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Дорогие друзья! Очень приятно, что вы заинтересовались таким прекрасным видом 

деятельности как бальные танцы и оказались на страничке нашего танцевального кружка. 

Мастерство танцора не зависит от возраста и определяется степенью владения телом. Это 

означает, что в отличие от большинства видов спорта бальными танцами можно 

заниматься на протяжении всей жизни, получая удовольствие от процесса 

самосовершенствования. Если учесть, что при этом корректируется осанка, развивается 

координация движений, организм получает необходимую физическую нагрузку и все это 

происходит под приятную музыку и с взаимодействием с особой противоположного пола, 

то становится понятно, почему большинство пришедших на спортивные бальные танцы 

уже не могут от них отказаться. 

Организатор и преподаватель школы танцев – Хен Марина. Педагог кружка относится к 

числу увлеченных своим делом, обладает опытом собственного успешного танцевания - 

многократная обладательница кубков Казахстана и России, призер чемпионатов 

Казахстана разных лет, победитель многочисленных международных турниров. 

Обращение тренера: 

«Дорогие друзья! Я рада рассказать вам о нас и нашем танцевальном кружке". Танцами я 

занимаюсь с семи лет, танцы - это моя жизнь! Я часто выступала на турнирах, где 

занимала первые места. 

После того, как закончилась моя профессиональная карьера танцовщицы, я решила 

заниматься преподаванием в КЭУК, так как всегда мечтала учить людей танцевальному 

искусству. Я посвящаю все свое время своим ученикам. И это большое счастье для меня. 

Меня очень радует, когда я вижу, как мои студенты с каждым занятием делают все 

больше успехов, как их осторожные движения становятся уверенней и красивее с каждым 

днем! И нет ничего прекрасней, когда наше тело подчиняется нам и дарит красоту 

окружающим! 



Я, как педагог и руководитель кружка «Данс Авеню» в университете работаю с 2010 года. 

За это время наши студенты добились немалых успехов. Благодаря грамотно 

построенному учебному процессу, уже после года обучения наши начинающие 

превращаются в настоящих танцоров. Это означает, что они танцуют базовые фигуры всех 

танцев конкурсной программы, парные клубные танцы, исторические танцы, участвуют в 

бальных вечерах и выступают. 

Качество наших занятий подтверждается результатами. С 2011 г. и по настоящее время 

студенты кружка по спортивным бальным танцам «Данс Авеню» неоднократно 

становились лучшими на различных конкурсах и соревнованиях. Имеются грамоты, 

дипломы, медали и кубки. Наши пары неоднократно становились лучшими в Казахстане и 

Карагандинской области среди университетов и по итогам сезона в личном зачете. 

 

«Данс Авеню» салтанатты би студиясы 
Ким Марина 

Айтылатын жақсы сөздің барлығы  

«Данс Авеню» спорттық салтанатты би үйірмесі туралы 

Қымбатты достар! Сіздердің салтанатты бидің тамаша түріне 

қызығушылық танытқандарыңызға және біздің би үйірмесіне келгендеріңізге 

өте қуанышты екендігімізді білдіреміз. Бишінің шеберлігі жас мөлшеріне 

қарамайды және өз денеңізді игеру (басқару) дәрежесімен анықталады. Бұл, 

спорттың басым көпшілік түрлерінен өзгешелігі, өзіңді-өзің жетілдіру 

үдерісінен рахат, қанағаттанушылық ала отырып, салтанатты бимен бүкіл 

өміріңіз бойы айналысуға болатынын білдіреді. Егер, бұл ретте келбет, 

сымбат, мүсін түзетілетінін, қозғалыстардың үйлестірілушілігі дамитынын, 

ағзаға (организмге) қажетті физикалық салмақ түсетінін және осы 

айтылғандардың барлығы жағымды музыка әуенімен және нәзік жанды 

адаммен өзара байланыста болатынын ескерсек, онда спорттық салтанатты  

биге келушілердің басым көпшілігі одан неге бас тарта алмайтындығы 

түсінікті бола түседі ғой деп ойлаймыз.  

Би мектебінің ұйымдастырушысы және оқытушысы – Хен Марина. 

Үйірме педагогы өз ісіне әуестердің қатарына жатады, өзіндік билеу 

тәжірибесі бар - Қазақстан мен Ресей кубогтарының көпдүркін иегері, әр 

жылдардағы Қазақстан біріншіліктерінің жүлдегері, көптеген  халықаралық 

турнирлердің жеңімпазы. 

Тренердің үндеуі: 

«Қымбатты достар! Мен сіздерге біздер туралы және біздің би үйірмеміз 

туралы айтуға қуаныштымын». Мен жеті жасымнан бимен айналысамын, би 

– бұл менің өмірім! Мен турнирлерге жиі қатысып, бірінші орынға ие 

болдым. 

Менің бишілік кәсіби мансабым аяқталғаннан кейін, мен ҚҚЭУ-де 

оқытушылықпен айналысуға шешім қабылдадым, өйткені адамдарды билеу 

өнеріне үйретуді әрқашан армандадым. Мен өзімнің бүкіл уақытымды 

шәкірттеріме арнаймын. Менің студенттерімнің әрбір сабақ сайын көбірек 

табысқа жеткенін, олардың әрбір сақтықпен жасалған қозғалыстарының күн 



өткен сайын сенімді және әсем, сұлу бола түскенін көрген кезде, кеудемді 

керемет бір қуаныш сезімі билейді! Біздің дене мүсініміз өзімізге бағынып, 

өзінің төңірегіндегілерге сұлулық сыйлағанынан артық, тамаша ештеңе жоқ! 

Мен, «Данс Авеню» үйірмесінің жетекшісі және педагог ретінде 

университетте 2010 жылдан бері жұмыс жасаймын. Осы уақыт ішінде 

студенттер көптеген табыстарға қол жеткізді. Сауатты құрылған оқу 

үдерісінің арқасында, бір жыл оқығаннан кейін-ақ біздің жаңадан бастаған 

шәкірттеріміз нағыз бишілерге айналады. Бұл, конкурстық 

бағдарламалардың бүкіл билерінің базалық мәнерлерін (фигураларын), 

жұптасқан клубтық билерді, тарихи билерді билейді, салтанатты би 

кештеріне қатысып, өнер көрсетеді. 

Біздің сабақтарымыздың сапасы нәтижелермен расталады. 2011 жылдан 

бүгінгі уақытқа дейін «Данс Авеню» спорттық салтанатты би үйірмесінің 

студенттері әр түрлі байқаулар мен жарыстарда ең үздік бишілер атанды. 

Олар мақтау қағаздарын да, дипломдар да, медальдар да, кубоктар да алды. 

Біздің биші жұптарымыз университеттер арасында және маусым 

қорытындылары бойынша жеке есепте Қазақстанда және Қарағанды 

облысында әлденеше рет үздіктер қатарынан көрінді.  
 

 

The studio of ballet dance "Dance Avenue" 

Kim Marina 

 

Everything about a study group on sport ballet dance "Dance Avenue" 

Dear friends! It is great that you are interested in such a wonderful kind of activity as ballet 

dance and are on the page of our dance study group. The dancer's skills do not depend on age 

and determines by the level of body control. This means that unlike the majority of kinds of 

sports ballet dance one can do it during the whole life, gaining pleasure from the process of self 

development. Considering that one's posture is corrected, the coordination of movement is 

developed, an organism receives the required physical capacity, involving a pleasant music and 

with an interaction of an opposite gender, then it appears clear why the majority of new comers 

to the sport ballet dance cannot refuse from it.  

The organizer and teacher of the dance school is Hen Marina. A teacher of a study group is 

one of the persons, who are fond of what they do, who has an experience of her own successful 

dancing, a multiple owner of cups of Kazakhstan and Russia, a prizewinner of championships of 

Kazakhstan of different years, the winner of many international tournamens.  

The trainer's declaration:"Dear friends! I am glad to tell you about our dance study. I have 

been doing dance since seven years old, and dancing is my life! I often performed at the 

tournaments, where I won the first places.  

After my career of a professional dancer was ended, I decided to do teaching at Karaganda 

Economic University, as I always dreamt about teaching people the dancing art. I dedicate all my 

time to my students. And it is the greatest happiness for me. I am very glad, when I see that my 

students do more and more progress with every lesson, how their careful movements become 



confident and beautiful with every day! There is nothing better when your body submits us and 

gives beauty to everybody else!" 

I am, as a teacher and leader of the study group "Dance Avenue" have been working since 

2010 in the university. During this period of time our students have gained a lot of success. Due 

to the  relevantly designed study process our beginners become real dancers in only a year of 

study. This means that they dance basic figures of all dance of a contest program, pair club 

dance, historic dance, participate in formal  dance and perform. The quality of our dance lessons 

is proved by the results.  

From 2011 to present year our students of study group on sport ballet dance "Dance 

Avenue" several times became the best at different contests and competitions. They have 

certificates, diplomas, medals and cups. Our pairs several times became the best in Kazakhstan 

and in Karaganda region among the universities and according to the results of the season of 

personal score.  
 


