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Анкета випускника, вихованця гуртка 

 

1. ПІБ Хутько Валерія Русланівна 

3. Назва гуртка Хореографічний колектив 

 «Вікторія» 

4. Керівник гуртка Третяк Алла Петрівна  

5. Дата вступу до 

колективу 

01.09.2015. 

6. Участь у 

конкурсах та 

фестивалях (10-15 

найменувань) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Соняшник»,  

Міжнародний фестиваль-конкурс «Джерело 

надій»,  

Міжнародний фестиваль «7 чудес дитинства – 

2017»,  

Міжнародний фестиваль-конкурс «Bukovel Chaban 

Fest – 2016»,  

Міжнародний фестиваль-конкурс «Inna – 

Brovary»,  

Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Оксамитовий 

дивосвіт»,   

«STREET DANCE BOYARKA FEST-2019» 

7. Перемоги у 

конкурсах 

(кількість гран-прі 

та призових місць) 

Гран-Прі – 1;  

1-х місць – 5;  

2-х місць – 4;  

3-х місць – 3 

8. У яких містах 

України та світу 

побували під час 

навчання в гуртку? 

Київ, Коблево, Одеса, Боярка, Буковель 

9. Як вплинуло 

навчання в гуртку  

Згуртованість, дисциплінованість, колективна 

відповідальність, впевненість, пластичність 



на ваше життя та 

світосприйняття? 

10. Чи плануєте 

пов’язати своє 

життя із цим 

напрямом 

діяльності? 

Не визначилась 

11. Посилання на 

матеріали 

(портретне фото, 

фото участі у 

заходах та 

фестивалях, статті, 

малюнки, 

відеоролики)  

https://youtube.com/watch?v=taVjY0-

Om4Y&feature=share 

https://youtu.be/xuCj4H7CE7s 

https://youtube.com/watch?v=y2ASQqeoZGk&featur

e=share 

https://youtu.be/rVFOBOuIDtI 

https://youtu.be/FrM8zzQReVA 

https://youtu.be/-rnYlfMYXOg 

https://youtu.be/-xUuOA1GoSw 

https://youtu.be/HOV0gjlLjbc 

https://youtu.be/lk-gFnuhMcc 

 



 

 



  Хутько Валерія Русланівна 

Народилась у 2008 року у місті  

Бровари.  

Навчаюсь у Броварській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №2 імені  В.О. 

Сухомлинського. 

           З першого класу займаюсь у 

хореографічному колективі 

«Вікторія» під керівництвом Третяк 

Алли Петрівни.  У колективі я 

опанувала такі види танців: 

класичний, сучасний, народний, 

східний.  

Заняття хореографією 

розвинули в мені такі фізичні якості: 

витривалість, гнучкість, силу, 

координацію рухів, спритність, пластичність.  Проте, танці, як і інші види спорту,  

це заняття не лише для тіла, але й для душі.  Танці розвивають також такі 

морально-психологічні якості, як дисциплінованість, наполегливість, 

ініціативність, цілеспрямованість,  волю до перемоги, командний дух. 

Танці народів світу стимулюють дізнатися більше про інші країни,  

формують повагу до традицій свого народу. 

У моєму житті танці  не лише «гурток», це – значна частина мого життя. 

Не раз заняття хореографією допомагало мені йти до мети і перемагати у творчих 

конкурсах. У шкільному житті неодноразово мені доводилось придумувати 

танцювальні номери для  себе і своїх однокласників.         

Вся моя сім’я активно бере участь у танцювальній частині мого життя. Моя 

сестричка змалку разом з мамою супроводжує мене на конкурсах, вболіває за 

наш колектив, радіє нашим перемогам.  



Навіть пандемія і карантин, не стали на заваді заняттям танцями, які 

проходять дистанційно за допомогою платформи Zoom. Ми також щоденно 

виконували домашні завдання з хореографії, які надсилали нам хореографи.  

Хочу висловити слова подяки керівнику колективу Третяк Аллі Петрівні, 

що виховувала в мені естетичний смак та внесла великий вклад у мій 

танцювальний шлях. Хореографічний ансамбль «Вікторія» – це не тільки 

танцювальний колектив, а чудові друзі, прекрасний відпочинок, цікаві подорожі 

та море позитивних емоцій. 

Гарним побажанням і девізом для життя є слова з гімну нашого колективу: 

«Два кроки вперед і ні кроку – назад» . 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 





 

 

 

 



 


