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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
 

 

 

 
Голова організаційного комітету:  

 

Олег Кузик  кандидат педагогічних наук, директор Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

Співголова організаційного комітету: 

 

Роман Крохмальний  кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Олександра Єсіпова майстер спорту України з спортивної гімнастики, 

завідувач відділу спортивно-туристичної та 

фізкультурно-оздоровчої роботи Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини. 

 

Олександр Козаренко доктор мистецтвознавства, професор, заслужений 

діяч мистецтв України, завідувач кафедри філософії 

мистецтв Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

 

Ярослав Леськів заступник директора з навчально-виховної роботи 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 

 

 

Координатор  

 

Олександр Плахотнюк кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
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ПЛАН-КАЛЕНДАР  

Науково-практичної конференції 

«Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: 

тенденції та перспективи розвитку» 
 

 

 

 

10 листопада 2016 року 

 

10:00–12:50 – Практична частина, відкриті уроки кафедри режисури 

та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ 

ім. Івана Франка (вул. Стефаника, 16а, концертно-балетний зал № 1). 

  

13:00–14:00 – Реєстрація учасників пленарного засідання  
(ЦТДЮГ, фойє концертний зал). 

  

14:00–17:30 – Секційні засідання  

 

  

17:30–18:00 – Круглий стіл (підведення підсумків конференції)  

(ЦТДЮГ, методичний кабінет). 
  

18:00 – Одноактний балет «Кармен сюїта» Українського театру 

балету «Прем’єра». Художній керівник Народний артист 

України Олег Петрик. За участю провідних солістів балету, 

студентів кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

 
 

Регламент конференції  
 

 
Виголошення доповіді – 15–20 хв. 

 

Обговорення доповіді – 5–10 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

 

 
10 листопада 2016 року 

 

14:00 – 15:00 год. 

 

Кінолекційний зал Центру творчості дітей та юнацтва Галичини  

(адреса: вул. Вахнянина, 29. м. Львів) 

 

 

 

Модератор: Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

Секретар: Олександра Єсіпова – майстер спорту України, завідувач відділу 

спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини. 

 

 

 

Відкриття конференції 

Вітальне слово  

 

 Олег Кузик – директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, 

кандидат педагогічних наук. 

 

 Роман Крохмальний – декан факультету культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних 

наук, доцент. 

 

 Олександр Козаренко – доктор мистецтвознавства, професор, 

заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри філософії мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ  
 

 

 
Олександр ЧЕПАЛОВ, доктор мистецтвознавства, професор кафедри 

народної хореографії Харківської державної академії культури 

(м. Харків, Україна). «Специфіка аналізу постмодерного танцю» 

 

 

Катерина ІРДИНЄНКО, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

хореографії Інституту культури і мистецтв, Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава, 

Україна). «Еволюція розвитку сучасної хореографічної естетики»  

 

 

Олена ШАБАЛІНА, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 

кафедри сучасної хореографії факультету хореографічного 

мистецтва Харківської державної академія культури (м. Харків, 

Україна). «Перетин досвідів перфомативного й хореографічного 

мистецтва початку ХХІ століття» 

 

 

Оксана ЛАНЬ, доцент кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 

«Актуальність втілення прийомів сучасного перформансу в 

практиці режисури одноактного балету» 

 

 

Людмила АНДРОЩУК, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри хореографії та художньої культури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(м. Умань, Україна). «Символізм в сучасному хореографічному 

мистецтві як аспект художньо-образного рішення 

хореографічного твору: вінок» 

 

 

Наталія СЕМЕНОВА, старший викладач кафедри сучасної хореографії 

факультету хореографічного мистецтва Харківської державної 

академія культури (м. Харків, Україна). «Неокласичні тенденції в 

українській національній балетній виставі» 
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Тетяна БЛАГОВА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії, 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка (м. Полтава, Україна). «Новаторські танцювальні 

системи як чинник розвитку хореографічної освіти початку 

XX ст.» 

 

 

Кирило КАПУСТІНСЬКИЙ, викладач кафедри музичного мистецтва і 

хореографії факультету музичної та хореографічної освіти, 

Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна). «Аналіз стану 

проблеми формування творчого потенціалу майбутніх учителів 

хореографії» 

 

 

Людмила ЮНАНОВА, старший викладач кафедри естрадних жанрів 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв (м. Київ, Україна). «Сценічна діяльність мюзик-холів у 

ХХ столітті» 

 

 

Наталія ЧІЛІКІНА, кандидат мистецтвознавства, старший викладач 

кафедри сучасної хореографії факультету хореографічного 

мистецтва Харківської державної академія культури (м. Харків, 

Україна). «Сучасна балетмейстерська діяльність в контексті 

психологічної концепції контр переносу» 

 

 

Людмила ОСИПЧУК, культорганізатор сектору естетичного виховання 

молоді відділу у справах студентів Національного університету 

водного господарства та природокористування (м. Костопіль, 

Україна). «Актуальність знання бази танцю хіп-хоп для 

балетмейстера хореографії в умовах сьогодення» 

 

 

Денис ШАРИКОВ, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри циркових 

жанрів Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв (м. Київ, Україна). «Інноваційні технології у сценічному 

методі викладання сучасного естрадного танцю в Київській 

муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв» 
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Тетяна ВІЛЬХОВЧЕНКО, старший викладач кафедри хореографії 

Інституту культури і мистецтв, Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава, Україна). 

«Дослідження танцювальної техніки студентів-хореографів на 

початковому етапі» 

 

 

Юлія БЕЗПАЛЕНКО, керівник творчої лабораторії кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка, магістрант Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Анастасія ІВАЩИШИН, асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів, Україна). «Особливості положення голови танцівника в 

просторі» 

 

 

 

Alexei CHAROV, Natalia CHAROVA, lecturer, choreographer. Developer and 

coordinator of Ballet programs for String Theory Schools Grade K to 4. 

Philadelphia Performing Arts a String Theory School (Philadelphia, 

USA). «Побутова мода та балетний костюм: від зародження до 

сучасності. Розвиток та взаємовплив» 

 

 

 

Magdalena DECOWSKA, хореограф керівник ансамблю естрадного танцю 

«EKROL» (м. Łańсuta, Polska) 

Magdalena DUDEK, хореограф керівник ансамблю естрадного танцю 

«EKROL» (м. Łańсuta, Polska). «Zespołu Tańca Estradowego 

“EKROL”, historia marzem i pasji» 

 

 

 

Юлія ГОРСЬКИХ, викладач кафедри мистецької педагогіки та хореографії, 

аспірантка кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка (м. Суми, Україна). 

«Проблематика наукових досліджень хореографічно-педагогічної 

освіти: порівняльний аналіз» 
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Юрій БЕЗРУЧЕНКОВ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

туризму, готельної і ресторанної справи Луганського національного 

університету ім. Тараса Шевченка (м. Старобільск, Україна). 

«Проблематика наукових розвідок у процесах формування 

педагогічних навиків студентів» 

 

 

Юлія ЯКУБА, викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії 

факультету музичної та хореографічної освіти, 

Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського (м. Одеса, Україна). «Загальна 

характеристика психологічного та фізичного розвитку молодших 

школярів в контексті хореографічного мистецтва» 

 

 

Олександр ПЛАХОТНЮК, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів, Україна). «Конкурс ”Super dance” 

позиції в процесах відображення сучасного хореографічного 

мистецтва України» 

 

 

Josef MACURA, хореограф, директор школи танцю «Palas danse», президент 

організатор міжнародних конкурсів з сучасного танцю в Чехії 

(м. Шенов, Чехія). «Хореографічні фестивалі та конкурси Чехії» 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА   
 

 

 

м. Львів, вул. Стефаника, 16а.  

Кафедра режисури та хореографії 

концертно-балетний зал № 1 

 

ВІДКРИТІ УРОКИ  

КАФЕДРИ РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ  

 

 
 

2 пара 

10.00-11.20 

– ІІІ курс. Теорія та методика викладання українського 

танцю, клас ас. Т. Шкутяк, конц. М. Вус. 

 

3 пара 

11.30-12.50 

– І курс. Теорія та методика викладання сучасного танцю. 

клас ас. О. Рихальська  
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ПРОГРАМА КОНКУРСУ «SUPER DАNСЕ – 2016» 
 

 
 

10 листопада 2016 року (четвер)  

13:00 - 13.45 – реєстрація учасників конференції 

14:00 - 18.00 – Міжнародна науково-практична конференція  

18:00 – Балет на одну дію «Кармен-сюїта» музика Жоржа Бізе – Родіона Щедріна. 

Український театр балету «Прем’єра» (Кіноконцертний зал, Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичина, вул. Вахнянина, 29.) 

 

11 листопада 2016 року (п’ятниця) 

13:00 – Нарада керівників колективів  

14:30 – урочисте відкриття конкурсу «Super dаnсе – 2016» 

15:00 – 18:00 – конкурсний перегляд Стрід денс (хіп-хоп, диско, брейк-денс, фанк та інші). 

Фольк-джаз, фольк-модер-танець 
Нагородження учасників за напрямами Стріт данс, Фольк-джаз, фольк-модер-

танець  

18:00 – 18:30 – показ унікального феєричного вогняного шоу «GENESIS» (площа перед 

Центром творчості дітей та юнацтва Галичина, вул. Вахнянина, 29) 

18:30 – круглий стіл обговорення конкурсних виступів з журі. 

 

12 листопада 2016 року (субота) 

09:30 – Нарада керівників колективів  

10:00 – 13:30 – конкурсний перегляд джаз-танець (Contemporary Jazz Dance, афро-джаз-танець, 

джаз-модерн-танець) 

Нагородження учасників за напрямом джаз-танець 

13:30 – 14:00 – перерва 

14:00 – 19:00 – конкурсний перегляд модерн-танець (Contemporary Dance)  

19:00 – Хореографічний перформанс «Від/Сутності». Хореограф Марія Бакало (Кіноконцертний 

зал, Центру творчості дітей та юнацтва Галичина, вул. Вахнянина, 29) 

Нагородження учасників за напрямом модерн-танець  

Круглий стіл обговорення конкурсних виступів з журі 

 

13 листопада 2016 року (неділя) 

10:00 – 11:00 – майстер-класи** Contemporary Dance (Марія Бакало) 

11:00 – 12:00 – майстер-класи** Lindy Hop Dance (Сергій Корочанський) 

13:00 – 17:00 – Гала концерт лауреатів та дипломантів конкурсу «Super dаnсе – 2016» 

Нагородження володарів Гран-прі конкурсу 

 
Місце проведення конкурсу:   

Центр творчості дітей  

та юнацтва Галичини.  

вул. Вахнянина, 29 
+38-066-738-94-13  

Вхід вільний 
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МАЙСТЕР КЛАСИ 
 

 
 

м. Львів, вул. Вахнянина, 29.  

Центру творчості дітей та юнацтва Галичина,  

Великий паркетний зал 

13 листопада 2016 року (неділя) 

 

 
 

 
 

 

10:00 – 11:00 – Contemporary Dance 
 

Основні принципи тренажу, та виконавської 

майстерності. 

Марія Бакало –хореограф, перформер, учасник 

міжнародних танцювальних проектів: «Танці в серпні» 

Гете-Інституту (Берлін), «Dance Formation Cultural 

Dialogs» (Бремен), міжнародної лабораторії site-specific 

перформансу (Мінськ) 

(м. Сімферополь, АР Крим, Україна) 

 

  

 

 

11:00 – 12:00 – Lindy Hop Dance 
 

Імпровізація і канони танцювальної Американської 

культури 30 – 40 років ХХ століття.  

Сергій Корочанський – суддя міжнародної категорії 

по спортивним танцям на чемпіонатах в Україні, США, 

Італії, Росії, Сербії, Кіпрі та інших країн (м. Рівне, 

Україна) 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

«Теоретико-методологічні, медико-біологічні  

аспекти в хореографії та спорті» 
 

Методичний посібник 
 

Упорядник: Олександр Плахотнюк 

 

Автори: 

І. Аксьонова, А. Бойко, Л. Волошина, О. Заплатинська, Л. Климчук, 

О. Мартиненко, О. Мікулінська, О. Плахотнюк, Р. Петрина,  

І. Руда, Р. Руденко, Т. Сердюк, В. Сосіна, Н. Чашечнікова,  

С. Шалапа, Д. Шариков 

 

У методичному посібнику 

висвітлено педагогічні, психологічні, 

медико-біологічні аспекти в 

хореографії та спорті. 

Проаналізовано теоретичні й 

методичні питання в практичній 

діяльності вчителів, тренерів 

хореографії та спорту, зокрема ‒ 

основи медичного забезпечення, 

профілактика травматизму в 

хореографічних гуртках та 

спортивних секціях; арт-терапія 

засобами хореографічного 

мистецтва; психологічні аспекти 

діяльності, засоби корекції, 

реабілітації та відновлення організму 

в хореографії та спорті. 

Матеріали розраховані на 

науковців у галузі хореографічного 

мистецтва, педагогіки, спорту, 

викладачів та студентів вищих 

навчальних закладів, тренерів, 

артистів, хореографів.  
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«Сучасне хореографічне мистецтво: 

 підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку» 
Навчально-методичний посібник 

 

Упорядник: Олександр Плахотнюк 

 

Автори: 

Л. Андрощук, Ю. Безпаленко, Т. Благова, Т. Вільховченко, Ю. Горських, 

К. Ірдинєнко, К. Капустінський, О. Лань, Л. Осипчук, М. Погребняк, 

О. Плахотнюк, С. Семенова, О. Чепалов, Н. Чілікіна, О. Шабаліна,  

Н. Шарова, О. Шаров, Д. Шариков, Л. Юнанова, Ю. Якуба 

 

У навчально-методичному посібнику висвітлено еволюцію сучасного 

хореографічного мистецтва, його символізм у сучасному танцювальній 

культурі, як аспект художньо-образного рішення хореографічного твору. 

Наведено дефініцію та специфіку жанру «сучасний естрадний танець» і 

визначені його естетичні, стилістичні, формально-технічні характеристики 

та аспекти. Проводиться огляд 

перформансів сучасного мистецтва, 

розглядаються принципи і прийоми 

їх технік як інструменту 

емоційного і соціального вираження. 

Розглядається виховання й 

мистецький вплив сучасного 

хореографічного мистецтва на 

формування особистості, фізичного 

та духовного її розвитку. Проведено 

аналіз конкурсного та 

фестивального руху у 

хореографічному мистецтві 

України. 

Матеріали розраховані на 

науковців у галузі танцювальної 

культури, хореографічного 

мистецтва, педагогіки, викладачів 

та студентів вищих навчальних 

закладів, тренерів, артистів, 

хореографів. 
 


