена» 
12 12   м 

1.«Рожеві зайці» 

2.«Прогулянка» 

Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 

 

Карпочова Л.Л., Карпочов А.С. 

 

18 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Ассоль» 

14 14   

с 

1.«В світі без звуків» 

 

КЗ «Міський Центр позашкільної роботи за 

місцем мешкання» Маріупольської міської 

ради 

 

 

 

 
 

Бондаренко Л.І., Бессонова С.О. 

16 16   2.«Ми змінюємо світ» 



19 
Ансамбль танцю 

«Асорті» 

14 12 2 

с 

1.«Морський бриз» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

військово-цивільної адміністрації м. Торецьк 
Русаченко В.Г. 

12 10 2 2.«Полька-трійка» 

20 
Хореографічний 

гурток «Авансцена» 

24 24   

с 

1.«Червона рута» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Карпочова Л.Л., Карпочов А.С. 

13 13   2.«Солдатики» 

21 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 
«Німфея» 

15 15   с 
«За межами 

реальності» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Сушко М.В. 

22 

«Зразковий художній 

колектив» 

хореографічна студія 

«Фо степ» 

17 17   с «Король лев» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Ганзер Н.О., Хіміон Т.П., Киркач А.В. 

23 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Браво» 

10 5 5 с «А ми українці» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Петрова Т.В. 

24 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Карамель» 

18 17 1 с «Феї» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Сімагіна Є.В. 

25 Гурток «Gloria Dance» 12 11 1 с «Весела компанія» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади 

Дорошенко В.В. 

26 
Гурток «Сучасний 

танець» 
12 12   с 

1.«Street dance» 

2.«Годинник» 

Будинок творчості дітей та юнацтва 

Мирноградської міської ради 
Горкун О.Г. 

27 Гурток «Талісман» 8 7 1 с «Night burglar» 

КЗ «Волноваський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади 

Вороченко О.О. 



28 

Танцювальна студія 

«Конфетті», група 

«Лимонад» 

15 14 1 с «Підводний світ» 
Лиманський міський Центр позашкільної 

роботи Лиманської міської ради  
Пустовалова С.М. 

29 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Ассоль» 

9 9   

ст. 

1.«Зачарований ліс» КЗ «Міський Центр позашкільної роботи за 

місцем мешкання» Маріупольської міської 

ради 

Бондаренко Л.І., Бессонова С.О. 

8 8   2.«Лінія життя» 

30 
Хореографічний 

гурток «Авансцена» 

10 10   

ст. 

1.«Доля» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Карпочова Л.Л., Карпочов А.С. 

12 12   2.«Щедрик» 

31 

«Зразковий художній 

колектив» 

хореографічна студія 

«Фо степ» 

11 11   

ст. 

1.«F.S. Team» 
Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості 
Ганзер Н.О., Хіміон Т.П., Киркач А.В. 

14 14   2.«Indian dancehall» 

32 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 
«Німфея» 

9 9   ст. 
«В полоні 

невідомості» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Сушко М.В. 

33 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Подарунок» 

12 12   ст. 
1.«Фанк»  

2.«Діти світла» 

Мар’їнський районний Центр дитячої та 

юнацької творчості 
Басенко Н.Є. 

34 

«Зразковий художній 

колектив» 

хореографічна студія 

«Гармонія dance» 

11 11   ст. 
1.«Вільна»  

2.«Ла-ла-ленд» 

КЗ «Лівобережний районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Маріупольської 

міської ради 

Блинська І.А. 

35 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Браво» 

8 7 1 ст. «Музика серця» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Петрова Т.В. 

36 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Візаві» 

8 8   ст. «Веснянка» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Беззуба Н.Ю. 



37 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 
сучасного танцю 

«Карамель» 

13 13   ст. «Загублений світ» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Дружківської міської ради  
Сімагіна Є.В. 

38 

Дитячий 

хореографічний 
колектив «Задоринки» 

7 7   ст. «Star now» 
Часовоярський Центр дитячої та юнацької 

творчості 
Мартинюк Н.В. 

39 

Хореографічний 

колектив «Дитячий 

експрес» 

10 8 2 ст. 
«Нестримний хіп-

хоп» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської селищної ради 
Шамрай Д.О. 

40 

«Зразковий художній 
колектив» студія 

сучасного танцю 

«Планета L» 

15 3 12 

зм. 

1.«Пірати» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради 
Барбарік І.І., Аніщенко А.М. 

12 12   2.«Kids style» 

41 Гурток «Gloria Dance» 6 6   зм. «Для тебе» 
КЗ «Волноваський Будинок дитячої та 

юнацької творчості» Волноваської міської 

територіальної громади 

Дорошенко В.В. 

42 
Танцювальна студія 
«Конфетті», група 

«Лимонад» 

15 15   зм. «Black people» 
Лиманський міський Центр позашкільної 

роботи Лиманської міської ради  
Пустовалова С.М. 

43 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

естрадно-спортивного 

танцю «Формула» 

50 47 3 

зм. 

1.«Щасливим бути» 
КЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості 

Кальміуського району м. Маріуполя» 

Маріупольської міської ради 

Ласкаржевська Ю.О. 

33 33   2.«Сансара» 

Номінація: «Народний танець» 

Соло 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

44 

Хатнянська Варвара, 

Хореографічний 

колектив «Перлина 
Сходу» 

1 1   м «Халіджи» 

Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів 

– ліцей «Гармонія» Мирноградської міської 

ради 

Шикова С.О. 



Мала група 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

45 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 
народного танцю 

«Непосиди» 

3 3   с 
1.«Тарантелла» 

2.«Подоляночка» 
Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

Колективи 

№ 
Назва колективу/ПІБ 

учасника 

К-

ть 

уч. 

Стать 
В.к. Назва роботи Офіційна назва навчального закладу ПІБ керівника, моб. телефон 

Ж Ч 

46 

Дитячий 

хореографічний 
колектив «Задоринки» 

14 12 2 м «Трик-трак» 
Часовоярський Центр дитячої та юнацької 

творчості 
Мартинюк Н.В. 

47 

«Зразковий художній 

колектив» ансамбль 

танцю «Юність» 

16 8 8 с 

1.«Барви Полісся» 

2.«Карпатські 

візерунки» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Костянтинівської міської ради 
Кошелева З.І., Сапего Л.А. 

48 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

народного танцю 

«Непосиди» 

12 6 6 с 
1.«Хава Нагила» 

2.«Весняні забави» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

49 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

сучасного танцю 

«Райдуга-Шанс» 

24 20 4 с 

1.«Розважаємось 

разом» 2.«Дівчинки 

горянки» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Рудь Л.К. 

50 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

хореографічних 

мініатюр «Вітерець» 

6 3 3 ст. «Викрутаси» 

КЗ «Лівобережний районний Будинок дитячої 

та юнацької творчості» Маріупольської 

міської ради 

Тихонова К.А. 

51 

«Народний художній 

колектив» ансамбль 

народного танцю 

«Непосиди» 

18 9 9 

ст. 

1.«Гопак» 

Центр дитячої та юнацької творчості 

Добропільської міської ради 
Румянцева Л.М., Татаренкова С.С. 

12 6 6 2.«Чардаш» 

 

 


