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№

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

Про проведення обласного етапу
Міжнародних змагань з сучасної хореографії 
«United Dance Beat» (Shuffle та Break-dance) 
(дистанційно)

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 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 коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), з метою підтримки, розвитку, 
популяризації Shuffle та Break-dance, підвищення професійної майстерності педагогів, 
надання можливості виявлення та сприяння юним талантам; естетичного виховання дітей і 
підлітків; пропаганди активних форм дозвілля 24 вересня 2021 р. у м. Слов’янськ відбудеться 
обласний етап Міжнародних змагань з сучасної хореографії «United Dance Beat» (Shuffle та 
Break-dance) (дистанційно) (далі - Змагання).

Для участі у Змаганнях необхідно до 23.09.2021 надіслати заявки та відеоматеріали 
виступів учасників обласного етапу на електронну адресу: obl.festival@gmail.com з поміткою 
«United Dance Beat».

Додаток: наїарк. в 1 прим.
Контактна особа: Катерина Колесник (066) 033-44-85

Директор Донецького ОПДЮТ дьга КАНЗЮБА

Виконавець:
Олена КАРПЕНКО, 0955080443
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Додаток 
до листа ОПДЮТ 
ВІД 2L Q&. Р- № ^4^ -

Інформаційно-методичні рекомендації
щодо участі в обласному етапі Міжнародних змагань з сучасної хореографії 

«United Dance Beat» (Shuffle та Break-dance) (дистанційно)

До участі у змаганнях запрошуються вихованці (учні) закладів 
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
перед вищої та вищої освіти, а також інших закладів та установ.

Соло Shuffle
Соло Break-dance
(Загальна кількість учасників необмежена).
Правила проведення змагань у номінації «Соло Shuffle » та «Соло Break

dance» є однаковими.
Учасники змагань знімають відео, у якому представлено танець в розмірі 64 

точок у взутті (допускається 48 точок, менше - дискваліфікація з змагань). 
Танцюриста має бути представлено в повний зріст і з нормальним освітленням 
та без відео ефектів які заважають оцінюванню танцю.

Учасники змагань оцінюються за критеріями:
- техніка виконання танцю;
- складність виконаної програми;
- агресія та енергійність;
- попадання в біт;
- нові елементи та різноманітність рухів.


