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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 

 

Співголови організаційного комітету: 

Роман Крохмальний  кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету 

культури і мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Роман Петрина  кандидат наук з фізичного виховання, доцент, декан 

факультету фізичного виховання Львівського державного 

університету фізичної культури. 

 

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. 

Оксана Мончин завідувач інформаційно-методичного відділу Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини. 

Олег Петрик народний артист України, професор кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Олександр Плахотнюк доцент кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Валентина Сосіна кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури. 

Вадентина Вартовник  відмінник освіти України, заслужений працівник культури 

України, доцент кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури. 
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ПЛАН-КАЛЕНДАР  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в 

хореографії та спорті» 
 

 

 

 

30 березня 2016 року 

 

08:30–12:50 – 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). 

  

14:00–16:30 – Планерне засідання  
(ЦТДЮГ, концертний  зал). 

  

16:30–17:00 – Перерва. 

  

17:00–18:00 – Хореографічна вистава «Свіча», хореограф 

В. Пантелеймонов, режисер-балетмейстер О. Плахотнюк  

 – Одноактний балет «Хореографічна фантазія “Sinfonia 

estravaganza”» муз. О. Козаренко, хореографія 

О. Плахотнюка, В. Пантелеймонова (ЦТДЮГ, концертний зал) 

  

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

(ЦТДЮГ, методичний кабінет). 
 

 

Регламент конференції  

 
Виголошення доповіді – 15–20 хв. 

 

Обговорення доповіді – 5–10 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

 

 
30 березня 2016 року 

 

14:00 – 16:30 год. 

 

Концертний зал Центру творчості дітей та юнацтва Галичини  

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

 

 

 

Модератор: Олександр Плахотнюк – доцент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Секретар: Олександра Єсіпова – 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. 

 

 Роман Петрина – декан факультету фізичного виховання Львівського 

державного університету фізичної культури, кандидат наук з фізичного 

виховання, доцент. 
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ  
 

 
 

Наталія ЧАШЕЧНІКОВА,  

аспірант кафедри театрального і хореографічного мистецтва Інституту 

мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮ В 

ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

 

Світлана ШАЛАПА, 

доцент кафедри хореографії Інституту сучасного мистецтва Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтва, майстер спорту з художньої 

гімнастики (м. Київ) 

ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ ХОРЕОГРАФІЇ ТА СПОРТУ ЯК 

СПОРІДНЕНИХ ГАЛУЗЕЙ КУЛЬТУРИ ОДНА З УМОВ СУЧАСНОГО 

РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Лілія КЛИМЧУК,  

доцент кафедри хореографії Інституту сучасного мистецтва Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтва (м. Київ) 

ВИКЛАДАННЯ СУЧАСНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: 

ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Романна РУДЕНКО,  

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри здоров’я людини 

Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів) 

ВІДНОВНИЙ МАСАЖ У СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНИХ ВИДАХ 

СПОРТУ 

 

Ольга МІКУЛІНСЬКА,  

кандидат філософських наук, доцент кафедри музичного мистецтва і 

хореографії Південноукраїнського  національного педагогічного університету 

ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса) 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ХОРЕОГРАФІЇ 
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Лариса ВОЛОШИНА, 

викладач класичного танцю кафедри хореографії художньо-педагогічного 

факультету Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне) 

ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ АРТ-ТЕРАПІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Денис ШАРИКОВ, 

кандидат мистецтвознавства, професор кафедри музично-виконавчих дисциплін, 

завідувач секції «Хореографічного мистецтва» Адигейського державного 

університету (м. Київ) 

АНАЛІЗ УРОКУ «ХОРЕО-АРТ-ТЕРАПІЇЇ» ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

ВИКОНАВЦІВ ТА КАТЕГОРІЇ ЛФК У САНАТОРІЯХ 

 

Валентина СОСІНА,  

кандидат педагогічних наук, професор кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури 

(м. Львів) 

МІСЦЕ ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВОЇ ТЕРАПІЇ У СИСТЕМІ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Анастасія КРИВОРОТЕНКО,  

викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань) 

ВПЛИВ ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВОЇ ТЕРАПІЇ НА 

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Олександра ЄСІПОВА 

майстер спорту України з спортивної гімнастики, завідувач відділу спортивно-

туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини (м. Львів) 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МОТИВАЦІЙНИХ ДІЙ ТРЕНЕРА ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ ВИХОВАНЦІВ 

 

Ірина АКСЬОНОВА 

відмінник освіти України, старший викладач кафедри хореографії художньо-

педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету 

(м. Рівне) 

ПАРТЕРНИЙ ТРЕНАЖ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ 

ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВАД У ПОСТАВІ ДИТИНИ 



Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» 

(м. Львів 30 березня 2016 року) 

-8- 

 

Олександр ПЛАХОТНЮК,  

доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів) 

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ УЧНІВ 

ХОРЕОГРАФІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 

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) 

ОСНОВНІ ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ, ЩО ЗАПОБІГАЮТЬ 

ТРАВМАТИЗМОВІ АРТИСТІВ БАЛЕТУ 

 

Олена МАРТИНЕНКО,  

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії Інституту 

психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного 

педагогічного університету (м. Бердянськ) 

ГІМНАСТИЧНА ПАЛИЦЯ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ ДІТЕЙ НА УРОКАХ 

ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Андрій БОЙКО, 

старший викладач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського 

державного університету фізичної культури (м. Львів) 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КОМПОЗИЦІЙ У ПАРНО-ГРУПОВІЙ 

АКРОБАТИЦІ 

 

Оксана ЗАПЛАТИНСЬКА, 

аспірантка Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів) 

ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОВИХ ЛІДЕРІВ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ХУДОЖНЬОЮ 

ГІМНАСТИКОЮ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Тетяна СЕРДЮК,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії Інституту психолого-

педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного 

університету (м. Бердянськ) 

ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКИ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
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Наталя КРИВУНЬ,  

викладач кафедри хореографії Інституту психолого-педагогічної освіти та 

мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ) 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХОРЕОГРАФІЯ» 

 

Леся КОСАКОВСЬКА,  

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) 

НАЦІОНАЛЬНІ МУЗИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНІ ТРАДИЦІЇ ЯК 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Тарас БІЛОШИЦЬКИЙ,  

керівник гуртка-методист Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

(м. Львів) 

МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ І ПІДГОТОВКИ В СЕЗОННИХ ВИДАХ 

СПОРТУ 

 

Людмила АНДРОЩУК,  

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та 

художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (м. Умань) 

ДІЯЛЬНІСТЬ АМАТОРСЬКОГО ТАНЦЮВАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ 

В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Олексій РИЗВАНЮК,  

керівник гуртка-методист, керівник Зразкового художнього колективу 

«Ансамбль народного танцю “Радість”» Центру позашкільної освіти 

ім. О. Разумкова (м. Бердичів) 

ПЕДАГОГІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ДІТЬМИ В 

ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕТИВАХ 

 

Ольга БИКОВА,  

викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань) 

РОЗВИТОК МУЗИЧНО-РИТМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ 
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Наталія ЗАХАРЧУК,  

старший викладач кафедри хореографії Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) 

ІСТОРИКО-ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЗИ В 

КЛАСИЧНОМУ ТАНЦІ 

 

Ірина ГРОШОВИК,  

викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань) 

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ В 

ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

«Теоретико-методологічні, медико-біологічні  

аспекти в хореографії та спорті» 

 

Методичний посібник 

 

Упорядник: Олександр Плахотнюк 

 

Автори: 

Ірина Аксьонова, Андрій Бойко, Лариса Волошина, Оксана Заплатинська, 

Лілія Климчук, Олена Мартиненко, Ольга Мікулінська, 

Олександр Плахотнюк, Роман Петрина, Ірина Руда, Романна Руденко, 

Тетяна Сердюк, Валентина Сосіна, Наталія Чашечнікова, 

 Світлана Шалапа, Денис Шариков. 

 

У методичному посібнику 

розглянуто 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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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

 

«Теорія і методика викладання  

спортивного танцю» 
 

Підручник 

  

Світлана Шалапа, 

 

доцент кафедри хореографії, заступник директора з виховної 

роботи Інституту сучасного мистецтва Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтва, член Національної 

хореографічної спілки хореографів України, майстер спорту з 

художньої гімнастики.  

 

 

 

 

 

У підручнику викладено 

багаторічний досвід діяльності 

автора в галузі мистецької та 

спортивної культури. Подано 

методику підготовки артистів 

танцювального жанру сучасного 

спрямування, яка базується на 

провідних розробках спорту. 

Видання розраховане на 

студентів, викладачів вищих і 

спеціалізованих позашкільних 

мистецьких навчальних закладів, 

керівників хореографічних 

колективів, спеціалістів галузі 

культури та освіти. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

 

«Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх 

учителів хореографії на основі інтегративного підходу» 

 

Колективна монографія 

 

Головний редактор: Олена Мартиненко 

 

Автори: 

Лілія Савчин, Тетяна Сердюк, Катерина Ірдинєнко, Олена Шабаліна, 

Олександр Плахотнюк, Тетяна Фурманова, Юлія Тараненко, 

Олена Ємельянова, Наталія Кривунь, Руслан Павленко. 

 

 

 

У монографії висвітлюються 

традиційні та нові підходи до 

вирішення актуальних проблем 

підготовки майбутнього вчителя 

хореографи, виховання та 

розвитку особистості в 

сучасному освітньому просторі, 

що забезпечує збагачення 

інноваційного потенціалу вищої 

педагогічної освіти України. 

Матеріал розрахований на 

науковців у галузі хореографічної 

педагогіки та мистецтва, 

викладачів та студентів вищої 

школи, працівників системи 

освіти та культури. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

 

«Хореографія в спорті» 
  

Навчальний посібник 

 

Валентина Сосіна, 

 

 

Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури, майстер спорту з художньої 

гімнастики. Працювала тренером-хореографом збірної 

команди Польщі зі спортивної гімнастики. 

 

 

 

 

У навчальному посібнику 

розглянуто методичні особливості 

проведення занять із хореографії з 

гімнастками, у великому обсязі 

пропонується практичний матеріал, 

що містить опис різних позицій та 

положень тіла, стрибки, повороти, 

рівноваги, а також уроки 

хореографії на різних етапах 

багаторічної спортивної 

підготовки. 

Роботу проілюстровано 

авторськими рисунками. 

Для студентів і викладачів вищих 

навчальних закладів, тренерів, 

артистів, хореографів. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

 «Акробатика для всіх»,  

«Колекція кумедних гімнастичних вправ» 
 

Начально-методичні посібники 

            Валентина Сосіна, Володимир Нетоля 

 
Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури, 

майстер спорту з художньої гімнастики. Працювала тренером-хореографом 

збірної команди Польщі зі спортивної гімнастики. 

 

Тренер по спортивній гімнастиці, майстер спорту з акробатики. Працював 

старшим викладачем кафедри гімнастики Львівського державного 

університету фізичної культури, тренером збірної команди України з 

спортивної гімнастики. 

*   *   * 
Надзвичайна популярність акробатики 

сьогодні викликала стрімке зростання кількості осіб, які 

бажають навчитися мистецтву володіння своїм тілом у 

звичайних і екстремальних ситуаціях. У даному посібнику автори 

узагальнили знання провідних тренерів і педагогів з акробатики, 

внесли свої доповнення, засновані на більш ніж 30-річному досвіді 

роботи в гімнастиці й акробатиці. Книга поступово вводить 

читача у процес тренувальної роботи, описує техніку виконання і 

методику навчання основним акробатичним елементам. 

Спеціальний розділ присвячений методиці розвитку фізичних 

якостей, що необхідні для оволодіння технікою акробатичних 

елементів. Є також розділ додаткових акробатичних вправ, 

котрі часто використовуються у сучасній хореографії, бойових 

мистецтвах, інших видах спорту. Велику увагу приділено 

профілактиці травм і ушкоджень, розглядаються прийоми 

допомоги і страхування, що надають тренер і партнери.  

*   *   * 

У навчально-методичному посібнику зібрано близько 3 тис. вправ, 

серед яких вправи без предмета, з традиційними і 

нетрадиційними предметами, вправи на гімнастичних та інших 

снарядах, виконані індивідуально, у парах, трійках, групою. Крім 

того, наведено акробатичні вправи і піраміди різного ступеня 

складності, приклади естафет, смуг перешкод та ігор з 

елементами гімнастики. 

*   *   * 
Для викладачів і студентів спеціалізованих ВНЗ, тренерів, 

любителів акробатики, а також широкого загалу читачів  
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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  

 

 
 

1 пара 

8.30-9.50 

– І курс Теорія та методика викладання народно сценічного танцю, 

викладач Надія Кіптілова концертмейстер Руслан Кунтис 

 

 

2 пара 

10.00-11.20 

– ІІІ курс Теорія та методика викладання класичного танцю, 

викладач Юлія Безпаленко концертмейстер Тетяна 

Заборовська 

 

3 пара 

11.30-12.50 

– ІІІ курс Теорія та методика викладання класичного танцю, 

викладач Ірина Шкутяк 
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Запрошує на навчання  
 (освітні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр») 

 

за спеціальностями:  

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форма навчання). 

Сценічне мистецтво: 
- Театрознавство. 

- Акторське мистецтво. 

Хореографія (денна та заочна форма навчання). 

- На перший курс (атестат про середню освіту та ЗНО) та третій курс (на 

основі диплому молодшого спеціаліста). 

Музичне мистецтво (музична педагогіка і виховання). 

 

 

Адреси і контактні телефони: 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ЛНУ ім. ІВАНА ФРАНКА: 
вул. Січових стрільців, 14, м. Львів, 79000, Україна  

тел. (+38 032) 239 43 30, 255 39 65  

e-mail: pkunivlv@lnu.edu.ua 

http://www.lnu.edu.ua 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЛНУ ім. ІВАНА ФРАНКА:  
вул. Валова, 18, м. Львів, 79008, Україна 

тел. (+38 032) 239 41 97 

e-mail: fcultartlnu@gmail.com 

http://kultart.lnu.edu.ua 
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