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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство молоді та спорту України 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини,  

відділ спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 

кафедра хореографії та мистецтвознавства 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 

Громадська організація «Здійснення мрій» 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
 

 

Голова організаційного комітету:  

Ярослав Гарасим  доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

Співголови 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. 

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: 

Федір Стригун академік Національної академії мистецтв України, народний 

артист України, професор, завідувач 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. 

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. 

Олег Петрик народний артист України, доцент, професор кафедри режисури 

та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Модератор конференції  

Олександр Плахотнюк кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Секретар конференції   

Надія Кіптілова асистент кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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ПЛАН-КАЛЕНДАР  

Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в 

хореографії та спорті» 
 

 

27 березня 2019 року 

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, кіноконцертний-концертний зал) 
 

11:30 – Реєстрація учасників пленарного засідання  

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, фойє концертного залу) 

12:00–15:30 – пленарне засідання  

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, концертний зал) 

16:00–17:00 – концертна програма «У справах учнів!!! Сонце сходить!!!» 

Мистецький вечір присвячений пам’яті провідному діячу 

хореографічного мистецтва України, хореографу, балетмейстеру-

постановнику, педагогу кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Едуарду Бутинцю (вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, концертний зал) 

 

  

28 березня 2019 року 

(вул. Стефаника, 16а, концертно-балетний зал № 1 кафедри режисури та 

хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка). 

10:00–16:00 – Практична частина (відкриті уроки, майстер класи, показові 

виступи, практичні заняття)  

(вул. Стефаника, 16а, концертно-балетний зал № 1 кафедри 

режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ 

ім. Івана Франка). 

16:30–17:00 – Круглий стіл (підведення підсумків конференції)  

(вул. Стефаника, 16а, теоретичний клас, кафедри режисури та 

хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана 

Франка). 

 

 

Регламент конференції  
 

 

Виголошення доповіді – 15–20 хв.  

Показові, практичні покази – не більше 15 хв. 

Обговорення доповіді (показу) – 5–10 хв.  



Програма Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції                                                                                                             

«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті»                      м. Львів 27 – 28 березня 2019 року 
 

4 

 

 
 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

 

 
27 березня 2019 року 

 

Початок 12:00  

 

Концертний 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 з спортивної 

гімнастики, 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. 

 

 Олег Петрик – народний артист України, доцент, професор кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

Початок 12:00 

Головуючий: Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

Секретар: Надія Кіптілова – асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ  

 
Олександр ПЛАХОТНЮК – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Керівник гуртка-методист Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини (м. Львів, Україна) 

Тенденції взаємодії принципів кінезіології танцювального руху в 

освітніх процесах хореографічного мистецтва 

 
Людмила АНДРОЩУК – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного 

педагогічного університет імені Павла Тичини (м. Умань, Україна) 

Унікальний «почерк» педагогічної діяльності викладача класичного 

танцю: уроки історії хореографії 

 

Алла САМОХВАЛОВА – старший викладач кафедри хореографії 

Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, 

Україна)  

Арт-терапія поліською полькою 

 

Ольга ГОЛОВНЯ – голова Львівського відділення УІЙТ, лікар кардіолог, 

йоготерапевт, інструктор йоги (м. Львів. Україна) 

Порушення венозного відтоку із черепної порожнини у танцівників 

та його корекція засобами йоготерапії 

 

Наталія МОГОЛІВЕЦЬ – інструктор йоги української федерації йоги 

Президент всеукраїнської федерації танцю, президент Львівської 

танцювальної ради ЮНЕСКО (CID UNESCO) (м. Львів, Україна)  

Танець як медитація 

 

Лариса МАРКЕВИЧ – викладач кафедри хореографії Рівненського 

державного гуманітарного університету (м. Рівне, Україна)  

Методологія балетмейстерської діяльності в умовах навчального 
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процесу  

 

Анастасія КРИВОРОТЕНКО – викладач, аспірант кафедри хореографії та 

художньої культури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (м. Умань. Україна) 

Розвиток спонтанного танцю у контексті формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя хореографії 

 

Олександр КОЗАРЕНКО – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедрою філософії мистецтв Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 

Прояв фольклоризму і творчості українських балетних композиторів  

 

Олена ЛІТОВЧЕНКО – методист, керівник гуртка відділу спортивно-

туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, Україна)  

Особливості моторної пам’яті танцівника у процесі виконавської 

діяльності 

 

Олена ЦИМБАЛЮК – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, 

Україна) 

Танцювальне мистецтво у видовищній культурі 

 

Валентина СОСІНА – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, 

Україна) 

Анна ДОВГАНОВСЬКА – викладач кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського (м. Львів, Україна) 

Базові засоби гімнастики та акробатики та їх значення у підготовці 

танцюристів 

Олег ТЕРЕЩУК – викладач хореографії Дубенського коледжу культури і 

мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету 

(м. Дубно, Україна) 

Мистецтво хореографії та музики як естетико-педагогічна проблема 

 

Валентина СОСІНА – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, 

Україна) 
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Ірина РУДА – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший 

викладач кафедри гімнастики Львівського державного університету 

фізичної культури імені Івана Боберського(м. Львів, Україна) 

Методичні особливості розвитку гнучкості в хореографії та спорті 

 

Тарас ХОЛОВ – асистент кафедри режисури та хореографії Львівського 

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

Робота танцівника над апаратом м’язової системи, її особливості у 

сучасній хореографії 

 

Юлія БЕЗПАЛЕНКО – асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 

Україна) 

Формування виконавських компетентностей студентів третього 

курсу спеціальності 024 «Хореографія» засобами самостійної роботи  

 

Валентина ВАРТОВНИК – доцент кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського. Методист, керівник школи народного танцю та народного 

художнього колективу ансамблю танцю «Серпанок» Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, Україна), 

Яна ШЕЛЕЙКІС – викладач кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського, керівник гуртка школи народного танцю «Серпанок» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини ( (м. Львів, Україна) 

Розвиток творчої особистості дитини у хореографічному колективі  

 

Юрій БЕЗРУЧЕНКОВ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

туризму, готельної і ресторанної справи Луганського національного 

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

Дієтичні засади організації правильного харчування при фізичному 

навантаженні  

 

Оксана ЛАНЬ – доцент кафедри режисури та хореографії Львівського 

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

Імпровізація як ресурс створення хореографічного тексту 

 

Олександра ЄСІПОВА – майстер спорту України з спортивної гімнастики, 

завідувач відділу спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої 

роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, 

Україна) 

Діяльність громадської організації в контексті розвитку 

танцювального мистецтва України  
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Ольга МУДРИК – голова циклової комісії викладачів спеціальності 

Хореографія Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету (м. Дубно, Україна) 

Дуетний танець, як одиниця народно-сценічної хореографії, та його 

використання при роботі з колективом художньої самодіяльності 

 

Оксана МУХА – викладач спеціальності Хореографія Дубенського коледжу 

культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного 

університету (м. Дубно, Україна)  

Вдосконалення професійної майстерності хореографа засобами 

взаємозв’язку імпровізації та контактно-рухової терапії 

 

Тетяна НИКИТЮК – викладач спеціальності Хореографія Дубенського 

коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного 

університету (м. Дубно, Україна) 

Методична та психологічна реабілітація засобами хореографії, як 

один із предметів в програмі підготовки спеціалістів хореографії 

 

Цап БОГДАН – концертмейстер (ілюстратор) спеціальності Хореографія 

Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного 

гуманітарного університету (м. Дубно, Україна) 

Розвиток творчої індивідуальності студента в процесі педагогічної 

діяльності 

 

Володимир ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – спеціаліст вищої категорії, викладач 

методист Учитель хореографії Великолюбінської дитячої школи 

мистецтв, керівник ансамблю сучасного танцю «Шкільний Стиль» 

(м. Львів, Україна) 

Специфіка викладання хореографічних дисциплін в дитячих 

мистецьких школах 

 

Ірина ШЕВЧУК – завідувач відділом хореографії Дубенської дитячої школи 

мистецтв (м. Дубно, Україна) 

Феномен народного танцю в контексті української культури ХХ-ХХІ 

століть 

 

Юлія ПАВЛЕНКО – художній керівник народного ансамблю сучасного 

естрадного танцю «Ритми часу» Львівського державного палацу 

естетичного виховання учнівської молоді (м. Львів, Україна) 

Комплекс хореографічних дисциплін в хореографічному колективі 

сучасного танцю 
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Юлія ПАНТЕЛЕЙМОНОВА – спеціаліст, вчитель хореографії ліцею імені 

Івана Пулюя Львівської міської ради, керівник ансамблю танцю «ЗОШ» 

(м. Львів, Україна)  

Особливості комплексу хореографічної підготовки для учнів ліцею  

 

Тарас ОСАДЦІВ – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, 

Україна) 

Особливості спортивної підготовки у бальних танцях 

 

Тамара ДРАЧ – аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, тренер-хореограф студія танцю «Шоколад» (м. Львів, 

Україна) 

Розвиток хореографічних навичок в процесі підготовки спортсменів 

до виконання вправ у пілонному спорті (гімнастика на жердині) 

 

Надія СТЕФІНА – кандидат педагогічних наук, доцент, Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Навчально-науковий 

інститут культури та мистецтва, кафедра хорового диригування, 

вокалу та методики музичного навчання (м. Суми, Україна) 

Теоретичні аспекти розвитку музичних здібностей учнів молодшого 

шкільного віку за педагогічною системою «Шульверк» К. Орфа 

 

Наталя ПУГАЧ – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший 

викладач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського 

державного університету фізичної культури імені Івана Боберського 

(м. Львів, Україна) 

Леся ПЕТРИНА – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, 

Україна) 

Олена МАРТИНЮК – викладач кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського (м. Львів, Україна) 

Мотивація дівчат 18-22 років до занять різними видами сучасних 

танців 

 

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

організатор міжнародних конкурсів з сучасного танцю в Чехії (м. Шенов, 

Чехія) 

Хореографічні фестивалі та конкурси як свідчення розвитку 

хореографічного мистецтва на прикладі Чехії 
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Вадим МАТАНЦЕВ – хореограф-постановник, педагог вищої категорії, 

керівник заслуженого самодіяльного колективу Республіки Білорусь 

ансамблю танцю «Сузорьє», зразкового ансамблю танцю «Зорочки», 

фольклорного театру танцю «Татушки» (м. Солігорськ, Білорусь)  

Білоруський танець, регіональні особливості виконання 

 

Дмитро БІЛИЙ – доктор історичних наук, професор кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського(м. Львів, Україна) 

Андрій БОЙКО – старший викладач кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної 

культури імені Івана Боберського (м. Львів, Україна) 

Тетяна ЗАЙДЕЛЬ – викладач кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського (м. Львів, Україна) 

Праця українських мистецтвознавців та етнографів Кубані в ХІХ – 

початку ХХ сторіччя 

 

Олег КОПИЛЬЧАК – голова циклової комісії хореографічних дисциплін 

комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський коледж 

культури і мистецтв» (м. Львів, Україна) 

Гарасимчук Роман Петрович – людина яка могла стати академіком 

 

Надія КІПТІЛОВА – асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 

Україна) 

Провідний діяч хореографічного мистецтва України Василь Піпаш 

 

Олександр ПЛАХОТНЮК – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Керівник гуртка-методист Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини (м. Львів, Україна) 

Сторінки творчої біографії Едуарда Йосиповича Бутинця  

 

  



Програма Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції                                                                                                             

«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті»                      м. Львів 27 – 28 березня 2019 року 
 

11 

 

 
 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

 

28 березня 2019 року  

початок о 10:00 

концертно-балетний зал № 1, 

Кафедра режисури та хореографії  

Львівського національного університету імені Івана Франка  

(адреса: м. Львів, вул. Стефаника, 16а.) 

 

Модератор: Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

Секретар: Надія Кіптілова – асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
 Комбінації Battement developpe та Grand battement jete, як засіб формування та 

розвитку у танцівника координації, техніки, віртуозності, сили, танцювальності, 

виразності, емоційності виконання – клас викладача кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка Світлани Колесник, 

концертмейстер Мар’ян Паньків (м. Львів) 

 

 Формування виконавських компетентностей випускного курсу спеціальності 

«Хореографія» – клас викладача кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка Надії Кіптілової, концертмейстер доцент 

кафедри режисури та хореографії Руслан Кундис (м. Львів) 

 

 Джаз-танець – є танцювальна кросова структура. Виконання танцювальних 

етюдів: Боба Фосса «All that jazz» та на тематику Rocky Horror story (ІІ курс) – клас 

викладача кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка Анастасії Байдіної (м. Львів) 

 

 Особливості проведення уроку джазового танцю посеред залу зі студентами 

спеціальності «Хореографія» − клас викладача кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Олени 

Мартинюк (м. Львів) 

 

 

 Практичний показ вправ біля упори за системою А. Лопухова, А. Ширяєва та 

А. Бочарова на ІІ-му курс вивчення народно-сценічного танцю – клас викладача Олега 

Копильчака, концертмейстер Андрія Серби Комунальний заклад Львівської обласної ради 

«Львівський коледж культури і мистецтв», циклова комісія хореографічних дисциплін 

(м. Львів) 
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 Практичний показ навчального матеріалу з предмету «Український танець» на ІІІ-

му курсі вивчення навчальної дисципліни – клас викладача Степана Беня, концертмейстер 

Андрій Яворівський Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський коледж 

культури і мистецтв», циклова комісія хореографічних дисциплін (м. Львів) 

 

 Взаємодія хореографічного тексту з предметами та реквізитом – клас керівника 

творчої лабораторії з мистецтва балетмейстера кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка Анастасії Байдіної (м. Львів) 

 

 Методичні особливості проведення занять з акробатики у хореографічному 

колективі – клас викладача кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського 

державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Яни Шелейкіс (м. Львів) 

 

 Сontemporary dance – комбінації розігріву, кросова структура, танцювальні етюди 

(ІV курс) – по матеріалам педагогічної практики магістра кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка Дарини Тураш (м. Львів) 

 

 Методика проведення уроку українського народно-сценічного танцю біля опори і 

посеред залу зі студентами спеціальності «Хореографія» − клас доцента кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури 

імені Івана Боберського, заслуженого працівника культури України Валентини Вартовник (м. 

Львів) 

 

 Методика навчання стрибкам і піруетам в спорті та хореографії зі студентами 

спеціальності «Хореографія» − клас професора кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Валентини 

Сосіної (м. Львів) 

 

 Аспекти роботи педагога українського та народно-сценічного танцю при вивченні 

технічних елементів, танцювальних комбінацій, етюдів по діагоналях та на середині 

залу для старших класів дитячих мистецьких шкіл – клас викладачів кафедри режисури 

та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Надії Кіптілової 

та Тараса Шкутяка, концертмейстер доцент кафедри режисури та хореографії Руслан Кундис 

(м. Львів) 

 

 Формування компетентностей студентів третього курсу спеціальності 024 

«Хореографія» на прикладі відпрацювання техніки вертіння – клас викладача кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Юлії 

Безпаленко, концертмейстер асистент Ольга Настюк (м. Львів) 

 

 Комплекс вправ розігріву учасників аматорського колективу перед концертним 

виступом – клас викладача Народного дитячо-юнацького хореографічного ансамблю 

народного танцю «ПОЛУНИЧКА» Юрія Щутяка (м. Львів) 

 

 Показ фрагменту дипломної вистави студентів бакалаврів «Експеримент». «Втрата 

відчуттів: Зневіра» – хореографія Віри Андрушко. Творча лабораторія з мистецтва 

балетмейстера кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка, керівник доцент кафедри Оксана Лань (м. Львів) 
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ТВОРЧА ПРОГРАМА  
 

 

27 березня 2019 року  

 

16:00 
 

Концертна програма 

 (вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, концертний зал) 

 

«У справах учнів!!! Сонце сходить!!!» 

 

Мистецький вечір-спомин  

присвячений пам’яті провідному діячу хореографічного мистецтва України, 

хореографу, балетмейстеру-постановнику, педагогу кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка 

Едуарду Йосиповичу Бутинцю 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Кінезіологія танцю та показово-естетичних видів спорту 
Навчально-методичний посібник 

ІІІ частина 

 

Упорядник Олександр  Плахотнюк 

Автори: 
Людмила Андрощук, Дмитро Білий, Андрій Бойко, Валентина Вартовник,  

Ольга Головня, Анна Довгановська, Тамара Драч, Тетяна Зайдель, Олег Копильчак, 

Анастасія Криворотенко, Олена Літовченко, Лариса Маркевич, Олена Мартинюк, Наталія 

Моголівець, Дмитро Орел, Тарас Осадців, Леся Петрина,  

Олександр Плахотнюк, Наталія Пугач, Алла Самохвалова, Валентина Сосіна,  

Надія Стефіна, Олег Терещук, Олена Цибалюк, Денис Шариков, Яна Шелейкіс  

 

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 
 

 

ІСТОРІЯ ТА СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ  

 

Навчально-методичний посібник  

для студентів з галузі знань: 02 Культура і мистецтво,  

спеціальність: 024 Хореографія (магістр) 

 

 

Автор – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Андрій Дем’янчук  

 

 

 

 

 
Посібник містить навчально-

методичні матеріали та завдання з 

вивчення курсу «Історія та синтез 

мистецтв» . Описано предмет 

навчального курсу, матеріали для 

самостійної роботи, індивідуально-

дослідне завдання, показано методи 

контролю, розподіл балів для 

самостійної роботи, короткий курс 

лекцій, перелік термінів і список 

рекомендованої літератури. 

Матеріали розраховані для 

викладачів і студентів кафедри 

режисури та хореографії, 

студентів інших напрямків 

факультету культури і мистецтв 

Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 

усіх зацікавлених. 
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Запрошує на навчання  
освітні рівні: 

- бакалавр,  

- магістр,  

доктор філософії (аспірантура) 

 

за спеціальністю 024 «Хореографія  

Хореографія (денна та заочна форма навчання): 

- перший курс (атестат про середню освіту та ЗНО);  

- третій курс (на основі диплому молодшого спеціаліста); 

- магістратура (на основі диплому бакалавра, спеціаліста); 

- аспірантура (на основі диплома спеціаліста, магістра). 

 

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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