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Сьогодні освіченість людини визначається як спеціальними знаннями, так 

і креативністю, творчістю, різнобічним розвитком особистості, орієнтованою в 

традиціях вітчизняної і світової культури. Сучасна людина має бути здатна до 

активної соціальної адаптації та  самостійного життєвого вибору самоосвіти і 

самовдосконалення.  

В освітньому процесі позаурочна зайнятість відіграє важливу роль для 

здобувача освіти у професійно-технічному закладі освіти. Художня 

самодіяльність розвиває особистість здобувача освіти, його духовний світ і 

гармонійну єдність із мистецтвом. 

Хореографічний гурток має неабиякий вплив на учнів: сприяє 

формуванню в дитини потреби у саморозвитку, формує готовність і звичку до 

творчої діяльності, підвищує власну самооцінку та його статус в очах 

однолітків, педагогів, батьків. Зайнятість у позаурочний час сприяє зміцненню 

самодисципліни, розвитку самоорганізованості, самоконтролю, появі навичок 

змістовного проведення дозвілля. Участь колективу у культурно-масових 

заходах закладу освіти сприяє згуртуванню, зміцненню традицій закладу, 

утвердженню сприятливого соціально-психологічного клімату у ньому. 

Маю досвід як керівник гуртка ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу 

та дизайну» вже понад 20 років. З 1998 року і по даний час я керівник 

Зразкового художнього колективу учнівської модельної агенції «Стиль і мода». 

Вважаю, що модельна агенція «Стиль і мода» - одна із кращих колективів 

нашого міста і області. Результатами творчої діяльності є численні виступи, 



грамоти, дипломи, подяки, звання «Зразковий художній колектив»,значок 

«Відмінник освіти». 

Колектив має 30 учасників віком від 6 до 20 років. Усі учасники від 16 

років є здобувачами освіти ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та 

дизайну». 

Модельна агенція «Стиль і мода» - це міцний колектив однодумців, яких 

згуртовує любов до створення моделей одягу, їх показу та танцю.   Всі професії 

нашого навчального закладу - це кравець, закрійник, вишивальник дають 

можливість   виготовляти чудові колекції,  професії  флорист, перукар, візажист 

допомагають у створенні образів, а професія оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення - у створенні ескізів, фото- та відеообробки. 

Заняття в гуртку є однією з форм гармонійного розвитку учнів, що 

поєднує трудове та естетичне виховання, дає можливість конструювати та 

демонструвати одяг, сприяє розвитку художнього смаку, хореографії, 

вокального та театрального мистецтва.  На заняттях вихованці навчаються 

створювати колекції одягу та втілювати образи цих колекцій на сцені у 

театралізованому показі. 

Хореографічні композиції, демонстрації моделей одягу, танці 

відкривають безмежні можливості у вихованні порядності, доброзичливості, 

охайності, спостережливості. Сумлінність у набутті знань з хореографічного 

мистецтва і поступового вивчення та удосконалення ускладнених рухів аж до 

засвоєння виконання сценічної культури, сприяють ефективності проведеної 

роботи і досягненню агенцією високих результатів. 

 При проведенні репетицій  учні набувають умінь і навичок таких 

елементів як повороти, розвороти, дефіле, синхронність, а також досконалої 

демонстрації моделей одягу,  та хореографічної композиції в танці. 

 Важливим завданням учнівської агенції є постійний процес підбору 

виразних засобів хореографічного мистецтва для створення образів згідно з 

колекціями, які демонструють учасники, розвиток здібностей до вільного 



вибору рухів, дій, жестів. З цією метою під час проведення занять ведуться 

психологічні тренінги, ділові ігри. 

Більш за все учасники агенції «Стиль і мода» люблять виступати під 

супровід солістів, де зливається пісня і танець в єдину прекрасну композицію. 

Організація виступів будується з урахуванням мети і завдань, змісту і форм 

роботи агенції на позаурочних заходах закладу освіти.  

Репетиція виступів є основним завданням гуртка, що  також формує 

культурну та духовно збагачену особистість. 

З року в рік у колективі концертна діяльність виховується на кращих 

зразках народної хореографії і тому агенція досягла високої виконавчої 

майстерності.  

Навчальний заклад отримав від учнівської агенції додаткове вогнище 

культури та естетичне виховання, де зберігають кращі традиції українського 

народного мистецтва. Більшість учасників нашого модельно-хореографічного 

гуртка отримали путівку у життя розкривши свій талант. 

Цінність Зразкової учнівської модельної агенції в тому, що завдяки 

отриманим знанням, умінням і навикам вихованці можуть продемонструвати 

результати своєї творчої діяльності, проявити себе як модель. 

Знання про стиль та імідж допомагають не тільки створити неповторний 

образ, де гармонійно поєднуються колекція одягу із зачіскою,  макіяжем, 

акторськими  здібностями, але пізнати себе як особистість. Такі дисципліни, як 

«дефіле» і «хореографія» формують культуру рухів, правильність постави, 

гарну ходу, що позитивно впливає на здоров’я і самопочуття учасників.  

Сценічна майстерність сприяє формуванню образного мислення, 

дисципліни, уміння керувати своїми емоціями.  

Танцювальне мистецтво виховує національну свідомість, повагу та любов 

до рідного краю. 

Сценічна майстерність сприяє формуванню образного мислення, 

дисципліни, відповідальності, уміння керувати своїми емоціями, привчає 

працювати у колективі.  



Ми бажані гості в різних глядацьких аудиторіях: Всеукраїнських і 

міжрегіональних конкурсах показу моделей одягу, конкурсах естрадної пісні на 

Всеукраїнських фестивалях народної творчості, нас запрошують для виступів у 

обласному краєзнавчому музеї в програмі «Музейні гостини», на «Виставці - 

ярмарок робітничих професій»; є учасниками в обласній акції «Червона 

доріжка для вишиванки». Неодноразово виступали на «День міста», «День 

Вчителя», «Жінка року» в обласному музично-драматичному театрі, на літній 

сцені в парку культури і відпочинку, у концертній програмі «Поки маємо час - 

робімо добро» в органному залі міста. 

Агенція «Стиль і мода» спільно з фольклорним колективом навчального 

закладу є неодноразовими переможцями обласних конкурсів «Віфлеємська 

зірка», естрадної пісні «Юна зірка», патріотичної пісні «Поліська січ», також 

дипломанти Всеукраїнського конкурсу виконавців естрадної пісні «Травневий 

зорепад» серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів 

України та лауреати Всеукраїнського фестивалю народної творчості «Дзвени 

піснями моя земля». 

Зразковий художній колектив учнівська агенція «Стиль і мода» - 

постійний учасник демонстрації показу моделей одягу на Всеукраїнських 

конкурсах «Паралелі часу», «Феєрія краси», «Нелегкий прорив легкої 

промисловості України», «Прорив легкої промисловості України» (м. Київ, м. 

Львів, м. Харків, м. Хмельницький, м. Тернопіль), міжрегіонального  конкурсу 

«Калинове намисто» (м. Калинівка Вінницької області). Колектив є 

неодноразовим переможцем цих конкурсів. 
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