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   Працює в учбовому закладі з 1999 року. За цей 

час підготувала багато звітних концертів, 

новорічних свят та інших шкільних заходів. 

Вихованці гуртка приймали участь у міських 

концертах, були лауреатами міського конкурсу 

“Степові джерела”. Її запальна творчість 

спонукала до хореографічних занять і 

педагогів, які виступають не тільки на шкільних 

святах, а і на міських концертах та обласних 

конкурсах. 



           Метою хореографічного навчання є сприяння естетичному і 

фізичному вихованню дитини, її всебічному і гармонійному розвитку 

як особистості. 

     Поступово діти починають легше і граціозніше рухатися, стають 

розкутими, здобувають виразність рухів. Поряд з тим заняття з 

хореографії дають можливість проводити з дітьми велику виховну 

роботу, використовуючи специфічні засоби танцювального мистецтва. 

Під час занять формується художній смак, підвищується культура 

поведінки дітей, їх творча активність. У процесі занять діти 

привчаються до охайності, обов’язкової дисципліни під час занять, 

репетицій, виступів. Регулярні заняття привчають до правильного 

розподілу свого робочого і вільного часу. Навчання танцям розширює 

кругозір. Діти знайомляться з різними видами танців, починають 

розрізняти їхні особливості; з особливим інтересом та захопленням 

ставляться також до сценічного мистецтва і охоче відвідують 

хореографічні  концерти і вистави. Важливо, щоб вихованці 

усвідомлювали, що вчаться танцювати не лише для себе, що своїм 

захопленням вони приносять радість людям. 



   Танець – це  «німа розмова». Саме в танці людина 

має змогу в радісних, легких, красивих рухах 

передавати свої переживання і почуття.  

Танцювальні вправи, танці – один із найбільш 

емоційних та близьких дітям видів рухливої 

діяльності. Весела музика, вдало підібрані рухи 

танцю, невимушене його виконання приносять їм 

радість, піднімають настрій, підвищують життєвий 

тонус. Танець – є цінним засобом спілкування  

учнів, що допомагає вихованню дружби, підіймає 

емоційний стан, загальну культуру поведінки.  



Наш гурток – це творчий колектив учнів, це школа 

хореографічної майстерності, в якій займаються 

учні 5-11 класів. У репертуарі гуртка багато танців. 

Таких, як 

•  Квітка-душа 

•  Місяць 

•  Хуторянка 

•  Мамо 

•  Дзвіночок 

•  Новорічна 

•  Здравствуй 

•  Платье 

Гуртківці постійно приймають участь у класних 

заходах, 



виступають на шкільних святах. 

• Глоссарий терминов 

• Определите терминологию, 

используемую в процессе обучения 



День знань та 

• Дайте описание 

• Приведите пример 

• Выполните упражнения для 

закрепления полученных знаний 



свято останнього дзвоника у філармонії. 

• Дайте описание 

• Приведите пример 

• Выполните упражнения для 

закрепления полученных знаний 



А для випускників, і вчителя виходять на 

сцену. 

• Дайте краткое описание 

представленной информации 

• Укажите возможности применения 

полученных знаний 

• Попросите аудиторию высказать 

отзывы о семинаре 



 

 

 

 

 
Хто любить музику та рух 

приходьте,  

ми приймаємо, усіх! 


