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№

Директорам закладів позашкільної освіти 
художньо-естетичного напряму міських рад, 
райдержадміністрацій, 
територіальних громад 
цивільних адміністрацій

об’єднаних 
військово-

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

На виконання наказу директора департаменту освіти та науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2021 № 1/163-21-ОД «Про затвердження Плану обласних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 
напрямами позашкільної роботи)», 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; надання можливості виявлення та сприяння юним талантам; естетичного 
виховання дітей та підлітків; пропаганди активних форм дозвілля 17.09.2021 року у 
м. Слов’янськ відбудеться (дистанційно) обласний етап Міжнародного фестивалю-конкурсу 
дитячої та юнацької хореографії «Падіюн-Євро-Данс» (далі - Фестиваль).

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

Для участі у Фестивалі необхідно до 10.09.2021 надіслати заявки та відеоматеріали 
виступів переможців відбіркового етапу на електронну адресу: obl.festival@gmail.com з 
поміткою «Падіюн-Євро-Данс».

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

Директор Донецького ОПДЮП Ольга КАНЗЮБА

Виконавець:
Олена КАРПЕНКО, 0955080443

mailto:donopdut@ukr.net
mailto:obl.festival@gmail.com


Додаток
до листа ОПДЮТ
від Ж 2Шр. №0Z/^/.O

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі

Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії 
«Падіюн-Євро-Данс»

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):

Вікові категорії (для всіх номінацій):

соло (1 учасник);
дует або пара (2 учасників);
мала група (3-5 учасників); 
кількість учасників колективу 
необмежена.

7. 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%).


