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Характеристика
Луценко Діани Юріївни
1999 року народження,
керівника гуртка,
освіта вища
Луценко Діана Юріївна працює в Центрі позашкільної роботи з 2018 року.
Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, за
спеціальністю «Хореографія».
Діана Юріївна молодий педагог, що прагне розвиватися у своїй професії.
Вона опікується найменшими гуртківцями народного художнього колективу
хореографічного ансамблю «Волошки». Добре володіє формами та методами
педагогічної діяльності. Ретельно готується до занять, які проводить у ігровій
формі для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Розвиває у
вихованців інтерес до хореографії, залучає до співтворчості, підтримує природну
активність, навчає їх самостійності. Займається за навчальною програмою з
позашкільної освіти хореографічного ансамблю «Волошки», «затвердженого»
протоколом засідання педагогічної ради Центру позашкільної роботи
Святошинського району міста Києва 8 вересня 2020 року №1 (укладачі: Олена
Полева, Олена Штефан).
Велику увагу приділяє вихованню у своїх підопічних любові до
танцювальних традицій нашої країни. Саме через танець Діана Юріївна
допомагає маленьким артистам зрозуміти і відчути свою ідентичність, код
народу, якому належать такі риси як волелюбність, героїзм, завзяття, дотепність,
працьовитість.
Педагог постійно працює над удосконаленням своїх знань та вмінь прагне
до високої результативності через реалізацію своїх задумів у хореографічних
композиціях. ЇЇ вихованці беруть активну участь у концертних програмах, що
проводяться в закладі та місті, є досвід фестивально-конкурсної діяльності. Діана
Юріївна має багато грамот та подяк від організаційних комітетів різноманітних
фестивалів за свою творчу педагогічну роботу.
Луценко Д.Ю. відзначається загальною та професійною культурою,
високими моральними якостями. Наполеглива, відповідальна, бере активну
участь у засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, конференціях з
питань позашкільної освіти.
ЇЇ люблять діти, поважають батьки і колеги через вміння створювати
атмосферу творчості, доброзичливості та професійного ставлення до своїх
обов’язків.
Завідувач відділом
хореографічного мистецтва

Лідія Щербатюк

Автобіографія
учасниці конкурсу професійної майстерності
педагогів-початківців «Поклик душі – 2022»
Луценко Діани Юріївни
Я, Луценко Діана Юріївна, народилася 27 вересня 1999 року у місті
Полтава.
З 2002 по 2005 рік – ходила у садок «Золота рибка» (м. Полтава).
З 2005 по 2016 рік – вчилася у Полтавській Загальноосвітній школі №27,
де закінчила 11 класів. Брала активну участь у житті школи: виступала на
різноманітних концертах, змаганнях, неодноразово захищала звання школи на
міжшкільних танцювальних конкурсах, брала участь у військових змаганнях між
школами «Сокіл», шкільному екологічному театрі.
З 2014 по 2016 рік – була Президентом школи. У своїй діяльності я
неоднократно організовувала збір корму для тварин з притулку, збір необхідних
речей для воїнів АТО, представляла учнівську думку перед адміністрацією
школи та допомагала у внутрішній діяльності.
З 2006 по 2016 рік – відвідувала Народний художній колектив ансамбль
танцю «Барвінок» при Полтавському палаці дитячої та юнацької творчості.
Художній керівник ансамблю, відмінник освіти, заслужений працівник культури
– Безгрєшнова Тетяна Юрііївна. За ці роки ми відвідали багато різних країн, а
також міст України, неодноразово отримували Гран-прі на конкурсах, були
незмінними учасниками концертів нашого міста. Саме тут я зрозуміла, що танець
це моє життя, і саме з ним я пов’яжу свою професію. «Барвінок» став для мене
другою домівкою, в яку я завжди повертаюся з великим трепетом та любов’ю в
серці.
В березні 2008 року було створено хореографічний дует з моїм рідним
братом (Луценко Юрієм). Різниця у віці між нами складає 1,5 роки. Нашою
концертною діяльністю займалася мама. Художнім керівником дуету була
художній керівник нашого ансамблю - Безгрєшнова Тетяна Юріївна. У своєму
репертуарі ми мали багато різноманітних українських танців і танців народів
світу. Були переможцями та лауреатами міських, всеукраїнських і міжнародних
фестивалів-конкурсів.
2006 – 2011 роки – вчилася в Полтавській міській школі мистецтв «Мала
академія мистецтв» імені Раїси Кириченко, за спеціальністю «фортепіано». В
академії я відвідувала такі заняття: гра на інструменті, сольфеджіо та хор.
2013 – 2014 рік – разом з братом організували шкільний танцювальний
гурток, де після уроків вчили азам хореографії учнів 5-х класів нашої школи, а
також готували номер для щорічного міжшкільного танцювального конкурсу, де
наші вихованці добре себе показали та зайняли ІІІ місце.

2014 – 2015 рік – займалася волонтерством у Полтавській команді
небайдужих. Разом з якою в Свято-Успенському Кафедральному Соборі ПЦУ ми,
і всі небайдужі полтавчани, збирали їжу та все необхідне для воїнів АТО. Група
волонтерів, в тому числі і мій тато, відвозили все зібране до зони бойових дій.
З 2016 року навчалася у Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського, кафедра
хореографії.
2016 – 2018 роки – танцювала в Народному ансамблі народного танцю
«Горлиця» при Міжнародному центрі культури і мистецтв «Жовтневий палац».
У 2017 році разом з «Горлицею» гастролювали по містам Іспанії та Португалії,
беручи участь у двох міжнародних фестивалях. На одному з фестивалів ми мали
змогу познайомитися з учасниками колективів з різних куточків світу: Мексика,
Грузія, Чилі, Куба, Африка, Туреччина. З деякими настільки здружилися, що досі
підтримуємо зв’язок через соцмережі. Танець об’єднує світ! У 2018 році
відвідали фестиваль у Словаччині.
У 2017-2018 році працювала вчителем хореографії у закладі дошкільної
освіти №674 (м. Київ).
2018 – 2020 роки – брала участь в танцювальній групі «Червона калина»
при кафедрі хореографії НПУ ім. М.П. Драгоманова. У липні 2018 року
виступили на XVII Всеукраїнському фестивалі духової музики «Сурми України»
в м. Суми, разом з оркестром Державної служби України з надзвичайних
ситуацій.
У червні 2018 року – проходила практику від університету в таборі
«Променистий» (м. Буча), де провела одну зміну вожатою дітей ІІІ загону (8-11
років).
З 2018 року – працюю в Народному художньому колективі
хореографічному ансамблі «Волошки» (Художній керівник, вімінник освіти –
Полева Олена Анатоліївна) при Центрі позашкільної роботи Святошинського
району м. Києва.
У 2018 – 2019 році – відвідувала Зразковий ансамбль народного танцю
«Барвінок» (раніше базувався у м. Луганськ, з 2016 року – у м. Київ), при
Міжнародному центрі культури і мистецтв «Жовтневий палац».
2018 – 2019 рік – відвідувала Ансамбль народного танцю «Політехнік» при
КПІ ім. І. Сікорського.
У червні 2020 року закінчила бакалаврат на факультеті мистецтв, кафедра
хореографії в НПУ імені М.П. Драгоманова.
2020 - 2021 рік навчалася на магістратурі кафедри хореографії, факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова.
У грудні 2021 року з відзнакою закінчила магістратуру на кафедрі
хореографії факультету мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова. Отримала
магістерський ступінь та професійну кваліфікацію балетмейстер, викладач
народно-сценічного танцю, викладач хореографічних дисциплін.

Есе на тему
«Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка,
фантазії, творчості.» В.О. Сухомлинський
У дітей добре працює уява і фантазія, вони можуть уявити і побачити
таке, що доросла людина ніколи б не побачила, адже у них всередині свій світ.
Як казав Василь Сухомлинський: «Кожна дитина – це цілий світ, неповторний і
своєрідний». Вони мають розвиватися всебічно, у різних напрямках. Шукати
себе і своє «Я». Гармонійний розвиток дитячої особистості дозволяє їй
розкритися, і розкрити свій внутрішній стан. Саме це, на мою думку, хоче
сказати нам В. Сухомлинський у своєму висловлюванні «Діти повинні жити у
світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості».
Наприклад, у грі діти дошкільного та молодшого шкільного віку пізнають
світ, стосунки, ролі, поведінку людей. Вона моделює міжособистісні стосунки в
суспільстві. Також вчить орієнтуватися в різних сферах людської
життєдіяльності, допомагає оволодівати правилами та нормами життя. Гра
є провідною діяльністю молодшого віку, тому що зумовлює найважливіші зміни
у психічних процесах і психічних особливостях дитячої особистості.
Розвивати дитячу уяву та творчі здібності є одним з найважливіших
завдань не лише хореографа, а вчителя.
В хореографії для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
обов’язково використовуються ігри, ігрові вправи, танці для розвитку уяви,
вправи на фантазію та розвиток творчості кожної дитини.
Експериментування з новим матеріалом із метою відкриття нового — ще одна
важлива характеристика мислення цього вікового періоду. Також їм
притаманне фантазування, придумування нового. На заняттях діти
полюбляють придумувати якісь нові рухи, чи подальший розвиток танцю, вони
постійно вмикають свою уяву, фантазію та творчість і кожен рух з чимось
асоціюють.
У молодших дітей домінує виразна, зображувальна моторика, увага
приділяється музично-ритмічним сюжетним іграм, відтворенню елементів
різних обрядів, інсценізації пісень, які активізують їх інтерес до хореографічного
мистецтва, і, зокрема, народних танців.
Слухаючи музику, діти стежать за розвитком художнього образу. У свою
чергу, слухова увага сприяє збагаченню музичної пам’яті, що спирається на
слуховий і руховий аналізатори. Виконуючи рухи під музику, діти уявляють той

чи інший образ. Музика є невід’ємною частиною танцю, а музичне виховання на
заняттях з хореографії є обов’язковим. «Відчуваючи красу музичного твору і
своїх рухів, вони емоційно збагачуються» - зазначає Н. Ветлугіна.
Формування художньо-творчих здібностей та розвиток творчої уяви дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку забезпечується розвитком їх умінь
реагувати рухами на зміну фраз, характер музики, темп, імпровізувати й
драматизувати, враховуючи
їх індивідуально-вікові особливості. Творчі
здібності тісно пов’язані з поняттям «творчість», «творча діяльність».
Основним компонентом творчої діяльності дитини є інтерес, зацікавленість, а
це викликає викладач і батьки. Викладач повинен проводити заняття так, щоб
пробудити в дитини інтерес і активність до творчого процесу.
Усе це виховує і розвиває їх серце, привчає до творчості, до мистецтва, до
краси. Батьки та викладачі, в свою чергу, мають розкрити перед дитиною цей
чудовий світ – краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості.

Розгорнутий конспект заняття
групи основного рівня, першого року навчання (6-8 років)
хореографічного ансамблю «Волошки»
керівник гуртка - Луценко Д.Ю.
Час уроку: 1 год. 20 хв.
Тема уроку: Повторення та закріплення вивченого матеріалу.
І. Уклін
Виконується:
 хлопці – вихідне положення: ІІІ позиція, руки внизу. і, 1 - крок в сторону
з правої ноги, права рука: І поз. – ІІ поз., ліва нога витягнута; і, 2 – ліва нога
закривається в ІІІ поз. попереду, права рука ІІ поз.; і, 3 – права рука
опускається вниз, голова вниз; і, 4 – голова прямо; і, 5 – крок в сторону з
лівої ноги, ліва рука: І поз. – ІІ поз., права нога витягнута; і, 6 – права нога
закривається в ІІІ поз. попереду, ліва рука ІІ поз.; і, 7 – ліва рука опускається
вниз, голова вниз; і, 8 – голова прямо.
 дівчата – вихідне положення: V позиція, руки в підготовчому положенні.
і, 1 – крок в сторону з правої ноги, руки роблять подих (allonge), ліва нога
витягнута; і, 2 – ліва нога ставиться на носок позаду правої; і, 3 – plie; і, 4 –
ліва нога ставиться в V позицію, руки в підготовче положення; і, 5 – крок в
сторону з лівої ноги, руки роблять подих (allonge), права нога витягнута; і,
6 – права нога ставиться на носок позаду лівої; і, 7 – plie; і, 8 – права нога
ставиться в V позицію, руки в підготовче положення.
Музичний супровід:Вальс (3/4).

ІІ. Розігрів по колу:
1. Танцювальний крок
2. Кроки на пів пальцях, на п’ятках
3. Крок на півпальцях з підніманням колін вперед/назад
4. Біг з підняттям колін вперед/назад
5. Біг на пів пальцях
6. Відновлення дихання
7. Кроки з нахилом корпусу до ноги
8. Мілкі кроки на півпальцях (Руки в ІІІ позицію)
9. Pas польки

10. Підскоки
11. Полька з підскоком
12. Галоп з правої/лівої ноги
13. Галоп з поворотом (по 8 галопів обличчям-спиною)
14. Робота в парах: полька з підскоком (Руки в парі навхрест, голова один на
одного)
Музичний супровід: «Новорічний марш» В. Мельник, «Полічка-Олічка» (2/4), Полька М. Різоль,
«Скакуха» (2/4).

ІІІ. Розминка біля станка:
Вихідне положення – I пряма позиція
1. Releve
2. Дві, одна
3. Plie-releve
4. Вправа для розігріву спини
5. Passe (по І прямій позиції та по І позиції)
6. Port-de-brass вперед (вихідне положення: І поз., спиною до станка, руки в
підготовчому положенні)
Музичний супровід: «Козак-полька», Вальс Тіхонова (3/4).

IV. Екзерсис біля станка:
1. Demi plie (по І прямій та І позиціях) *
2. Battement tendu (по І позиції; виконується по 2 рази хрестом з правої та лівої
ноги)
3. Battement tendu в сторону з переходом через plie
4. Вправа для положення ноги sur le cou-de-pied позаду (основне). Підготовча
вправа
5. Соте по I прямій позиції *
Музичний супровід: Вальс 3/4, Полька Глінки, 2/4.

*слідкувати за виворітністю ніг (стегна, коліна, стопи), не завалюватися на
передні пальці, не прогинатися в спині.
*після стрибка обов’язково приземлятися в plie, п’ятки ставити на підлогу.
V. Середина:
1. I port-de-brass
2. Вправа для народних рук
3. Ковирялочка

4.
5.
6.
7.
8.

Tour de force
Tour de force (комбінація)
Підготовка до м’ячиків (хл.)
Підготовка до обертів. Підготовчі вправи на тримання точки (дівч.)
Підсічка (хл.)

Музичний супровід: Вальс Тіхонова (3/4), «Подоляночка», Уривок з «Гопака» (2/4).

VI. Діагональ:
1. Танцювальний крок
2. Танцювальний крок з роботою рук
3. Стрибки
4. Галоп з правої/лівої ноги
5. Pas польки
6. Підскоки
7. Полька з підскоком
8. «Летка-енка» (спочатку прохлопати ритм руками, а потім виконати ногами)
9. «Козочка»
10. Галоп з піджатим
11. Крок на півпальцях з високим підніманням колін вперед («Парасольки»)
12. Галоп зі стрибками (4 галопи, 4 стрибки; «Парасольки»)
13. Підскоки зі стрибками (4 підскоки, 4 стрибки; «Парасольки»)
14. Колесо
15. Жабки (хл.)
Музичний супровід: «Новорічний марш» В. Мельник, «Полька» М.Різоль, «Летка-енка»,
Фінська полька (2/4), «Скакуха» (2/4), «Крижачок» (2/4), Уривок з «Гопака» (2/4).

VII. Робота над номерами:
1. Комбінація з танцю «Парасольки» (приспів)
2. Комбінація з танцю «Парасольки» (галоп-стрибки-підскоки-стрибки)
Музичний супровід: Наталія Май «Кап-кап».

VIII. Уклін
Музичний супровід:Вальс (3/4).

Особливості: діти цього віку за допомогою школи вже привчені працювати,
також в них зростає фізична сила, тому вони вже можуть витримувати більші
навантаження. На уроці обов’язковою є емоційність викладача, при проведенні
уроку чи показу руху або комбінації викладач обов’язково має показувати це
емоційно, з характером та достовірно правильно, так як діти лише на прикладі

зможуть це відтворити, дивлячись на викладача, вони старатимуться так само
повторювати за ним. Якщо педагог зможе викликати у дітей якусь емоційну
реакцію, то вони не будуть втрачати зацікавленості і будуть тримати увагу.
Методи, використані на уроці: показу, словесний, зразка, практичний,
індукції (від простого до складного), постійного повторювання, похвали,
заохочування (показати всім іншим як правильно виконується рух чи комбінація;
мотивувати виступом, концертом, відкритим заняттям).
Прийоми: пояснення назви рухів, точний показ рухів, правильне виконання
разом з музикою, систематичності та послідовності, доступності, індивідуальний
підхід до кожного учня.

Використана література:
1. Ваганова А.Я. «Основи класичного танцю»
2. Цвєткова Л.Ю. «Основи класичного танцю»
3. Зайцев Е.Ю., Колесніченко Ю.П. «Основи народно-сценічного танцю»
Музична література:
1. Збірник українських народних мелодій в обробці і за редакцією М. Різоля
2. Хрестоматія педагогічного репертуару для баяна
3. Хрестоматія педагогічного репертуару для фортепіано

Мої фото, нагороди та відзнаки
__________________________________________

Танець «Білочок» в садочку
(вже в садочку любила танцювати і
брати участь в номерах до різних свят)

Танець «Сиртакі». Школа

Вистава «В гостях у казки». Школа

Танець «Закарпатський». Школа

Збір корму для тварин з притулку

Шкільний екологічний театр

Виступ на військових змаганнях «Сокіл»

Військові змагання «Сокіл»

Виступ на концерті присвяченому 75-річчю нашої школи

Танець з вчителями

Перші виступи на сцені. НХКАТ «Барвінок»

Молодша група НХКАТ «Барвінок»

Середня група НХКАТ «Барвінок»

Старша група НХКАТ «Барвінок»

Перші виступи у складі хореографічного дуету («Вальс», «Краков'як»)

Хореографічний номер «Галушка». Конкурс «Золота осінь», м. Київ

«Молдавський» і «Циганський» танці. НХКАТ «Барвінок»

Танець «Полька-Свербилівка»

З художнім керівником НХКАТ «Барвінок»
Безгрєшновою Тетяною Юріївною

Концерт присвячений 25-ти
річчю НХКАТ «Барвінок».
Випуск з колективу (2016р.).

«Вальс». Хореографічний дует у складі Луценко Юрія та Діани

Шкільний гурток. Хореографічний ансамбль "Український візерунок»

Міжнародний фестиваль в Іспанії. В складі НАНТ «Горлиця»

Іспанія. НАНТ «Горлиця»

Фестиваль у Словаччині. НАНТ «Горлиця»

У складі танцювальної групи «Червона калина». НПУ ім. М.П. Драгоманова

«Китайський танець». НПУ ім. М.П. Драгоманова

Ансамбль «Політехнік»

Відкритий урок з сучасного танцю. НПУ ім. М.П. Драгоманова

ЗАНТ «Барвінок»

Робота вчителем хореографії у садочку

Практика у таборі «Променистий» (м. Буча)

Робота в НХКХА «Волошки», ЦПР

НХКХА «Волошки», ЦПР

Отримання диплому магістра

Мої фото-роботи

Одні з моїх робіт, вишитих хрестиком

Усі наші з братом нагороди

Нагороди НХКХА «Волошки», за період роботи в ньому (з 2018 року)

