
Танець – це завжди гімн щастю і добру!  

Ж. Ж. Новерр   

 

“Свято танцю і краси” -  такою була тема відкритого факультативного 

заняття  студії сценічного танцю.  

Мета заняття:  

Підвести підсумки тренувальних занять за перше півріччя навчального 

року.  

Презентувати вивчені хореографічні композиції. 

Утведжувати національно – патріотичне виховання молоді, культурний 

розвиток юнаків та дівчат. 

Стимулювати  інтерес до  хореографічного мистецтва. 

Розвивати  індивідуальні хореографічні здібності танцюристів.  

Заняття проходило у формі концертної години. 

Необхідне обладнання: фонограмні записи, фортепіанний музичний 

супровід, проектор, ноутбук,  відеоролики, презентаційні слайди,  танцювальні 

костюми та реквізит.  

 Використані методи роботи: колективної творчої діяльності; 

індивідуального  виконання; візуального сприйняття; творчої презентації. 

 Початок заняття: Урочистий вхід  студентів. Український поклон.  

 У вступному слові викладач сказала про значення і красу високого 

мистецтва танцю: “Танець –  це певна енергетика, яку не можна описати 

простими словами, її потрібно відчути. Як соціально-культурне явище танець 

має безмежні можливості для самовдосконалення та саморозвитку 

особистості.” 

Практичне виконання почалось традиційно: учасники продемонстрували 

тренувальні рухи для розвитку техніки танцю та спеціальні вправи для 

подолання страху перед глядачем.  Такі вправи обов’язкові для зростання 

майстерності танцюристів та розвитку творчої уяви. Наприклад, сюжетно-

образна вправа ”художники”: “Ви — художники, перед вами мольберт 

(дерев’яна підставка для малюнка); в руках палітра (дощечка з діркою для 

пальця, на якій змішують фарби); пензлі,  фарба. Завдання — зобразити, ніби   

малюєте весняні квіти або пейзаж. Будьте фантазійними!”.  

На святі розкривалась поезія сценічного танцю, який будується за своїми 

законами жанру.  Родоначальником українського народно – сценічного танцю 

був великий педагог П. П. Вірський (1905-1975). Розкриваючи   окремі сторони 

творчості  українського балетмейстера, присутні  переглянули  цікавий 

відеоролик “Ансамбль П. П. Вірського станцював в аеропорту Бориспіль”.  

“Павло Вірський створив неповторну красу українського танцю, підніс       

його     до вершин світового мистецтва і через український танець показав душу 

народу” (Ю. Станішевський, відомий український мистецтвознавець ). 

Долучаючись  до великого національного мистецтва, досвіду видатного 

балетмейстера, молодь неодмінно збагачує себе духовно.  

На занятті було презентовано три нові танцювальні твори.  



Хореографічну картинку “Місяць на небі” виконала група учасників 

першого року занять в студії. На основі української народної пісні “Місяць на 

небі, зіроньки сяють”   народилась лірична хореографічна композиція з 

однойменною назвою. Пісенна творчість українського народу багата й     

різноманітна. Пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють»   користується 

популярністю й донині. Вона   змальовує чудову картину розмови двох 

закоханих сердець. Дівчина співає, пливучи в човнику 

місячної ночі, козак це чує, і його серце завмирає від 

радості, він сподівається, що його почуття взаємні. 

(Слайди). Тема хореографічної композиції   — оспівування 

палкого кохання козака до дівчини. Відбулась прем’єра 

танцю. 

З повідомленням про Міжнародний День Танцю 

виступила студентка Валерія Чупира. 

29 квітня весь світ відзначає Міжнародний День 

Танцю — свято молодості, ритму та емоцій.  Чому саме цю 

дату обрала Всесвітня Організація з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО? 

Невипадково. 29 квітня 1727 року народився відомий балетмейстер з Франції, 

реформатор балету Жан-Жорж Новерр. Він став теоретиком хореографічного 

мистецтва, завдяки чому його прозвали батьком сучасного балету. Дата його 

народження була обрана для святкування дня Танцю. З 1982 року це свято 

щорічно об'єднує всіх людей світу, які не уявляють своє життя без танцю. 

(Портрет).  День танцю відзначають професіонали, що працюють в області 

опери та балету, а також всі, хто причетний до танців різних видів. Зазвичай у 

цей день проводяться фестивалі з хореографії,  звітні концерти творчих 

танцювальних колективів.  



Вікторину з хореографії, яка викликала не аби який інтерес, провела для 

гостей свята учасниця Силішина Ольга. Присутні жваво обговорювали  

питання, шукаючи 

правильні відповіді, 

поповнюючи свої знання. 

Три роки тому 

квартет юнаків 

об’єднався у 

танцювальну групу. 

Старанність і 

талановитість учасників 

принесли   свої 

результати.  Гості 

поринули у світ античної 

музики. Юнаки 

подарували грецький 

танець “Сиртакі”. 

Вклоняючись мужності українських бійців, які захищають рідну землю, 

учасники з гордістю презентували гостям нову хореографічну композицію “Над 

Україною!”. Танець поставлений  в стилі сучасної хореографії з елементами 

народних рухів. Своїм виконанням танцюристи стверджували, що біда мине і 

знову засяєм ми над Україною! Вокально-хореографічну композицію виконала 

старша танцювальна група. Перед її початком гості переглянули патріотичний і 

щемливий відеоролик з піснею Віталія 

Білоножка (молодшого)  "Я ненавиджу 

війну".  

На завершення свята активні учасники  

танцювальної студії  Ірина Коваленко та 

Олександр Кобилинський виконали 

найромантичніший парний танець Віденський 

вальс. Танцювальний дует ретельно  

готувався до виступу. Спостерігалась  

величезна зацікавленість  та відповідальність. 

Відбулась ще одна прем’єра танцю. 

Народившись на початку 18 ст. в Австрії, 

вальс прожив багате подіями життя. Можна з 

упевненістю сказати: вальс безсмертний.  

Кожен із учасників студії – унікальний. 

Студенти продемонстрували свої таланти, 

красу виконання,  яскраві костюми, велике 

бажання   розвиватись  у танцювальному 

мистецтві. 

Насамкінець  учасники активно обговорили результати відкритого 

заняття, дали свою високу оцінку проведеному заходу.  


