
Сторінки історії 

 

1995 рік – створений хореографічний 

ансамбль для учнів 1-4 класів  

«Непосиди», керівник Маслак Олена 

Романівна 
 

2000 рік – за програмою «Діти -дітям» 

ДГО «ЮНІКС» створено ансамблі 

сучасного танцю «Едельвейс» та «FLEX» 

під керівництвом Могилко Алли та 

Горбик Наталії, лідерів школи. 
 

2002 рік  - створено хореографічну студію 

«ДАР», яка об’єднала колективи 

«Непосиди», «Едельвейс» та «FLEX» і 

стала складовою ДГО «ЮНІКС». 
 

2004 рік  - створено ансамбль сучасного 

танцю «Леді», під керівництвом Джури 

Анна. 
 

2012 рік - хореографічну студію «ДАР» 

очолює Колчева Любов Геннеадіївна та 

продовжує роботу з ансамблем 1-4 класів 

«Непосиди». 
 

2013 рік – відновлюють свою роботу 

колективи «FLEX» та «Леді» 
 

2016 рік у хореографічній студії 

відбувається розподіл колективів: 

1 класи – ансамбль «Намистинки» 

2-3 класи – ансамбль «Непосиди» 

4 класи – ансамбль «Водограй» 

5-6 класи - ансамбль «Веселка» 

7-8 класи - ансамбль «СТЕМ» 

9-11 класи - ансамбль «FLEX» 

Дівочий ансамбль 7-9 класів – «Леді» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
звітного концерту 

хореографічної студії 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черкаської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №28 

імені Т.Г. Шевченка 
 
 
 
 



Керівник та хореограф-постановник: 

Колчева Любов Геннадіївна 
 

Костюмер: Півень Ірина Юріївна 

 

Режисер-постановник: 

 Цимбалюк Людмила Борисівна 

 

Солісти хореографічної студії: 

Риженко Назар 

Кирилюк Ростислав 

Брусов Максим  

Цимбалюк Борислав 

Сидорчук Артем 

Сіренко Владислав 

Василенко Дар’я 

Бебка Діана 

Артамонова Христина  
Губкіна Поліна 

Заїка Аліна 

Дзюба Катерина 

 

 

 

 

Ведучі концерту: Поліщук Анна та Щербак 

Євгеній 

 

Звукове та світлове оформлення: колектив 

техніків Черкаського міського палацу молоді, 

директор Росопідзе Нодарі Романович 
 

Спонсор концерту: Мкртчян Араік 

Рафікович 

 

Гості концерту: 
 

Читці: Василенко Дар’я, Ворона Віталій, 

Бакум Максим, Гонза Христина 

 

Вокалісти: Тертишна Оксана, Гаврильченко 

Олександра, Педько Оксана 

І блок. Народна хореографія. 
1. Українська народна полька «Гупацулка», 

постановник Володимир Євтушенко,  

хореограф Любов Колчева, виконує ансамбль 

9-11 класів «FLEX». 

 

2.Український народний танець «Поліська 

полька», хореограф - постановник Любов 

Колчева, виконує ансамбль 4 класів 

«Водограй». 

 

3.Оксана Педько, українська народна 

пісня  «Ой у вишневому саду…»  

 

4.Українська полька «Василина», хореограф-

постановник Любов Колчева, виконує 

ансамбль 8 класів «СТЕМ». 

 

5.Український народний танець 

«Слобожанська полька», хореограф-

постановник Любов Колчева, виконує 

ансамбль 5 класів «Веселка». 

 

6.Олександра Гаврильченко, пісня «Колиска 

майбуття» 

 

7.Закарпатський народний танець «Чечері», 

хореограф - постановник Любов Колчева, 

виконує ансамбль 8 класів «СТЕМ». 

 

8.Віталій Ворона, поезія «Вітайте жінку». 

 

9.Гумористичний стилізований танок 

«Чорнява», постановник Людмила Цимбалюк, 

хореограф Любов Колчева, виконує ансамбль 

10-11 класів «Флекс». 

 

10. Оксана Тертишна, пісня «Чардаш» . 

 

11.Угорський народний танець «Чардаш», 

хореограф-постановник Любов Колчева, 

виконує ансамбль 8 класів «СТЕМ». 

ІІ блок. Сучасна та естрадна хореографія 
 

1. «Вальс», хореограф-постановник Любов 

Колчева, виконує хореографічний ансамбль 

9-11 класів «FLEX». 

 

2.Естрадно-спортивна композиція «Ми одна 

сім’я», хореограф-постановник Любов 

Колчева, виконує ансамбль 2-3 класів 

«Непосиди». 

 

3.Дар’я Василенко,  поезія  «Де дівчата 

кращі». 

 

4.Естрадно стилізований танець «Дівочі 

гуляння», хореограф -постановник Любов 

Колчева, виконує дівочий ансамбль «Леді» 

 

5.Марія Новак,  пісня «The best» 

 

6.Естрадний танець «Приморський бульвар», 

хореограф-постановник Любов Колчева, 

виконує ансамбль 10-11 класів «FLEX». 

 

7.Естрадно-стилізований танець «Ми 

українці», хореограф постановник Любов 

Колчева, виконує ансамбль 5-х класів 

«Веселка». 

 

8.Максим Бакум, поезія «Ви — жінка». 

 

9.Спортивно-стилізований танець 

«Закарпатські візерунки», хореограф-

постановник Любов Колчева, виконує 

ансамбль 5-6 класів «Веселка». 

 

10.Оксана Педько, пісня «Рідний край». 

 

11.Естрадно-стилізований танець «Голубка», 

постановник Роксана Дика-Пилипчак, 

хореограф Любов Колчева, виконує ансамбль 

10-11 класів «Флекс». 


