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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство культури, молоді та спорту України 

Український державний центр позашкільної освіти 

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» 

 

 

 

Програма 
 

 

П’ятої всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Педагогічні, психологічні 

та медико-біологічні аспекти 

в хореографії та спорті» 

 

та Всеукраїнського семінару-практикуму голів 

обласних методичних об’єднань 

хореографічного мистецтва 
 

м. Львів 26 – 27 березня 2020 року 

(в режимі заочної Інтернет конференції) 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
 

 

 
 

 

Голова організаційного комітету:  

 

Володимир Качмар   кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку 

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. 

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 імені Івана Боберського. 

Олександра Єсіпова майстер спорту України з спортивної гімнастики, завідувач 

відділу спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої 

роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 

Олег Петрик народний артист України, доцент, професор кафедри режисури 

та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Олег Кузик кандидат педагогічних наук, доцент кафедри режисури та 

хореографії факультету культури та мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
 

Модератор конференції  

Олександр Плахотнюк кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 
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Регламент заочна Інтернет конференції  
 

 

26 – 27 березня 2020 року 

 

 

Модератор: Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

 

Інформація про проведення 

П’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні, 

психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» та 

Всеукраїнського семінару-практикуму голів обласних методичних об’єднань 

хореографічного мистецтва 

в режимі заочних Інтернет заходів 

 

 

Інтернет посилання на можливість ознайомитись з матеріалами конференції  

– https://www.facebook.com/groups/1847652625511431  

– https://www.facebook.com/groups/1789143807994701  

– https://www.youtube.com/watch?v=4Ot4w2UmeLY&t=2604s 

– https://www.youtube.com/watch?v=siBFjts9j6c  

– https://www.youtube.com/watch?v=qUz006TyQcY  

– https://www.youtube.com/watch?v=cbmSxuIHwkU  

– https://www.youtube.com/watch?v=4Hebo6BCg6o  

– https://www.youtube.com/watch?v=QtiyhZ3TtEQ  

– https://www.youtube.com/watch?v=HG-T9rPgfFw  

– https://www.youtube.com/watch?v=t7ZcspO_uMI 

– https://www.youtube.com/watch?v=q5UxaOdZLoA  

– https://www.youtube.com/watch?v=hZrVMow1KAo  

– https://www.youtube.com/watch?v=aednro-qJLA 

– https://www.youtube.com/watch?v=bSrkcBe4ehY 

– https://www.youtube.com/watch?v=OshCNHQzVWI  

– https://www.youtube.com/watch?v=oJemvxJ277I&feature=share&fbclid=IwA

R0IFa4ZNB2-FdcxLg0Db-QzHluB_rNmiqxfRiLCtQ9rNWvUFbnZuQE5gyg  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

 

 

Головуючий: Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ  

 

Дмитро КРУПА – лікар-інтерн ортопед травматолог Комунального 

некомерційного підприємства «8-a міська клінічна лікарня» 

(м. Львів, Україна). 

Перша допомога при травмах 

 

Валентина СОСІНА – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури імені 

Івана Боберського (м. Львів, Україна) 

Ірина РУДА – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

викладач кафедри гімнастики Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського 

(м. Львів, Україна) 

Реабілітаційно-відновлювальна підготовка як засіб 

профілактики травм і порушень опорно-рухового апарату в 

хореографії та спорті 

 

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). 

Кінезіологічне тейпування як засіб профілактики 

травматизму у хореографії і спорті 

 

Олександр ПЛАХОТНЮК – кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Керівник 
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гуртка-методист Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини (м. Львів, Україна) 

Творчо-естетичні площини у процесах формування занять 

танцем для різних вікових категорій  

 

Дмитро НАЗАРЕНКО – методист, керівник гуртка народного 

танцю Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області (м. Кам’янець-Подільськ, 

Україна)  

Партнерська співпраця з батьками – основа успіху 

діяльності гуртка народного танцю «Горличка» Кам’янець-

Подільського ЦДЮТ 

 

Юрій КУЛЬЧИЦЬКИЙ – асистент кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка (м. Львів, Україна) 

Віра АНДРУШКО – магістрантка кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка (м. Львів, Україна) 

Характерні травми при вивченні чоловічих рухів в 

грузинській народній хореографії 

 

Наталія ВОЛЯНИК – методист, викладач вищої категорії 

Комунального закладу Львівської обласної ради «Бродівський 

педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» (м. Броди, 

України) 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при 

вивченні хореографічних дисциплін 

 

Валентина ВАРТОВНИК – доцент кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету 

фізичної культури імені Івана Боберського, керівник школи 

народного танцю та народного художнього колективу 

ансамблю танцю «Серпанок» Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини (м. Львова, Україна) 

Сутність педагогічної майстерності майбутнього педагога 

дитячого хореографічного колективу 
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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) 

Тетяна ЗАЙДЕЛЬ – старший викладач кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету 

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

Рівень фізичного здоров’я у дівчат 15–17 років, які віднесені 

за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, та його 

зміни в процесі занять хореографією 

 

Тамара ДРАЧ – аспірантка Національної академії керівних кадрів 

культури та мистецтв. Тренер-хореограф танцювальної студії 

«Шоколад» (м. Львів, Україна). 

Екологічна освіта дітей дошкільного віку засобами 

хореографічного мистецтва 

 

Олена МАРТИНЮК – викладач кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету 

фізичної культури імені Івана Боберського. Артистка народного 

колективу України, модерн-балету «Акверіас». Художній 

керівник арт студії «ПроТанець» (м. Львів, Україна). 

Профілактика травматизму на уроках хореографії у дітей 

підліткового віку 

 

Звенислава ЧОРНАК – керівник зразкової студії сучасної 

хореографії «Be Free», викладач хореограф ЗЗСО I-III ст. № 2 

(м. Іршава, Україна) 

Хореографія як метод впливу на соціалізацію та 

самореалізацію дітей з вадами фізичного та розумового 

розвитку 

 

Ольга МУДРИК – голова циклової комісії спеціальності 

«Хореографія» Дубенського коледжу культури і мистецтв 
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Рівненського Державного гуманітарного університету 

(м. Дубно, Україна) 

Вдосконалення процесу підготовки хореографа до 

професійної діяльності в аспекті здоров’язбереження  

 

Оксана МУХА – викладач циклової комісії спеціальності 

«Хореографія» Дубенського коледжу культури і мистецтв 

Рівненського Державного гуманітарного університету 

(м. Дубно, Україна) 

Психологічні аспекти формування професійних 

компетентностей майбутніх хореографів  

 

Олена ЛІТОВЧЕНКО – аспірат кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Методист, керівник гуртка відділу спортивно-туристичної та 

фізкультурно-оздоровчої роботи Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини (м. Львів, Україна)  

Зміна рухової активності в професійній діяльності 

танцівника 

 

Марія КОНДРАТЬЕВА – аспірат кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка (м. Львів, Україна)  

Judson dance theater та танцювально-перформативна 

революція 60-х років ХХ століття 

 

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) 

Контроль спортивної підготовленості дітей віком 7–8 років у 

бальних танцях 

 

Юрій БЕЗРУЧЕНКОВ – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка, доцент кафедри туризму, 

готельної і ресторанної справи Луганського національного 
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університету ім. Тараса Шевченка (м. Львів, м. Старобільск, 

Україна) 

Формування професійної культури майбутніх фахівців 

хореографічного мистецтва у закладі вищої освіти 

 

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) 

Значення розвитку фестивального руху у піднесенні 

хореографічного мистецтва України 

 

Володимир ПАНТЕЛЕЙМОНОВ – спеціаліст вищої категорії, 

викладач методист, учитель хореографії Великолюбінської 

дитячої школи мистецтв, керівник ансамблю сучасного танцю 

«Шкільний Стиль» (м. Львів, Україна) 

Хореографія як змістовна складова програми в дитячих 

мистецьких школах 

 

Юлія МОСІЙЧУК – асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів, Україна) 

Фізичний тренінг як складова формування витривалості 

танцівників 

 

Ірина ШЕВЧУК – викладач хореографії Дубенської дитячої школи 

мистецтв (м. Дубно, Україна) 

Хореографічне мистецтво в системі дитячих шкіл мистецтв  

 

Юлія ПАНТЕЛЕЙМОНОВА – спеціаліст, вчитель хореографії 

ліцею імені Івана Пулюя Львівської міської ради, керівник 

ансамблю танцю «ЗОШ» (м. Львів, Україна)  

Знання хореографії у гармонійному розвитку школярів  

 

Олександр КОЗАРЕНКО – доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедрою філософії мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 

Україна) 
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Синтез музичного та хореографічного мистецтва: новий 

концептуальний погляд традиційних запитів 

 

Дмитро БІЛИЙ – кандидат 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) 

Розвиток хореографічного та пісенного мистецтва серед 

українців Північного Кавказу на початку ХХ сторіччя 

 

Олег КУЗИК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

режисури та хореографії факультету культури та мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів, Україна) 

Особливі аспекти роботи хореографа за досвідом 

педагогічної та творчої діяльності Олега Голдрича 

 

Людмила ЩУР – асистент кафедри музикознавства та методики 

музичного мистецтва та керівник танцювального ансамблю 

«Веснянка» Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. (м. Тернопіль, 

Україна) 

Розвиток системи запису народних танців у процесі 

дослідження хореографічної культури Західного Поділля 

 

Світлана КАЛАШНИК – викладач кафедри хореографії та 

музично-інструментального виконавства Навчально-наукового 

інституту культури і мистецтв Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка (м. Суми, 

Україна). 

Роль та цінність сучасної хореографії в загальній культурі 

людини 
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Учасники Всеукраїнського семінару-практикуму 

 методичного об’єднання хореографічного мистецтва 
 

 

БЕЗЗУБА Наталія – керівник «Народного художнього колективу» 

ансамблю сучасного танцю «Візаві» Позашкільний навчальний 

заклад Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області (м. Дружківка, Україна) 

 

БЕРЕЖНА Сніжана – керівник гуртка Херсонський державний 

будинок художньої творчості (м. Херсон, Україна) 

 

ВОРОНЯК Галина – Бабинська сільська рада 

 

ГРАБОВА Віта – методист Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді (м. 

Хмельницький, Україна) 

 

ЗАДОРОЖНА Людмила – Житомирський державний будинок 

художньої та технічної творчості (м. Житомир, Україна) 

 

ЗЕМЛЯНА Валентина – керівник гуртка, викладач класичного 

танцю Народного ансамблю сучасного естрадного танцю 

«Ритми Часу» Львівського державного палацу естетичного 

виховання учнівської молоді (м. Львів, Україна) 

 

ІВАНИШИНА Наталія – методист відділу художньо-естетичного 

виховання Комунального закладу «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної» (м. Вінниця, Україна) 

 

ІЛЬЧЕНКО Жанна – керівник ансамблю класичного танцю 

«Фуете» Комунального закладу «Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної» (м. Вінниця, Україна) 

 

КАЛИНЮК Маріанна – методист, комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність 

Буковини"» (м. Чернівці, Україна) 
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КОВАЛЬСЬКА Ірина – методист позашкільного закладу, керівник 

гуртка бально-спортивного танцю комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр естетичного виховання "Юність 

Буковини"» (м. Чернівці, Україна)  

 

КОРОТКОВА Ліана – керівник Зразкового художнього колективу 

хореографічної студії «Фантазія», Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради (м. Херсон, 

Україна) 

 

МАЛІНСЬКА Ірина – керівник Народного художнього колективу 

ансамблю народного танцю «Калиновий цвіт», Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради 

(м. Херсон, Україна) 

 

МАРУЩАК Ірина – викладач хореографічних дисциплін 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський 

коледж культури і мистецтв» (м. Самбір, Україна) 

 

МАТЯШОК Ірина – керівник школи народного танцю Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді (м. Рівне, Україна) 

 

МІНКЕВИЧ Уляна – Бабинська сільська рада  

 

МОНЧЕНКО Світлана – вчитель-методист хореографії, керівник 

гуртка-методист зразкового хореографічного ансамблю 

«Веселинка» Червоноградської гімназії Червоноградської міської 

ради Львівської області (м. Червоноград, Україна). 

 

МОРДВЯНИК Тетяна – вчитель хореографії, керівник 

танцювального колективу «Барвистий віночок» Громадська 

організація «Разом» ЧЗШ №9 (м. Червоноград, Україна) 

 

МОСКАЛЬОВА Ольга – керівник хореографічного колективу 

«Баттерфляй» Родинського Будинку творчості дітей та 

юнацтва Відділу освіти Покровської міської ради (м. Родинськ, 

Україна) 
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НЕОФІТА Марія – викладач-методист хореографічних дисциплін 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський 

коледж культури і мистецтв» (м. Самбір, Україна) 

 

ПЕТРОВА Тетяна – керівник «Народного художнього колективу» 

ансамблю сучасного танцю «Браво» Позашкільний навчальний 

заклад Центр дитячої та юнацької творчості Дружківської 

міської ради Донецької області (м. Дружківка, Україна) 

 

ПИЛИПЧУК Анна – керівник зразкового хореографічного ансамблю 

«Грація», Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Бориспільської міської ради Київської області (м. Бориспіль, 

Україна) 

 

ПИЛИПЧУК Наталія – керівник зразкового хореографічного 

ансамблю «Грація», Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Бориспільської міської ради Київської області 

(м Бориспіль, Україна) 

 

СІКА Лілія – викладач хореографічних дисциплін Комунальний 

заклад Львівської обласної ради «Самбірський коледж культури 

і мистецтв» (м. Самбір, Україна) 

 

СКРИЦЬКА Ірина – керівник гуртка Житомирського державного 

будинку художньої та технічної творчості (м. Житомир, 

Україна) 

 

ТРОФИМЕНКО Катерина – керівник «Зразкового художнього 

колективу» ансамблю танцю «Усмішка» Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості (м. Слов’янськ, Україна) 

 

ХІМІОН Тетяна – керівник «Зразкового художнього колективу» 

хореографічної студії «Фо степ» Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості (м. Слов’янськ, Україна) 

 

ЧУМ Дарія – викладач-методист хореографічних дисциплін 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський 

коледж культури і мистецтв» (м. Самбір, Україна) 
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ШЛИЯН Оксана – художній керівник Народного ансамблю 

сучасного естрадного танцю «Ритми Часу» Львівського 

державного палацу естетичного виховання учнівської молоді 

(м. Львів, Україна) 

 

ШПОТ Ніна – викладач хореографічних дисциплін Комунальний 

заклад Львівської обласної ради «Самбірський коледж культури 

і мистецтв» (м. Самбір, Україна) 
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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 

 
 Майстер клас з сучасного танцю 

Тема: М’якість та сила у contemporary dance, або як досягти м’якості руху у виконанні 

contemporary dance (проводить Христина Скорубська). Ціль майстер-класу: contemporary 

dance це танець в цей момент і вагомою складовою є уява яка породжує імпровізацію. 

Важливими є і структура, послідовність, технічність.  

Наш майстер класі ми будемо балансувати між цими ідеями. Структура класу технічна 

частина, імпровізаційна частина, танцювальна комбінація. 

 

 Майстер клас з сучасного танцю 

Тема: «Розвиток текучості – однієї з основних якостей тіла танцівника contemporary 

dance» (проводить Марія Кондратьєва). 

 

 Поєднання тренажу біля опори та танцювальних етюдів як етап розвитку 

виконавської майстерності танцівників – клас викладача кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Надії Кіптілової, 

концертмейстер кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії 

Руслан Кундис (м. Львів) 

 

 Педагогічна практика – засіб формування викладацьких навиків студентів 

спеціальності 024 Хореографія (фрагмент уроку джаз-модерн танцю виконують 

учасники Театру танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва «Галичини», 

художній керівник О. Плахотнюк, репетитор О. Єсіпова) – урок підготували студентка ІІІ 

курсу (група КМХ-32) кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка Вікторія Тимченко.  

 

 Формування творчо-виконавських компетентностей в контексті курсів 

«Класичного танцю» та «Мистецтва балетмейстера» на прикладі студентських 

виконавських робіт: Ірина Сохан – «Мавка», Петро Гладій – варіація Остапа з балету 

«Тарас Бульба», Та Ву Ха Чан – варіація Лізи з балету «Даремна обережність», Віка Мотрюк 

– варіація Амура з балету «Дон-Кихот», Георгй Товстанов – варіація з балету 

«Венеціанський карнавал». – клас викладачів кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка Юлії Безпаленко та Оксани Лань (м. Львів) 
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ТВОРЧА ПРОГРАМА  
 

 

 
 

Танцювальна вистава  

«Під кутом» 
від театру сучасного танцю TiLO кафедри режисури та хореографії  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Режисер-постановник: Байдіна Анастасія – викладач сучасного танцю та 

мистецтва балетмейстера кафедри режисури та хореографії  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Виконавці:  

Щупак Галина, Гірман Вероніка, Боднар 

Тетяна, Наквацька Роксолана,  

Терлецький Роман 

(студенти кафедри режисури та 

хореографії  

Львівського національного університету 

імені Івана Франка) 

 

Вистава, якої насправді, можливо, й не 

було, принаймні,  

події у ній точно вигадані у міру 

можливостей реальності,  

але якщо щось буде знайомим, не зліться.  

Це просто збіг обставин. 

 

- Вигадування -  

особливість людини,  

основа пліток чи провокатор мистецтва?  

- Гадаю -, 

 залежить, під яким кутом подивитись. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

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

ІV частина 

 

Упорядник Олександр  Плахотнюк 

 

Автори: 

Плахотнюк О. А., Сосіна В. Ю., 

Безрученков Ю. В., Білий Д. Д.,  

Бойко А. Б., Вартовник О. В.,  

Воляник Н. В., Драч Т. Л., Зайдель Т. В., 

Калашник С. Г., Кузик О. Є., 

Кульчицький Ю. І., Андрушко В. М., 

Літовченко О. А., Мартинюк О.В.,  

Осадців Т. П., Петрина Л. А.,  

Пугач Н. В., Руда І. Є., Чорнак З. А., 

Шелейкіс Я. Є., Щур Л. Б. 

 

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 
 

 

Оксана ЛАНЬ  

 

 Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії  

Методична розробка з досвіду роботи народного 

художнього колективу «Модерн-балет та школа-

студія сучасного танцю «АКВЕРІАС».  

Дана методична розробка містить теоретичний 

та практичний матеріал з досвіду роботи 

народного художнього колективу «Модерн-балет 

та школа-студія сучасного танцю “АКВЕРІАС”» 

та кафедри режисури і хореографії факультету 

культури і мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Рекомендовано для керівників хореографічних 

колективів, працівників позашкільної освіти, 

викладачів хореографії загальноосвітніх 

навчальних закладів та студентів. Досвіт 

«Акверіас» буде надзвичайно корисним для 

розвитку творчості хореографічного колективу 

та у проведенні найбільш поширених форм хореографічних заходів. 
 

 Мистецтво балетмейстера. Хореографія великої форми  

Навчально-методичний посібник містить 

необхідний теоретичний та практичний матеріал з 

дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для 

створення творчої дипломної роботи студентів 

старших курсів другого (магістерського) 

освітнього рівня.  

Запропоновано вибір найпопулярніших видів та 

жарів хореографічного твору великої форми та 

методики його створення. У посібнику подано 

навчальні завдання для самостійної роботи 

студента, а також перелік дипломних творчих 

робіт кафедри режисури та хореографії 

факультету культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Рекомендовано для студентів закладів вищої 

освіти, викладачів, керівників хореографічних 

колективів, молодих балетмейстерів 

постановників.   
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Валентин ЛУКАШОВ  

 

Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern dance в 

експериментальній виставі «Макс і Ло» 

 

 

Науково популярний нарис Валентина 

Лукащова «Синтез виражально-

зображальних властивостей tap dance і 

modern dance у експериментальній 

виставі “Макс і Ло”»  

(науковий керівник Плахотнюк 

Олександр Анатолійович – кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка) – це магістерський 

дослідницький науково-творчий проект, 

переможець конкурсу студентських 

наукових робіт 2019 року, з галузі знань 

02 Культура і мистецтво спеціальність 

024 Хореографія кафедри режисури та 

хореографії факультету культури і 

мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Цей 

конкурс проведений у межах діяльності 

Студентського наукового гуртка 

кафедри режисури та хореографії за ініціативи доцента, кандидата 

мистецтвознавства О. Плахотнюка. 

 

У науково-популярному нарисі проведено опис творчої індивідуальності 

українського виконавця і митця Сергія Остапенка, висвітлено внесок у 

популяризацію tap dance в Україні та світі. 

Проаналізовано образні паралелі між літературою і танцювальним 

мистецтвом. Висвітлено пошук нових засобів виразності, жанрової 

різноманітності балетних форм. Досліджено проблему синтезу tap 

dance і modern dance танцю. 

Для науковців у галузі хореографічного мистецтва, педагогіки, 

викладачів і студентів закладів вищої освіти, керівників хореографічних 

колективів, артистів, балетмейстерів-постановників.  
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Ксенія МОСЄСОВА  

 

Модерн-балет Оксани Лань «Акверіас»:  

концептуальний підхід у сучасній хореографії України 

 

 

Науково популярний нарис Ксенії 

Мосєсової «Модерн-балет Оксани 

Лань “Акверіас”: концептуальний 

підхід у сучасній хореографії 

України», (науковий керівник 

Дем’янчук Андрій Львович – кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка) – це магістерський 

дослідницький науково-творчий 

проект, переможець конкурсу 

студентських наукових робіт 2019 

року, з галузі знань 02 Культура і 

мистецтво спеціальність 024 

Хореографія кафедри режисури та 

хореографії факультету культури і 

мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Цей 

конкурс проведений у межах 

діяльності Студентського наукового гуртка кафедри режисури та 

хореографії за ініціативи доцента О. Плахотнюка. 

 

У науково-популярному нарисі на основі аналізу наукових джерел 

розглянуто основні принципи розвитку сучасного хореографічного 

мистецтва в Україні кінця XX – початку XXI ст. крізь призму творчого 

шляху Оксани Лань та Модерн-балету «Акверіас». 

Проаналізовано хореографічні композиції, танцювальні вистави Модерн-

балету «Акверіас», простежено еволюцію синтезу різних хореографічних 

стилів на прикладі творчої реалізації мистецьких задумів режисера-

балетмейстера Оксани Лань. 

Для науковців у галузі хореографічного мистецтва, педагогіки, викладачів і 

студентів закладів вищої освіти, керівників хореографічних колективів, 

артистів, балетмейстерів-постановників.  
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Дарина ТУРАШ  

 

Психофізичний апарат танцівника в  

процесі творення вистави «Кара» 

 

 

Науково-популярний нарис Дарини Тураш 

«Психофізичний апарат танцівника в 

процесі творення вистави “Кара”» 

(науковий керівник Луньо Петро 

Євгенович – кандидат філологічний наук, 

доцент кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка) – це 

магістерський дослідницький науково-

творчий проект, переможець конкурсу 

студентських наукових робіт 2019 року, 

з галузі знань 02 Культура і мистецтво, 

спеціальність 024 Хореографія кафедри 

режисури та хореографії факультету 

культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка. Цей конкурс проведений у 

межах діяльності Студентського 

наукового гуртка кафедри режисури та 

хореографії за ініціативи доцента 

О. Плахотнюка. 

 

У науково-популярному нарисі обґрунтовано думку про необхідність розвитку 

інструментарію власного психофізичного апарату танцівника, гармонійного 

існування в процесі творення вистави сучасного танцю.  

Висвітлено взаємозв’язки соціокультурних і мистецьких процесів епохи 

постмодерну, які стали філософсько-ідейною платформою для виникнення 

танцю постмодерн.  

Проаналізовано основні характерні риси для танцтеатру як постмодерного 

явища. Описано найвідоміші соматичні практики, які допомагають розвинути 

усвідомлення тіла, руху, взаємозв’язків між емоційними і фізичними станами. 

Для науковців у галузі хореографічного мистецтва, педагогіки, викладачів і 

студентів закладів вищої освіти, керівників хореографічних колективів, 

артистів, балетмейстерів-постановників. 


