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ПРОГРАМА   
 

 
 
 
 
 

Львів – 2018 



Четвер, 26 квітня, 10.00 – 13.00 
 

Корпус факультету культури і мистецтв 
ЛНУ ім. І. Франка, 

вул. Валова, 18, ауд. ім. Володимира Труша 
 

• СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ – 1 
 

Голова засідання – Маргарита Підлужна 
Секретар засідання – Анастасія Магус 

 

1. Устина Златоуста Вовк (Львів, Україна) 
(студентка 2 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
З невідомого: Дмитро Николишин “Пасхальна драма в 
Обераммерґау”. 

Науковий керівник – асист. Любов Ільницька (Львів). 
 

2. Лілія Петренко (Харків, Україна) 
(маґістрантка кафедри режисури драматичного театру, ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського)  
Вплив системи Жака Далькроза на ритмо-пластичну складову у 
режисерській концепції Леся Курбаса. 

Науковий керівник – доц. Яна Партола (Харків).  
 

3. Денис Кіндрат (Львів, Україна) 
(студент 4 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
Авторська модель театру у практичній діяльності Любові 
Титаренко (Театр “Браво”, м. Київ). 

Науковий керівник – доц. Світлана Максименко (Львів).  
 

4. Софія Мельникова (Харків, Україна) 
(маґістрантка кафедри режисури драматичного театру, ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського)  
Типологія психотипів актора у школі акторської майстерності 
Миколи Демидова.  

Науковий керівник – доц., засл. діяч мист. України Степан 
Пасічник  (Харків). 



 
 
 

5. Маргарита Підлужна (Львів, Україна) 
(студентка 3 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
Михайло Ізосімов – режисер і пароплав (життєвий і творчий 
шлях режисера “Народного театру” м. Енергодар). 

Науковий керівник – ст. викл. Уляна Рой (Львів).  
 

6. Єлизавета Краснікова (Харків, Україна) 
(студентка 3 курсу кафедри режисури драматичного театру, 
ХНУМ ім. І. П. Котляревського) 
Особливості постановок режисера Степана Пасічника на великій 
сцені.  

Науковий керівник –  ст. викл. Інга Лобанова (Харків). 
 
7. Клавдія Кєчмерська / Klaudia Kieczmerska  (Краків, Польща) 
(студентка 3 курсу, театрознавче відділення, Яґеллонський 
університет) 
Tak zwani “nieprofesjonalni” aktorzy, czyli kogo można traktować 
poważnie w teatrze? Metody pracy Michała Borczucha. 

Науковий керівник – д-р Аґнєшка Ваніцька (Краків). 
 
8. Анастасія Магус (Львів, Україна) 
(студентка 2 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
Театральні менеджери в сфері незалежного українського театру. 

Науковий керівник – асист. Любов Ільницька (Львів). 
 
9. Вероніка Вайшлє / Weronika Wajszle (Краків, Польща) 
(студентка 3 курсу, театрознавче відділення, Яґеллонський 
університет)  
Od blockbustera do blockbustera, czyli brytyjscy aktorzy filmowi w 
roli Hamleta. 

Науковий керівник – д-р Аґнєшка Ваніцька (Краків). 
 

ПЕРЕРВА НА ОБІД 



Четвер, 26 квітня, 14.00 – 16.00 
 

Корпус факультету культури і мистецтв 
ЛНУ ім. І. Франка, 

вул. Валова, 18, ауд. ім. Володимира Труша 
 

• СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ – 2 
 

Голова засідання – Денис Гугнин 
Секретар засідання – Катерина Сегет 

 
10. Ганна Ветрова (Харків, Україна) 
(студентка 3 курсу, театрознавче відділення, ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського)  
Мала сцена ХАРДТ ім. О. С. Пушкіна як простір для 
експериментів. 

Науковий керівник –  ст. викл. Інга Лобанова (Харків). 
 
11. Катерина Сегет (Львів, Україна) 
(студентка 2 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
Діяльність Фестивалю “Дні мистецтва перформанс у Львові”. 

Науковий керівник – асист. Любов Ільницька (Львів). 

 
12. Демид Брюханов (Харків, Україна) 
(студент 3 курсу, театрознавче відділення, ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського)  
Драматургія Я.Гловацького на сучасній харківській сцені. 

Науковий керівник – ст. викл. Інга Лобанова (Харків). 
 
13. Анна Ольшак / Anna Olszak  (Краків, Польща) 
(студентка 2 курсу, театрознавче відділення, Яґеллонський 
університет) 
“Bo Lusia robi wszystko jak należy” – społeczno-kulturowe 
kształtowanie tożsamości płciowej w “Najwyraźniej nigdy nie był Pan 
13-letnią dziewczynką”w reżyserii Igi Gańczarczyk. 

Науковий керівник – д-р Аґнєшка Ваніцька (Краків). 
 



 
 
 

14. Тетяна Губрій (Львів, Україна) 
(студентка 4 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
Не-дитячі теми у театрі для дітей (вистава “Місяць у селі” 
І. Тургенєва у Київському академічному театрі на Липках). 

Науковий керівник – доц. Світлана Максименко (Львів). 
 

15. Тетяна Кондратюк (Львів, Україна) 
(маґістрантка, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
“ТЮГівський феномен” прочитання драматургії Тетяни 
Іващенко (на матеріалі вистав чинного репертуару Першого 
театру). 

Науковий керівник – доц. Майя Гарбузюк (Львів). 
 
16. Вікторія Табак / Wiktoria Tabak (Краків, Польща) 
(студентка 2 курсу, театрознавче відділення, Яґеллонський 
університет) 
Proces w procesie. 

Науковий керівник – д-р Аґнєшка Ваніцька (Краків). 
 
17. Єлизавета Шморгунова (Харків, Україна) 
(студентка 3 курсу, театрознавче відділення, ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського) 
Сценічні втілення творів київського драматурга Марини 
Смілянець. 

Науковий керівник – ст. викл. Інга Лобанова (Харків). 
 
18. Денис Гугнин (Львів, Україна) 
(студент 4 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
Особливості сценічного рішення вистави “Дон Кіхот. 1938” у 
Національному академічному театрі російської драми імені Лесі 
Українки. 

Науковий керівник – доц. Світлана Максименко (Львів). 
 



П’ятниця, 27 квітня, 10.00 – 13.00 
 

Корпус факультету культури і мистецтв 
ЛНУ ім. І. Франка, 

вул. Валова, 18, ауд. ім. Володимира Труша 
 
• СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ – 3 

 

Голова засідання – Устина Вовк 
Секретар засідання – Олена Спас 

 
19. Анна Маєвська / Anna Majewska (Краків, Польща) 
(студентка 3 курсу, юридичне відділення, Яґеллонський університет) 
Rewolucja bez bohaterek. Strategie kobiecego oporu na ulicy i w 
sztuce na tle Czarnego Protestu. 

Науковий керівник – д-р Аґнєшка Ваніцька (Краків). 
 

20. Зузанна Берендт / Zuzanna Berendt (Краків, Польща) 
(студентка 2 курсу ІІ рівня, міжфакультетські гуманістичні студії, 
Яґеллонський університет)  
Aktorzy walczący. Kilka przypadków z najnowszej historii polskiego 
teatru. 

Науковий керівник – д-р Аґнєшка Ваніцька (Краків). 
 
21. Тетяна Шавель (Львів, Україна) 
(студентка 2 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
Штрихи до творчого портрету актора Львівського академічного 
театру імені Леся Курбаса Миколи Берези. 

Науковий керівник – асист. Любов Ільницька (Львів). 
 

22. Олена Спас (Львів, Україна) 
(студентка 2 курсу, театрознавче відділення, ЛНУ ім. І. Франка)  
До творчого портрету актора Львівського академічного театру 
імені Леся Курбаса Олега Онещака: діяльність  Дитячого  
центру сучасного мистецтва “Агов”. 

Науковий керівник – асист. Любов Ільницька (Львів). 
 



 
 
 
23. Тетяна Бокова (Харків, Україна) 
(маґістрантка кафедри акторської майстерності та режисури 
театру анімації, ХНУМ ім. І. П. Котляревського) 
Перший етап оволодіння пластикою руки студентом-лялькарем 
за методикою О. Рубинського. 

Науковий керівник – ст. викл. Інга Лобанова  (Харків). 

 
24. Мацєй Ґузи / Maciej Guzy (Краків, Польща) 
(студент 2 курсу, театрознавче відділення, Яґеллонський 
університет) 
Rocznica nieobecności – relacje polsko-żydowskie a teatr w 2018 
roku. 

Науковий керівник – д-р Аґнєшка Ваніцька (Краків). 
 

25. Євген Шемануєв (Харків, Україна) 
(студент 2 курсу, театрознавче відділення, ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського) 
Театротерапія як особлива форма контакту театру й глядача. 

Науковий керівник –  ст. викл. Інга Лобанова (Харків). 
 

 

ПЕРЕРВА НА ОБІД 

 

 

 

 

 

 



П’ятниця, 27 квітня, 14.00 – 17.30 
 

Корпус факультету культури і мистецтв 
ЛНУ ім. І. Франка, 

вул. Валова, 18, ауд. ім. Леся Курбаса 
 
14:00 – 14:45 
ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ “WYCINKA” 
 (реж. Зузанна Ґрайцевіч) – про становище акторів у Польському 
театрі у Вроцлаві... 
 
 
15.00 – 17.00 
КРУГЛИЙ СТІЛ “ТЕАТР  ЯК БІЛЬ СУСПІЛЬСТВА”, 
присвячений проблемам сучасного  українського та польського 
театрів. 

Модератори: 
Маргарита Підлужна, Зузанна Берендт 

 
 
17.00 – 17.30 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 
 
 
 

Субота, 28 квітня, 11.00 – 13.00 
 
ЕКСКУРСІЯ “МІСТО ТЕАТРІВ” (знайомство з історичними та 
сучасними театральними спорудами Львова). 
Мандрівка на Високий Замок. 

 
Місце зустрічі: 

корпус факультету культури і мистецтв 
ЛНУ ім. І. Франка (вул. Валова, 18) 



ВЕЧІРНЯ ПРОГРАМА 
 

ВИСТАВИ: 
Середа, 25 квітня: 
 
• “...п’єса Шекспіра “12 ніч”, зіграна акторами далекої від 
Англії країни, що і не знали ніколи слів Шекспіра...” Кліма  
– у Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса  
(вул. Леся Курбаса, 3)  
Поч. о 19.00 

 
Четвер, 26 квітня: 

 
• “Баба Пріся” П. Ар’є 

– у Львівському драматичному театрі ім. Лесі Українки 
(вул. Городоцька, 36)  
Поч. о 19.00 
 

• “Мойсей” М. Скорика 
 – у Львівському національному академічному театрі опери та 

балету ім. Соломії Крушельницької (пр. Свободи, 28)  
Поч. о 18.00 
 

П’ятниця, 27 квітня: 
 
• “Людина у підвішеному стані” П. Ар’є   

– у Львівському драматичному театрі ім. Лесі Українки 
(вул. Городоцька, 36)  
Поч. о 19.00 
 

• “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра  
– у Першому українському академічному театрі для дітей та 
юнацтва (у приміщенні Львівського історичного музею на 
пл. Ринок, 6 (“Італійський дворик”))  
Поч. о 22.00 
 



Субота, 28 квітня: 
 

• “Ножі в курях, або Спадок мірошника” Д. Гарровера  
– у Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса  
(вул. Леся Курбаса, 3)  
Поч. о 19.00 
 

 
ВИСТАВКИ ТА ЛЕКЦІЯ: 

 
• Виставка “Репресовані заньківчани” (до 100-річчя театру) 

– у Національному академічному українському драматичному 
театрі ім. Марії Заньковецької      (вул. Лесі Українки, 1)  
 

• Виставка костюмів Львівського національного академічного 
театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької  
– у приміщенні Львівського драматичного театру ім. Лесі 
Українки (вул. Городоцька, 36) 
 
 

П’ятниця, 27 квітня: 
Лекція д-ра Пшемислава Строжека “Марінетті у Львові, або 
що відбувалося 11-12 березня 1933 року” 
– у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи  
(вул. акад. Богомольця, 6)  
18.30 – 20.00 
 



 
 

ОРГКОМІТЕТ  

Другої міжнародної науково-практичної студентської 

театрознавчої конференції “Сучасний театр у просторі 

суспільства: діагностика, прогностика, терапія” 

(Львів, 26 – 28  квітня 2018 року) 
 

Роман Крохмальний, доцент,  

декан факультету культури і мистецтв (голова);  

 

Богдан Козак,  професор,  

завідувач кафедри театрознавства  

та акторської майстерності; 

  

Майя Гарбузюк, доцент кафедри театрознавства  

та акторської майстерності;  

 

Роман Лаврентій, старший викладач кафедри 

театрознавства та акторської майстерності; 

 

Уляна Рой, старший викладач кафедри театрознавства 

та акторської майстерності.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

Часовий регламент на секційних засіданнях: 
доповідь – до 15 хв., повідомлення – до 10 хв., 

виступи на круглому столі – до 5 хв. 
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