
У вирі танцю

В яскраве свято танцю вилився творчий звітний концерт 
хореографічного відділення ДШМ, що відбувся на сцені 
Кіноконцертного комплексу в останню п’ятницю квітня. Це 
танцювальне дійство присвячувалося 30-річчю Дитячої 
школи мистецтв.

Глядачі мали можливість побачи
ти на сцені оригінальні постановки, 
цікаві хореографічні композиції, 
яскраві костюми. А найголовніше те, 
що виступали щасливі, талановиті та 
обдаровані діти. Творчість розпочи
нається з дитинства... Мистецтву 
танцю в ДШМ навчають вісім років! 
Але вже й першокласники впевнено 
ведуть себе на сцені. А старші -  то 
вже просто професіонали! Звітний 
концерт став демонстрацією твор
чих здобутків. Він розпочався приві
тальною хореографічною компози
цією у виконанні зразкового хорео
графічного колективу «Славутич». 
Цей величавий танець і задав тон 
усьому концерту. Понад два десят
ки яскравих, колоритних танців про
летіли на одному подиху і заслужи
ли шквал оплесків та вдячних посмі
шок із глядацького залу. Присутні 
в залі з радістю насолоджувалися 
емоційними виступами хореографіч
них ансамблів «Славутич» (керівник-  
Людмила Мошківська, концертмей
стер -  Олена Пахомова), «Арабеск» 
(керівник -  Ольга Бовкун, концерт
мейстер  -  Алла Б о р и се н к о )  та 
«Ю ність» (кер івник -  В іктор ія  
Воробйова, концертмейстер -  Олена 
Мамикіна). Ці колективи є дипломан
тами, лауреатами та переможцями 
обласного фестивалю-конкурсу 
«Дебют» (Київ), Всеукраїнських фес

тивалів хореографічного мистецтва 
«Різдвяний Київ», PLANETA DANCE 
FEST та «Нове покоління» (Чернігів), 
Міжнародних конкурсів «Art-Весна», 
Premier (Київ), «Квітневі викрутаси» 
(Ніжин), Міжнародного фестивалю 
дитячої демократії, телебачення, 
преси та творчості «Золота осінь 
Славутича».

Хореографічне відділення Дитячої 
школи мистецтв було створено 
в 1988 році. За цей проміжок часу ви
кладачами хореографічного відді
лення, адміністрацією школи, місь
ким відділом культури було багато 
зроблено для розвитку й пропаган
ди хореографічного мистецтва в міс
ті. Усі викладачі мають спеціальну 
освіту з хореографії та великий до
свід роботи з дітьми і підлітками. Це 
Ольга Бовкун, завідувачка хореогра
фічним відділенням, 
старший викладач ви
щої кваліфікаційної ка- 
т е го р ії,  Л ю дм ила  
Мошківська, старший 
викладач вищої кате- 
г о р і ї , В і к т о р і я  
Мельниченко, стар
ший викладач вищої 
кваліфікаційної кате
горії.

Батьки приводять 
дітей займатися тан
цями для зміцнення.

здоров’я, для розвитку естетичного 
смаку. Діти, які систематично займа
ються хореографією, набувають гар
ної стрункої постави, легко й грацій
но рухаються. Дитина -, що володіє 
балетною поставою, захоплює ото
чуючих. Чимала кількість дітей не 
тільки навчаються цьому виду мис
тецтва на хореографічному відділен
ні школи, а й багатогранно розвива
ються. За три десятиліття хореогра
фічне відділення школи закінчило 
сотні вихованців. Чимало з них 
пов’язали своє життя з професійним 
хореографічним мистецтвом. Це ви
пускники хореографічного відділен
ня школи різних років Владлена 
Аптукова, сестри Тетяна та Ганна 
Бакаєви, Ганна Баленко, Вікторія 
Башкирова, Надія Гнатенко, Вероніка 
Квашніна, Лера Левіна, Катерина 
Лещенко, Олексій Литовко, Ганна 
Мекшун, Василь Мошківський, Алла 
Попова, Ганна Савран, Анастасія 
Сачук, Юлія Семирозум , Марія 
Сичкань, Олена Тереховець, Ксенія 
Титаровська , С ер г ій  Тихович, 
К а т е р и н а  Т и ще н к о ,  О к с а н а  
Федосеєнкова. Комплексна програ
ма хореографічного відділення пе
редбачає заняття з музичної грамо
ти, хореографічної гімнастики, кла
сичного балету, народно-сценічно
го та сучасного танцю, історії бале
ту. Крім того, дуже важливо, що та
нець сприяє психологічній розряд
ці, подоланню негативних емоцій, 
знімає напруження.

Педагоги все роблять для того, 
щоб різними прийомами та метода
ми організації навчання зберегти вог
ник зацікавленості в дитячих очах, 
щоби танець став їх улюбленим за
хопленням!


