
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласних етапів 
Міжнародного фестивалю-конкурсу
дитячої та юнацької хореографії «ПАДІЮН-ЄВРОДАНС» та 
Всеукраїнських відкритих змагань з джамстайлу, 
шаффлу та брейку «Ипііесі сіапсе Ьеаі»

На виконання наказу директора департаменту освіти та науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2019 № 4/163-19-ОД «Про затвердження Плану 
обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 
2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», з метою підтримки, 
розвитку, популяризації в широких колах дитячої та молодіжної творчості, 
підвищення професійної майстерності юних артистів, сприяння становленню і 
розвитку національної культури шляхом підтримки дитячої та юнацької 
творчості, 27.09.2019 відбудуться обласні етапи Міжнародного фестивалю- 
конкурсу дитячої та юнацької хореографії «ПАДІЮН-ЄВРОДАНС» та 
Всеукраїнських відкритих змагань з джамстайлу, шаффлу та брейку «Ііпііесі 
сіапсе Ьеаі» (далі -  Фестивалі).

Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркових етапів 
Фестивалів в містах та районах області відповідно до інформаційно- 
методичних рекомендацій (додаються) та забезпечити участь дітей-переможців 
в обласних етапах.

Для участі у Фестивалях просимо до 20.09.2019 надіслати заявки 
переможців відбіркових етапів на електронну адресу: оЬ1.&8ІЇуа1@£таі1.сот з 
поміткою «ПАДІЮН-ЄВРОДАНС» або «Ііпііесі сіапсе Ьеаі».

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Шандура Ганна Миколаївна (099)766-84-95

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, е-шаіі: с)опорсіиі@икг.пеІ

№

Директорам закладів позашкільної 
освіти художньо-естетичного
напряму міських рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад та військово- 
цивільних адміністрацій

Директор ОПДЮТ



Додаток
до листа ОПДЮТ 
від 20$  р.

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі 

Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії
«ПАДІЮН-ЄВРОДАНС»

До участі запрошуються хореографічні дитячі, юнацькі та молодіжні творчі 
колективи, учні (вихованці) загальноосвітніх, професійно-технічних і закладів 
позашкільної освіти, студенти вищих навчальних закладів України культурно- 
мистецького напряму віком від 6 до 25 років включно.

НОМІНАЦІЇ:
Хореографія
1.1. Сучасний танець.
1.2. Народний танець;

Кількісний склад (для всіх
номінацій)
соло (1 учасник);
дует або пара (2 учасників);
мала група (3-5 учасників);
Кількість учасників колективу
необмежена

Вікові категорії (для всіх номінацій)
1. молодша -  до 9 років;
2. середня -  10-13 років;
3. старша -  14-17 років;
4. молодіжна -  18-25 років;

ВИМОГИ:
1. Учасники представляють на розсуд журі максимум 2 номери в одній 

номінації і віковій категорії загальною тривалістю не більше 8 хвилин.
2. Від соліста чи дуету можна заявити максимум 2 номери в різних 

номінаціях чи вікових категоріях.
3. Повний вік учасників солістів-виконавців визначається на момент 

участі у конкурсі;
4. Вікові групи ансамблів заявляються залежно від середнього віку 

учасників (невідповідність віковій групі може становити не більше 30%);
5. У разі перевищення зазначеного часу журі має право зупинити 

фонограму.



Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі 

Всеукраїнських відкритих змагань з джамстайлу та шаффлу
«Шііесі сіапсе Ьеаі»

До участі у змаганнях запрошуються учні (вихованці) позашкільних, 
загальноосвітніх, вищих та інших навчальних закладів (джампери та шаффлери 
України та інших країн світу).

Учасники братимуть участь у двох номінаціях:
Соло Ішпрзіуіе;
Соло 8Ьий1е.
(Загальна кількість учасників необмежена).

Проведення змагань, система турніру.
Правила проведення змагань у номінації «Соло Іитрзїуіе» та «Соло 8ЬиШе» є 
однаковими.

I Раунд:
Учасники однієї номінації розподіляються на пари та змагаються один з 

одним. Пари виходять по одній в зону батлу і по черзі кожен в 
парі демонструє свою програму. Далі із 2-х учасників суддіобирають 
одного переможця, який проходить у сітку «переможців», а програвший учасник 
проходить у сітку «другого шансу». Таким чином всі учасники розподіляються 
на 2 частини і змагаються між собою у своїх (відповідних) сітках. Учасники 
пари вирішуються шляхом жеребкування.

II Раунд:
Учасники сітки «другого шансу» розподіляються на пари та змагаються 

між собою. Із 2-х учасників судді обирають одного переможця який проходить у 
III раунд (завершальний). Так само відбуваються змагання учасників сітки 
«переможців». Учасники пари вирішуються шляхом жеребкування. Такі раунди 
продовжуються доти доки у сітці «другого шансу» не залишиться один учасник, 
а у сітці «переможців» не залишиться два учасника. В останньому раунді сітки 
«переможців» учасники танцюють по 2 соло, по черзі.




