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Автобіографія  

Коваленко Олександра Геннадіївна 

Львів, вул. Хуторівка, 36/48 

Тел. 098 30 955 92 

e-mail: yasyakovalenko@gmail.com 

д.н. 26.10.1991 

Освіта вища 

 

  Я, Коваленко Олександра Геннадіївна, народилась 26 жовтня 1991 року 

в місті Донецьк, громадянка України.  

 У 1996 році почала танцювальні тренування у Театрі танцю 

«Гармонія».  

 У 1998 році розпочала навчання у Донецькій спеціалізованій школі з 

поглибленим вивченням іноземних мов № 115. 

У 1999 році розпочала заняття зі спортивних бальних танців в клубі 

«Стандарт» з європейської та латино-американської програми.   

З 2001 року по 2005 рік брала участь у міських, обласних та 

всеукраїнських змаганнях зі спортивних бальних танців, здобувала призові 

місця у категоріях «Ювенали І», «Ювенали ІІ», «Юніори І» та «Юніори ІІ». 

 У 2003 році отримала І дорослий розряд зі спортивних бальних танців.  

 У 2004 році закінчила тренування зі спортивних бальних танців та 

розпочала заняття зі спортивних сучасних танців у зразковому ансамблі 

«Грація». Брала участь у всіх командних виступах і змаганнях, 

індивідуальних змаганнях в стилі «hiphop» та «contemporary».  

 У 2005 році посіла ІІІ місце у районному конкурсі знавців української 

мови імені Петра Яцика. 

 З 15 жовтня по 30 листопада 2007 року успішно пройшла стажування з 

французької мови у місті Жамблу (Бельгія). 

У 2008 році закінчила Донецьку спеціалізовану школу з поглибленим 

вивченням іноземних мов № 115 із золотою медаллю та вступила до 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського за спеціальністю «Маркетинг».  

У 2009 році отримала свідоцтво про закінчення 2 позашкільних освіт: 

«Теорія і практика спортивного танцю» та  «Конструювання і моделювання 

легкого жіночого одягу».  

З 1 лютого 2010 року по 31 травня 2014 року працювала керівником 

студії сучасного спортивного танцю «SCHOOL dance». В цей період команда 

SCHOOL dance неодноразово брала участь в обласних та міських змаганням, 
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виборюючи призові місця в категоріях «crew» та «megacrew» в стилі 

«hiphop». 

З 1 вересня 2011 року по 31 травня 2012 року працювала секретарем 

декана з наукової діяльності у ДонНУЕТ.  

У 2013 році отримала червоний диплом магістру з маркетингу.  

У 2014 році переїхала до Львова, з 1 листопада 2014 року по 1 вересня 

2016 року працювала у центрах дитячого розвитку «Бейбі-клаб».  

10-11 червня 2016 року брала участь у  «Lutsk Fashion Weekend» з 

колекцією «BELLE BIZARRE».  

З 15 жовтня 2016 року і на сучасний момент я є керівником і тренером 

студії спортивного сучасного танцю «HIPHOP.SYHIV», що зараз налічує 150 

студентів різних вікових категорій від 3 до 15 років.  

  З 16 грудня 2016 року і до сьогодні працюю в Установі дитячо-

юнацьких молодіжних клубів м. Львова у Сихівському районі в якості 

педагога-організатора.  

  На даних двох посадах треную дітей та підлітків, з ними беру участь у 

міських, обласних та всеукраїнських фестивалях та змаганнях, організовую 

змагання з хіп-хопу, разом зі студентами своїх танцювальних груп провожу 

майстер-класи для людей незахищених категорій, а саме для дітей-сиріт, 

людей з вадами зору та дітей з малозабезпечених сімей, влаштовую 

благодійні звітні концерти, разом постійно впроваджуємо нові креативні 

проекти, такі як «Бізнес-школа» і «Танцювальний театр» та активно 

виступаємо за спортивні тренування і здоровий спосіб життя.  

 За 2017 рік ми спільно з нашими танцювальними командами 

реалізували  13 спортивних, культурних та мистецьких проектів та взяли 

участь у 4 всеукраїнських танцювальних змаганнях, інформація про які 

міститься у Додатку А, фото і відео надаються окремими електронними 

файлами.  

 Судимостей не маю.  

Адреса проживання: м. Львів, вул. Хуторівка, 36/48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А.  

Проекти, що були створені та реалізовані за 2017 рік (фото, відео, замітки на 

сайтах додаються окремим електронним файлом) 

 

12/02/2017 CINDERELLA FASHION SHOW 

 Місце проведення: галерея «Музей Ідей», м. Львів, вул. Валова, 18а. 

  Мета: створити незвичайний формат для шоу, показу та тренувань. 

Сутність: демонстрація колекцій одягу у незвичний спосіб за допомогою 

танцю.  

  Була створена авторська колекція дизайнерського одягу «Les Fleurs». 

Організована унікальна платформа для обміну досвідом різних професійних 

майстрів, шоу, яке поєднало у собі елементи дефіле і танцю, можливість 

дизайнерів-початків, а також моделей, що не є танцівниками спробувати себе 

у даному напрямку, проявити творчі якості.  

  До заходу були залучені 100 учасників, в тому числі молоді дизайнери, 

моделі, хореографи, фото- та відеооператори, ведучі, стилісти та візажисти, 

охоплено аудиторію близько 150-200 людей, що слідкували за ходом 

підготовки до шоу, майстер-класами та результати роботи.  

 

03/03/2017 SPRING HIPHOP BATTLE 2017 

 Місце проведення: клуб «Барви» УДЮМК Сихівського району м. 

Львова, вул. Сихівська, 14. 

  Мета: надання можливості всім бажаючим дітям змагатися у 

танцювальному напрямку хіп-хоп, заохочення до систематичних тренувань 

дітей та підлітків, в тому числі, з малозабезпечених сімей, пропаганда 

тренувань та спорту серед учнів та студентів. Сутність: продемонструвати 

свої навички у хіп-хопі у змаганнях один на один за допомогою тренованої 

імпровізації. 

  Баттл був проведений у 3 тури: ¼ фіналу, півфінал та фінал. Учасники 

поділені на вікові категорії: діти (6-9 років) та підлітки (10-15 років). 

Боротьба за суперприз мотивувала спортсменів якнайкраще розкрити свої 

здібності та продовжувати тренування для перемоги в наступних баттлах. 

Унікальний спосіб проведення змагань передбачає підтримку як друзів, так і 

конкурентів, тому бажання систематично брати участь у баттлах завжди є у 

студентів танцювальних шкіл, що підігріває інтерес по спорту і змагань в 

цілому серед дітей та молоді.  

  До участі залучено 70 спортсменів, до підготовки та організації 

залучено 20 різних спеціалістів, охоплено аудиторію 300-350 людей, в тому 

числі, ті, що зацікавились тренуваннями та даним стилем танцю, ті, що 



бажають брати участь у наступних баттлах, ті, які прийдуть на подальші 

змагання в якості глядачів самі та з друзями.  

 

30/03/2017 Флешмоб GROW UP  

 Місце проведення: клуб «Барви» УДЮМК Сихівського району м. 

Львова, вул. Сихівська, 14. 

  Мета: залучити молодь до танцювальних та спортивних тренувань. 

Сутність: надати змогу студентам зрозуміти, що відпочинок від навчання 

може бути креативним і спортивним навіть, якщо вони не мали 

танцювального досвіду до початку проекту. 

  Було організовано 16 інтенсивних тренувань з метою підготовки до 

зйомки флешмобу. Ідея відео роботи: донести, що звичайні студенти можуть 

танцювати, ставати краще, здобувати нові спортивні і танцювальні навички і 

активно проводити час на тренуваннях, маючи бажання спробувати та 

систематично відвідувати заняття.  

  До участі залучено 20 учасників, в тому числі оператори і дизайнери, 

охоплено аудиторію у 360 людей, що слідкували за підготовкою та 

результатами роботи у соціальних мережах.  

 

09/04/2017 DO U YOU WANT TO BE A SUPERSTAR? 

 Місце проведення: клуб «Барви» УДЮМК Сихівського району м. 

Львова, вул. Сихівська, 14. 

 Мета: створити неординарний простір для креативу та випробовування 

нових здібностей для молоді, що займається танцями та спортом, надати 

можливість спробувати свої сили тим, хто не може дозволити собі участь у 

аналогічних платних проектах, але має бажання і натхнення творити. 

Сутність: створити авторську колекцію дизайнерського одягу, унікальний 

образ та простір для реалізації креативу.  

  Ідея створення образів: відчути себе «суперзіркою». Здобутий новий 

досвід у дефіле та позуванні, як спосіб спробувати себе у новій сфері був 

корисний для особистого культурного і естетичного розвитку кожного 

учасника.  

 Було залучено 15 учасників, в тому числі гримери, стилісти, 

фотографи, охоплено аудиторію 180-200 людей, що слідкували у соціальних 

мережах за результатами проекту, в тому числі ті, що виявили бажання брати 

участь у наступних аналогічних проектах. 

 

 

 



29/04/2017 SТREET FASHION HIPHOP BATTLE  

  Місце проведення: м. Львів, вул. Антоненка-Давидовича, 6. Школа 

народних мистецтв 

Мета: виховувати у дітей, підлітків та молоді бажання змагатися, 

тренуватися, розвивати та вдосконалювати свої навички, як в стилі хіп-хоп, 

так і загалом у танцях та спорті. Сутність: продемонструвати імпровізацію в 

стилі хіп-хоп та порівняти свої хореографію з суперником. 

Ідея баттлу показати, що одне змагання рівняється ста тренуванням. 

Створивши умови для того, щоб учасник міг розкрити всі свої здібності та 

можливості на момент участі способом баттлу, підняли загальний 

танцювальний рівень учасників, рівень популярності танців, спорту та 

здорового способу життя серед дітей та підлітків Сихівського району м. 

Львова.  

До участі було залучено 60 учасників, до підготовки були залучені 

фотографи та дизайнери, охоплено аудиторію 250-300 людей, в тому числі, 

дітей, що зацікавились змаганнями, хіп-хопом та спортом на користі 

прогулянок на вулиці. 

 

27/05/2017 FINAL CONCERT 2017  

  Місце проведення: м. Львів, вул. Антоненка-Давидовича, 2, СШ №90. 

 Мета: надати можливість дітям показати все, чого навчились за рік 

великій кількості глядачів, відзначити студентів, що систематично 

відвідували тренування та збільшувати число залученої молоді до 

спортивних сучасних танців. Сутність: демонстрація хіп-хоп хореографії 

соло, дуетів та команд всіх вікових категорій від 3 до 15 років.  

 Проведений захід мотивував до посиленої підготовки її учасників, що 

підвищило їхній танцювальний рівень, пропагував здоровий спосіб життя та 

спорт, як ідеальний варіант для дозвілля та самовираження. Кожен концерт 

ний виступ – це досвід перебування перед публікою, що здобувається роками 

кропіткою працею, тому організація даних заходів виховує майбутніх 

чемпіонів на великих сценах.  

 До участі було залучено 120 учасників, брали участь у підготовці 15 

людей, в тому числі оператори, охоплено аудиторію 400-450 людей, що 

зацікавились даним видом танців, фізичним розвитку дитини з раннього віку 

та бажають тренуватися і брати участь у аналогічних заходах. 

 

 

 

 



10, 11/06/2017 ЛІТНЯ ШКОЛА: MARKETING DAYS 

 Місце проведення: м. Львів, вул. Сихівська, 14, клуб «Барви» 

УДЮМКу Сихівського району. 

 Мета: дати можливість підліткам спробувати нову сферу знань, яка є 

надзвичайно актуальна, для підвищення загального розвитку та спроби 

вивчення даної дисципліни як майбутньої професії. Сутність: проведення 

лекцій, практики та квестів з дисципліни «Маркетинг» у доступний для 

підлітків спосіб. 

  Було проведено 2 дні інтенсивних занять з маркетингу для підлітків, 

що включали лекції на базі «маркетинг-микс», квести з пошуку комерційних 

об’єктів та практика у створенні нових товарів і послуг, а також рекламних 

презентацій до них. 

 До участі було залучено 20 учасників, охоплено аудиторію 100-120 

підлітків, що зацікавились займатись даним напрямком діяльності та вивчати 

актуальні спеціальності у легкий та доступний спосіб.  

 

19,20/06/2017 ЛІТНЯ ШКОЛА: DANCE DAY & SPORT DAY 

 Місце проведення: клуб «Барви» УДЮМКу Сихівського району, м. 

Львів, вул. Сихівська, 14 

 Мета: організувати спортивний відпочинок в період літніх канікул 

серед дітей та підлітків, надавши можливість спробувати різні танцювальні 

стилі та спортивні естафети та квести. Сутність: танцювальні майстер-класи, 

спортивні змагання та квести в тренувальній залі та на вулиці. 

  До участі залучено 30 учасників, охоплено аудиторію 150-170 дітей та 

підлітків, що зацікавились активно проводити літнє дозвілля та здобувати 

навички в різних танцювальних стилях. 

 

26/06/2017 – 05/07/2017 SUMMER HIPHOP CAMP  

  Місце проведення: Карпати, с. Гребенів, Сколівський район, Львівська 

область, база «Зелемянка». 

 Мета: спортивний спосіб оздоровлення та відпочинку. Сутність: 

проведення походів, тренувань, майстер-класів, зйомок в Карпатах. 

 До участі залучені 20 учасників, охоплено аудиторію у 100-120 людей, 

що бажають активно проводити літнє дозвілля, брати участь у танцювальних 

і спортивних змаганнях в Карпатах. 

 

 

 

 



16/11/2017 ХІПХОП НАОСЛІП  

  Місце проведення: УТОС, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 5 

 Мета: надати можливість всім охочим спробувати хіп-хоп та 

пропагувати активно створювати та реалізовувати аналогічні проекти заради 

об’єднання суспільства способом спільних танцювальних та спортивних 

тренувань. Сутність: проведення майстер-класу з хіп-хопу серед людей з 

вадами зору. 

 До участі залучено 10 учасників, в тому числі, представники 

громадської організації, охоплено аудиторію 1500-2000 людей, в тому числі, 

ті, що дізнались щодо проведення даного заходу, бажали би допомагати у 

створенні аналогічних заходів та брати участь в організації майбутніх 

проектів. 

 

15/12/2017 МАЙСТЕР-КЛАС З ХІПХОПУ ДЛЯ СИРІТ 

 Місце проведення: клуб «Барви» УДЮМКу Сихівського району, м. 

Львів, вул. Сихівська, 14 

 Мета: надати дітям незахищених категорій населення можливість 

займатись танцями та спортом, інтеграція дітей-сиріт у суспільство. 

Сутність: майстер-клас з хіп-хоп, який проводили діти-студенти груп з хіп-

хопу спільно з тренером, показуючи і розказуючи специфіку кожного руху 

самостійно для запрошених дітей-учасників. 

 До участі було залучено 50 дітей, в тому числі, за підтримки відділів 

соціальних служб, охоплено аудиторію 150-170 дітей та спортсменів, що 

бажають брати участь у майбутніх аналогічних проектах. 

 

17/12/2017 WINTER HIPHOP BATTLE 2017 

Місце проведення: м. Львів, вул. Антоненка-Давидовича, 6. Школа 

народних мистецтв 

Мета: вдосконалення хіп-хоп навичок, виховання жаги до перемоги, 

об’єднання дітей з різних танцювальних шкіл та обмін безцінним 

танцювальним та спортивним досвідом. Сутність: змагання один на один, 

обрання одного переможця у фіналі. 

Було залучено 90 учасників, охоплено аудиторію 270-300 людей, що 

виявили зацікавленість брати участь у наступних батлах та тренуватись з 

метою підготовки до таких змагань. 

 

 

 

 



27/12/2017 БЛАГОДІЙНИЙ НОВОРІЧНИЙ КОНЦЕРТ HIPHOP.CINEMA  

 Місце проведення: м. Львів, кіно палац ім. О.Довженка, пр. Червоної 

Калини, 81 

 Мета: надати змогу студентам, що тренувались, продемонструвати свої 

здібності на великій сцени великій аудиторії, зробити свято для дітей з 

малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. Сутність: хіп-хоп концерт з соло, 

дуетами та командними номерами з відзнаками для спортсменів та 

подарунками своїми руками від учасників, глядачам. 

 Було залучено 150 учасників, що виступали на сцені, аудиторія 

глядачів 350-400 осіб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТИ, В ЯКИХ БРАЛИ УЧАСТЬ (копії дипломів та подяки додаються 

окремим електронним файлом) 

26/02/2017 Всеукраїнський танцювальний турнір FEEL THE VICTORY 

(фото, відео) 

25/03/2017 Мистецький фестиваль «РІК ЗА ДЕНЬ»  

13/05/2017 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «БАРВИ ДИТИНСТВА» 

(фото, відео) 

03/12/2017 Всеукраїнський Танцювальна Олімпіада м. Тернопіль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проекти, що були створені та реалізовані за 2017 рік 

 

12/02/2017 CINDERELLA FASHION SHOW 

 

 

 

 

 



03/03/2017 SPRING HIPHOP BATTLE 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=v0NxYtyzxZM 

 

 

 



30/03/2017 Флешмоб GROW UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/04/2017 DO U YOU WANT TO BE A SUPERSTAR? 

 

 

 

 

 

 



29/04/2017 SТREET FASHION HIPHOP BATTLE 

 

 

 



27/05/2017 FINAL CONCERT 2017 

 

 

 

 

 

 



10, 11/06/2017 ЛІТНЯ ШКОЛА: MARKETING DAYS 

 

 

 



19,20/06/2017 ЛІТНЯ ШКОЛА: DANCE DAY & SPORT DAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/06/2017 – 05/07/2017 SUMMER HIPHOP CAMP 

 

 

 

 



16/11/2017 ХІПХОП НАОСЛІП 

https://www.youtube.com/watch?v=-1kdMUKkjFQ (ТРК Львів) 

https://www.youtube.com/watch?v=jzMC3QX3cNc (канал «Правда ТУТ») 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1kdMUKkjFQ
https://www.youtube.com/watch?v=jzMC3QX3cNc


15/12/2017 МАЙСТЕР-КЛАС З ХІПХОПУ ДЛЯ СИРІТ 

 

 

 



17/12/2017 WINTER HIPHOP BATTLE 2017 

 

 

 

 

 



27/12/2017 БЛАГОДІЙНИЙ НОВОРІЧНИЙ КОНЦЕРТ HIPHOP.CINEMA 

 

 

 



Проекти обласного та всеукраїнського рівня (змагання, фестивалі), в яких 

брали участь у 2017 році 

 

26/02/2017 Всеукраїнський танцювальний турнір FEEL THE VICTORY 

 

 

 

 

 

 

 



25/03/2017 Мистецький фестиваль «РІК ЗА ДЕНЬ» 

 

 

 

 



13/05/2017 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «БАРВИ ДИТИНСТВА» 

 

 



03/12/2017 Всеукраїнський Танцювальна Олімпіада м. Тернопіль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всі танцювальні проекти 2017 року 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Мотиваційний лист 

 

 Я, Коваленко Олександра Геннадіївна, як тренер зі спортивних 

сучасних танців з досвідом роботи з дітьми та підлітками 9 років, керівник 

команди «HIPHOP.SYHIV», як одної з найбільших у Львові хіп-хоп команд, 

маю можливості і бажання розвиватися далі у спортивній, танцювальній і 

соціальній сферах.  

Працюючи з дітьми, відчуваю, що наші тренування, змагання, баттли, 

концерти, виступи, літня школа і табори – це те, що їх захоплює, надає їм 

енергії, драйву, можливість реалізувати свій талант, з користю та гарним 

настроєм провести час, загартовує силу волі, виховує жагу до перемог, 

мотивує їх «рости» та вдосконалюватись завжди та об’єднує в одну команду 

задля підтримки та спільної мети. Саме це, той невичерпний ресурс, що 

дозволяє працювати далі ще з більшим задоволенням, підкорювати нові 

танцювальні і спортивні «вершини».  

Якщо зараз наші серйозні тренування – це звичайне хобі для дітей, яке 

не переросте у їхню професію, то назавжди з ними лишиться звичка 

спортивного способу життя, відчуття командного духу та найкращі спогади з 

дитинства. 1% студентів обере спорт чи танці своєю професію, але 

працюватимуть з натхненням та прагненням досягати поставленої мети, як це 

було на тих змаганнях, в яких брали участь, адже це були в дитинстві їхні 

найщасливіші моменти. Таку мою думку формує, напевно, той факт, що я 

сама відношусь до того одного відсотка людей, які, починаючи від дитинства 

і до сучасного моменту закохані у спорт і танці.  

В будь-якій роботі та на будь-якій посаді, навіть улюбленій, слід 

працювати довго і важко, якщо прагнеш досягти результату. Погоджуючись 

із системою, більшість вибирає найлегший шлях, який за них вже 

прописаний і не міняється з року в рік, тільки тому, що боїться здатися 

«білою вороною» або не може і не хоче подивитись далі свого носа. Я 

вважаю, ми не повинні обмежувати себе у волі вибору, реалізації творчості, 

вивченні нового, креативних експериментах, створенні радикальних поглядів 

і думок та прагненні до вдосконалення в роботі загалом та під час того, як ми 

працюємо з дітьми, зокрема.  

Розумію, що бути керівником культурного закладу такого рівня, є 

великою відповідальністю, але маю всі ресурси для цього, а саме, вищу 

освіту, дві спеціальні освіти, досвід роботи, великий творчий потенціал та 

натхнення реалізовувати різні креативні проекти. Це дозволить підвищити 

рівень зацікавленості молоді у культурі і спорті, надасть змогу талановитим 

дітям реалізуватись на сцені та сприятиме духовному розвитку регіону.  


