
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу 
Міжнародного фестивалю-конкурсу 
«Перлини мистецтва»

На виконання наказу департаменту освіти і науки від 03.01.2020 № 2/163- 
20-ОД «Про затвердження Плану обласних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 
позашкільної роботи)», з метою підтримки, розвитку та популяризації 
хореографічного мистецтва, встановлення і зміцнення тісних культурних і 
творчих зв'язків між учасниками заходу, розвитку поваги у молоді до світових 
культурних досягнень і цінностей, 28.02.2020 у м. Слов’янськ відбудеться 
обласний етап Міжнародного фестивалю-конкурсу «Перлини мистецтва» 
(далі -  Конкурс).

Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркового етапу 
Конкурсу в містах та районах області відповідно до інформаційно-методичних 
рекомендацій (додається) та забезпечити участь дітей-переможців у Конкурсі.

Для участі у Конкурсі необхідно до 21.02.2020 надіслати заявки 
переможців відбіркового етапу на електронну адресу: оЬІ. Гезіі уа1@§таі1.сош з 
поміткою «Перлини мистецтва».

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

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, е-таіі: сіопорсіиі@икг.пеі

№

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

Виконавець: Павло ГОРДІЄНКО, 0501

Директор ОПДЮТ



Додаток
до листа ОПДЮТ
від ло, о£ 20Л0_ р. № ол-//5~-Р'/Л'

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Перлини мистецтва»

До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються: 
вихованці закладів позашкільної освіти, від 3 до 21 року (вік учасників 

визначається на момент початку конкурсного прослуховування) у шести вікових 
категоріях, а саме: 

дебют 3 - 5  років; 
перша 6 - 9  років; 
друга 10-12 років; 
третя 13 -  16 років; 
четверта 17-21 років; 
змішана.

Вікові категорії в номінації класичний танець: 
дебют 3 - 5  років; 
перша 6 - 8  років; 
друга 9 - 1 1  років; 
третя 12-14  років; 
четверта 15-17  років.

Фестиваль проводиться у номінаціях
1. Дитячий танець;
2. Класичний танець, неокласичний танець;
3. Фольклорний танець, народно-сценічний танець;
4. Стилізований народний танець;
5. Бальний танець, сучасний бальний танець;
6. Сучасний танець (різні стилі)

Конкурсні вимоги:
Соло -  один хореографічний номер.
Для номінації «Класичний танець» -  вільна композиція або варіація з 

репертуару класичного балету.
Малі форми (до 5 виконавців) -  два хореографічні номери в одній номінації 

загальною тривалістю до 5 хвилин. Вікова категорія «Дебют» та «Перша» -  один 
танець до 2,5 хвилин.

Ансамблі -  два хореографічні номери в одній номінації загальною 
тривалістю до 8 хвилин. Вікова категорія «Дебют» та «Перша» -  один танець 
до 2,5 хвилин.
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