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1. ПІБ Мірошниченко Дар'я Юріївна 

3. Назва гуртка Хореографічний колектив 

 «Вікторія» 

4. Керівник гуртка Третяк Алла Петрівна  

5. Дата вступу в 

колектив 

01.09.2015 

6. Участь у 

конкурсах та 

фестивалях (10-

15 найменувань) 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Соняшник»,  

Міжнародний фестиваль-конкурс «Джерело надій», 

Фестиваль «Таланти твої, Київщино», 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 – 6,   2-х місць – 5,   3-х місць – 4 

Зокрема, дует «Хащі» – 1-е місце (16.11.2019. – 

Відкритий Всеукраїнський конкурс-фестиваль 

танцювального мистецтва «SYNERGY DANCE 

FESTIVAL») та  

3-е місце: (18.05.2019. – VIII Всеукраїнський фестиваль-

конкурс «Оксамитовий дивосвіт») 

8. У яких містах 

України та світу 

побували під час 

навчання в 

гуртку? 

Київ, Коблево, Буковель, Одеса, Боярка, Сквира, Кіттен 

(Болгарія)    

9. Як вплинуло 

навчання в 

Танці дали мені змогу розкрити себе 



гуртку  на ваше 

життя та 

світосприйняття? 

10. Чи плануєте 

пов’язати своє 

життя із цим 

напрямом 

діяльності? 

В планах на майбутнє є думка стати хореографом 

11. Посилання на 

матеріали 

(портретне фото, 

фото з участі у 

заходах та 

фестивалях, 

статті, малюнки, 

відеоролики)  

https://youtube.com/watch?v=ZLJc5VisMPQ&feature=share 

https://youtube.com/watch?v=ZLJc5VisMPQ&feature=share 

https://youtu.be/kkC-kkfUWHU 

https://youtube.com/watch?v=gEDDESLHLcc&feature=share 

https://youtube.com/watch?v=taVjY0-Om4Y&feature=share 

https://youtu.be/-xUuOA1GoSw 

https://youtu.be/-rnYlfMYXOg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мірошниченко Дар'я Юріївна 

https://youtu.be/-rnYlfMYXOg


            Народилася 2009 року в місті Бровари. На 

даний час навчаюся у Броварській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

імені В.О. Сухомлинського.  

           Ще в садочку я зрозуміла, що хочу навчатися 

танцювати. Вступивши до першого класу, одразу 

почала займатися танцями. У хореографічному 

колективі «Вікторія» під керівництвом Третяк 

Алли Петрівни займаюся з 1 вересня 2015 року. 

Мені дуже подобаються наші заняття, особливо – 

східні танці. А взагалі –  полюбляю усі танцювальні 

напрямки. Велике задоволення отримую від виступів на сцені. Задля того, щоб 

не підводити колектив і завжди бути у гарній формі, майже не пропускала занять.  

У зв’язку з війною в країні, на жаль, зараз ми не можемо їздити на 

конкурси. До війни я із задоволенням  їздила на різні конкурси по всій країні та 

за кордон, за що отримувала багато нагород. Наш керівник Третяк Алла Петрівна 

в цей нелегкий час доклала багато зусиль, щоб ми навчалися онлайн. Тому 

сміливо можу сказати, що наш хореографічний  колектив «Вікторія» – це не 

тільки чудове навчання, а ще й чудові друзі, гарні подорожі, незабутні 

відпочинки і багато позитивних емоцій. 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 



 





 

 



 

 

 

 


