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Творча характеристика: 

Мене звати Юрченко   Світлана   Вадимівна.   Народилася у 

2007 році у місті Бровари Київської області. З 2013 року 

навчаюсь у Броварській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10. 

До зразкового художнього колективу Ансамблю народного 

танцю “Броварчаночка” я прийшла навчатися у 2013 році. 

Першим моїм виступом на сцені був народний танець “З 

зернинки проростає хліб”. Також я приймала участь у таких 

композиціях як: “Ведмежий сон”, “Джута”, “Ірландський reel”, 

“Пригоди в Ірландському болоті”, “Молдавська сюїта”, 

“Березнянка”, “Різдвяна ніч”, “Гуцульський танець”. За роки 

мого навчання я вивчила народно-сценічний танець, класичний 

танець, партерну гімнастику. 

Я приймала участь у багатьох конкурсах, але найбільше мені 

запам’ятались такі конкурси як “Grand Fest” у місті Кам’янець- 

Подільський (2018), Міжнародний конкурс української 

хореографії “Коло самоцвітів” в м. Львів (2019), також 

Міжнародний фестиваль танців народів світу “Веселкова 

Терпсихора”, який проходив у м. Київ (2021). Завдяки нашим 

зусиллям і нашому керівнику Мінько Оксані Володимирівні, ми 

здобували I та II місця, а найщасливішими моментами були, 

коли ми привозили з конкурсів   Гран-Прі. Також з колективом 

ми приймали багаторазові участі у міських святах м. Бровари: 

День захисту дітей, День міста, “Різдвяні дзвони”, День вчителя, 

у благодійному конкурсі “Інна Бровари”. 

За роки мого навчання (9 років), я знайшла друзів, з якими 

ми стали однією командою. З колективом “Броварчаночка” я 

провела незабутній час мого позашкільного життя, а це – 

виступи на великих сценах, найцінніші спогади наших перемог. 

А ще я дуже вдячна нашому керівнику Оксані Володимирівні за 

її терпіння, атмосферу, яка була присутня на заняттях. 

В майбутньому я мрію продовжувати займатися 

хореографією, та пов’язати своє життя з нею.



Моя творчість: 



Мої досягнення: 
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