
Робота аматорських творчих колективів в Університеті 

 

Хореографічна студія «Grand Flavah» 

30-31 серпня – посвяти. Наша команда виступила на чотирьох святкових 

концертах на честь посвяти у першокурсники у таких структурних 

підрозділах: ФЗФВС, ФІТУ, ІФ, ІЖ, ФПМВ, ІФФ. 

 

8 вересня - Фотосесія. Наша команда провела фотосесію з професійним 

фотографом, з метою зробити афішу запрошення на кастинг до танцювальної 

студії. Працювали над вмінням поводитися в кадрі та взаємодіяти один з 

одним.  

 



18 вересня – Кастинг. З шістдесяти п‘яти зареєстрованих учасників в 

основний склад танцювальної команди пройшли 40 талановитих студентів, 

які є представниками всіх структурних підрозділів університету. 

 

 

21 вересня - перше тренування в оновленому складі. Ми працювали над 

відчуттям свого тіла. Учасники команди спочатку вчилися концентруватися 

на кожній частині свого тіла від пальців ніг до маківки голови. Потім 

імпровізували з заплющеними очима. Наостанок члени команди були 

розподілені на групи і виконували творче завдання на взаємодію.  

 

 



23 вересня - друге тренування. На цьому тренуванні ми працювали над 

емоціями.  На початку учасники команди імпровізували і змінювали емоцію 

свого танцю в залежності від запропонованих обставин. Потім ми тренували 

емоції завдяки акторським вправам. І третя, заключна частина тренування, 

була присвячена роботі в групах та постановці хореографії з відповідною 

емоцією. 

 

 

 

 

 

 

 



27 вересня – онлайн домашнє завдання. Заключною частиною теми 

імпровізації у танці стало домашнє завдання зняти танцювальне відео з усім, 

що студенти навчилися протягом двох тренувань. За бажанням можна було 

виставити відео у соціальну мережу Instagram з відміткою сторінки @grand-

flavah. 

 

29 вересня - Онлайн-тренінг на зближення команди. В більш неформальній 

обстановці учасники команди поспілкувалися, познайомилися ближче, навіть 

незважаючи на дистанційний формат. 

  



«Школа ведучих» 

Гурток «Школа ведучих» почав свою роботу ще в серпні, коли одна із 

вихованок (Анна Сад) блискуче провела День Державного Прапора України 

в університеті. Далі з початку вересня були проведені посвяти 

першокурсників у студенти. 

Гурток почав роботу не в повному складі, тому що студенти, які займалися 

раніше вже не змогли відвідувати заняття через зміни в розкладі навчання та 

особистих змін в своєму графіку. 

Тому заняття стали носити не гуртковий, а більш індивідуальний характер. 

Присутність студентів на заняттях складала 2-3 особи. Не дивлячись на таку 

кількість, ми все одно якісно працювали. Відтак вихованка гуртка Юлія 

Нечваль запустила свій відеоблог, де відточує навички декламування віршів, 

використовуючи поради з приводу характеру та подачі того чи іншого твору. 

  

 

 

 



Також на заняттях ми працювали над дикцією, імпровізацією, нестандартним 

мисленням, відшліфовкою голосу, вокалом. Студенти пробували писати 

короткі сценарії, малювали і навіть писали вірші за малюнками. 

 

На заняттях завжди, окрім вправ, проводились розвиваючі ігри на швидкість 

мислення, фантазію, доцільність дій, аргументацію, гумор.  

На онлайн заняттях я демонстрував студентам правильність роботи з 

мікрофоном, використовуючи особисті світлини з концертів та 

демонструючи відеозаписи з заходів. Та навчати студентів онлайн в гуртку 

не дуже комфортно. 

Починаючи з 02.11 буде проходити набір нових студентів до гуртка «Школа 

ведучих». Відбір студентів пройде 2, 4 та 9 листопада з дотриманням усіх 

карантинних норм. Студенти проінформовані та розподілені порівну по 

відповідним датам. Сподіваюсь, що ситуація в місті не завадить розвитку та 

навчанню майбутніх вихованців гуртка.   

 

 

  



Студія сценічного танцю «DREAMTEAM» 

Студія сценічного танцю «DREAMTEAM» розпочала свою роботу на теренах 

Університету Грінченка.  

 

Наша студія запрошує  студентів-грінченківців долучитися до творчості, аби 

відкрити у собі нові таланти, навчитись танцю, розкрити свої нові сторони та 

поспілкуватися у дружній атмосфері.  

Ми вивчаємо різні стилі танцю, знайомимось з новими формами виявлення 

емоцій, вчимося проявляти артистичність на сцені. Незалежно від вашої 

фізичної підготовки на заняттях, кожен з вас буде почувати себе комфортно 

та розкуто. 

Щоб проголосувати за назву нашого колективу, підбирати музичний 

супровід до репетицій та виступів, моніторити зацікавленості та ділитись 

ідеями і фото, ми  створили групу в телеграм-каналі. 



 

Заняття у залах, живе спілкування дає можливість учасникам студії розкрити 

себе,продемонструвати сильні сторони, зарядитись позитивними емоціями.  

На сьогодні заняття тривають онлайн, тому ми приділяємо більше уваги 

теоретичним основам танцю,особливостям лексики різних стилей, вивчаємо 

відеоматеріал.  І, звичайно,… не забуваємо про сам танець. 

Запрошуємо всіх охочих (а особливо хлопців) приєднуватись до занять!  

 



Вокальна студія «Subito» 

У Київському університеті імені Бориса Грінченка розпочала роботу 

вокальна студія «Subito». Керівник – Кольберт Анна Вікторівна (освіта вища, 

Інститут музики ім. Р. М. Глієра, Національна музична академія ім. П. І. 

Чайковського, хорове диригування). Фахове кредо досвідченого педагога: 

розкриття потенціалу людини - найголовніше у творчій роботі.  

Учасники студії  у жовтні  вже мали можливість продемонструвати вокальні 

здібності, взявши участь у європейському мультижанровому конкурсі-

фестивалі «BEAUTIFUL BLUE DANUBE», який проходив у столиці 

Угорщини Будапешті. Катерина Лимарь стала переможницею конкурсу, а 

Василина Лобойко посіла друге місце. 

Своїм девізом студійці вважають слова Івана Драча: «А пісня — це душа. З 

усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба…». 

 

  

 

 



 

 


