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Міністерство освіти і науки України 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 
Галузева експертна рада галузі знань 02 «Культура і мистецтво». 
Львівський національний університет імені Івана Франка  

факультет культури і мистецтв кафедра режисури та хореографії. 
Науково-методична комісія МОН України сектору вищої освіти  

НМК № 2 Культура і мистецтво, підкомісія 024 Хореографія. 
 

 
 

ППррооггррааммаа    
  

  
ППеерршшооггоо  ВВссееууккррааїїннссььккооггоо  ннааууккооввоо--
ппррааккттииччннооггоо  ссееммііннаарруу--ппррааккттииккууммуу  

 
 
 
 
 

  ««ГГааррааннтт  ооссввііттннььооїї  ппррооггррааммии::  
ааккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ссььооггооддеенннняя  вв  

ккооннттееккссттіі  ррооззввииттккуу    
ссппееццііааллььннооссттіі    002244  ХХооррееооггррааффііяя»»  

 
 
 
 

29 вересня 2021 року 
 

м. Львів 
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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: 
Майя Гарбузюк доктор мистецтвознавства, доцент, в.о. декана 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. 
 

Олександр Плахотнюк доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
 

Руслан Кундис кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 

 
Модератор конференції  

Олександр Плахотнюк доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
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ПЛАН-КАЛЕНДАР  
Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару-практикуму 

 «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті 
розвитку спеціальності 024 Хореографія» 

 

 
29 вересня 2021 року 

09:30–09:55 – реєстрація доповідачів, учасників пленарного 
засідання  
Інтернет платформа Zoom 

10:00–10:30 – відкриття семінару  
Інтернет платформа Zoom 

10:30–15:00 – пленарне засідання  
Інтернет платформа Zoom 

15:00–15:30 – підведення підсумків  
Інтернет платформа Zoom 

 

Регламент – дистанційна Інтернет конференція 
 

Виголошення доповіді – 10–15 хв.  
Обговорення доповіді (показу) – 3–7 хв. 
 
Підключитися до конференції Zoom 

https://zoom.us/j/2968594004?pwd=ZnhHd0lkdnhYOFZQeUtRa2h0aUFidz09  
Тема: Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-

практикум «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в 
контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія» 

Ідентифікатор конференції: 296 859 4004  
Код доступу: LNU 
 

Основні тематичні напрямки роботи науково-практичного 
семінар-практикуму: 

– Гарант освітньої програми: особливості діяльності, роль у стратегії 
розвитку наданні якісної освіти.  

– Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку якісної вищої освіти 
спеціальності 024 Хореографія,; 

– Особливості регіонального контексту освітніх програм за 
спеціальністю 024 Хореографія;  

– Інноваційні підходи щодо підготовки фахівців спеціальності 024 
Хореографія;  

– Формування освітніх програм відповідно до Стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 024 Хореографія першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівня вищої освіти; 

– Впровадження Стандартів вищої освіти за спеціальністю 024 
Хореографія: проблеми та перспективи.  
  

https://zoom.us/j/2968594004?pwd=ZnhHd0lkdnhYOFZQeUtRa2h0aUFidz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 
 

 
29 вересня 2021 року 

10:00 
 

Секретар: Олександр Плахотнюк – доцент, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
 
Вітальне слово  

 
 
 Володимир Михайлович Качмар – кандидат історичних наук, 

доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних 
питань і розвитку Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 
 

 Майя Володимирівна Гарбузюк – доктор мистецтвознавства, 
доцент, в.о. декана факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 
 

 Ірина Богданівна Іваночко – кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри європейського права, керівниця центру забезпечення якості 
освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка. 
 
 
.  
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Пленарне засідання  

 
ДОПОВІДІ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 
 

Модератор: Олександр Плахотнюк – доцент, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Секретар: Руслан Кундис – кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка.  

 
 
 
 

Олена Володимирівна Єременко – заступниця голови Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ, 
Україна).  
Роль гаранта у формуванні освітньої програми 

 
Ольга Анатоліївна Осередчук – голова Галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво», кандидат історичних 
наук, доцент кафедри теорії та історії культури, керівниця 
центру маркетингу та розвитку Львівського національного 
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).  
Зміна ролі гаранта: від формального розробника до 
драйвера 

 

Ірина Іванівна Герц – голова підкомісії спеціальності 024 Хореографія 
Науково-методичної комісії 2 Культура і мистецтво Сектору 
вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 
науки України, заслужений працівник культури України, доцент 
кафедри музичного мистецтва і хореографії Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського», доцент кафедри хореографічного 
мистецтва Київського національного університету культури і 
мистецтв (м. Одеса-Київ, Україна).  
Впровадження стандарту вищої освіти 024 хореографія: 
проблеми і перспективи 
 
 



Програма Першого Всеукраїнського науково-практичного семінару-практикуму  «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми 
сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія» (29 вересня, 2021 року, м. Львів) 

 

6 

 

Людмила Михайлівна Андрощук – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка, завідувачка кафедри хореографії Київського 
університету імені Бориса Грінченка, експерт Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (м. Київ, 
Україна).  
Ідеальний портрет гаранта освітньої програми: роздуми 
експерта Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 

 
Лілія Леонідівна Козинко – кандидатка мистецтвознавства, 

доцентка кафедри хореографії і танцювальних видів спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту 
України / експерт Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти (м. Київ, Україна). 
Специфіка формування регіонального контексту освітніх 
програм за спеціальністю 024 Хореографія з врахуванням 
вимог Стандарту вищої освіти відповідного рівня 
 

Тетяна Анатоліївна Медвідь – доцентка, кандидатка 
мистецтвознавства, директорка інституту мистецтв 
Київського університету імені Бориса Грінченка / Гарант 
освітньої програми «Хореографія (за видами») першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (м. Київ, Україна). 
Роль гаранта в успішній реалізації ОП: практичні поради 

 

Олександр Анатолійович Плахотнюк – доцент, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії, 
куратор наукового студентського гуртка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка / Гарант освітньо-наукової програми «Хореографія» 
третього рівня вищої освіти (доктор філософії) / експерт 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
(м. Львів, Україна). 
Формування наукової складової освітніх програм галузі 
знань 02 «Культура та мистецтво», спеціальність: 024 
«Хореографія» 
 

Олена Володимирівна Мартиненко – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка, завідувачка кафедри хореографії Бердянського 
державного педагогічного університету. Керівниця гуртка-
методист Центру дитячої та юнацької творчості 
(м. Бердянськ, Україна). 
Урахування особливостей регіонального контексту під час 
розробки освітніх програм за спеціальністю 024 
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«Хореографія»: досвід Бердянського державного 
педагогічного університету 
 

Олена Геннадіївна Кравчук – кандидатка мистецтвознавства, 
доцентка, завідувачка кафедри мистецьких дисциплін 
Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут 
культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради / Гарант 
освітньої програми «Хореографія» першого (бакалавр) рівня 
вищої освіти, ПВНЗ «Європейський університет» (м. Ужгород, 
Україна). 
Психологічна готовність гаранта освітньої програми до 
акредитації 
 

Олена Борисівна Трачук – завідувачка циклової комісії народної 
хореографії, викладач-методист вищої категорії Тульчинського 
фахового коледжу культури (м. Тульчин, Україна). 
Проблема вдосконалення підготовки фахівців народної 
хореографії у Тульчинському фаховому коледжі культури, 
як база для подальшого навчання випускників у закладах 
вищої освіти 
 

Інна Григорівна Терешко – доцентка, кандидатка педагогічних наук, 
доцентка кафедри хореографії та художньої культури, декан 
факультету мистецтв Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини / Гарант освітньої програми 
Середня освіта «Хореографія» другого (магістерсткого) рівня 
вищої освіти / експерт Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти (м. Умань, Україна). 
Зовнішній та внутрішній моніторинг освітньої програми з 
хореографічного мистецтва 
 

Олена Євгенівна Реброва – професорка, доктор педагогічних наук, 
завідувачка кафедри музичного мистецтва і хореографії 
державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К .Д. Ушинського». Гарант 
освітньо-наукової програми «014 Середня освіта (Музичне 
мистецтво)» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) / 
експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти (м. Одеса, Україна) 
Сінергія взаємодії гаранта та завідувача кафедри в 
організації освітнього процесу за освітньо-професійною 
програмою 
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Ірина Олегівна Сохан – здобувачка вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти «024 Хореографія» кафедри 
режисури та хореографії, член ради молодих науковців 
факультету культури і мистецтв Львівського національного 
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Петро Іванович Гладій – здобувач вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 
Хореографія» кафедри режисури та хореографії, голова 
студентського наукового гуртка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка (м. Львів, Україна). 
Науково-мистецька діяльність здобувача вищої освіти 
фактор розвитку професіонала хореографічного 
мистецтва  
 

Лариса Анатоліївна Маркевич – кандидатка мистецтвознавства, 
завідувачка кафедри хореографії Рівненського державного 
гуманітарного університету. Гарант освітньо-професійної 
програми «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 024 Хореографія (м. Рівне, Україна)  
Проблематика формування обов'язкових компонентів 
ОПП за умови підготовки студентів спеціальності 
«Хореографія» за видами 
 

Юлія Олександрівна Ростовська – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя. Гарант ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань (м. Ніжин, 
Україна) 
Фахова підготовка майбутніх викладачів хореографії у 
контексті формування у них професійних переконань 
 

Тетяна Олександрівна Благова – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка, завідувачка кафедри хореографії Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 
Гарант освітньої програми (перший рівень вищої освіти) Середня 
освіта (Хореографія) (м. Полтава, Україна). 

Лілія Борисівна Пригода – доцентка кафедри хореографії 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка. Гарант освітньої програми (перший рівень вищої 
освіти) «Хореографія» (м. Полтава, Україна). 
Особливості проходження акредитації за спеціальністю 
024 Хореографія у Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В.Г. Короленка 
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Елла Валеріївна Манелюк – заслужена діячка мистецтв України 

старша викладачка кафедри хореографії Рівненського 
державного гуманітарного університету. Гарант освітньо-
професійної програми «Хореографія» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія (м. Рівне, 
Україна) 
Фестивально-конкурсна практика в галузі хореографії, як 
виклик сучасному ринку праці 
 

Ольга Вікторівна Бикова – кандидатка педагогічних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри хореографії та художньої культури. 
Гарант освітньої програми, Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, 
Україна). 

Світлана Сергіївна Заєць – кандидатка педагогічних наук, доцентка 
кафедри хореографії та художньої культури Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(м. Умань, Україна). 

Вікторія Анатоліївна Сизоненко – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка кафедри хореографії та художньої культури 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини (м. Умань, Україна). 

Анастасія Юріївна Подгорінова – аспірантка кафедри хореографії та 
художньої культури Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна). 
Навчання та викладання за освітньо-професійною 
програмою «024 Хореографія» в Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Теоретичний та практичний аспект 
 

Руслан Юрійович Кундис – кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Гарант освітньої програми 
Хореографія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(м. Львів, Україна). 
Проблематика комплексної підготовки фахівців 
хореографічного мистецтва 

 
Володимир Анатолійович Гордєєв – кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри хореографії Рівненського державного 
гуманітарного університету (м. Рівне, Україна) 
Формування складових компонентів освітньої програми 
024 Хореографія «Теорія та методика викладання 
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українського народно-сценічного танцю» з врахуванням 
хореографічної культури Рівненського Полісся 

 
 
 
 

Учасники обговорення  
 

 
Васірук Світлана Омелянівна – старша викладачка кафедри 

сценічного мистецтва і хореографії Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-
Франківськ, Україна). 

Воєводілова Ольга Михайлівна – доцентка, кандидатка педагогічних 
наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та методики 
фізичного виховання Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна)  

Горбатова Надія Олександрівна – доцентка, кандидатка історичних 
наук кафедри хореографічного мистецтва Київського 
національного університету культури і мистецтв. Гарант 
освітньої програми «Бальна хореографія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (м. Київ, Україна). 

Грек Володимир Анатолійович – заслужений діяч мистецтв України, 
професор кафедри естрадно-сценічних жанрів Київської 
муніципальна академія естрадно циркового мистецтва (м. Київ, 
Україна). 

Гриценко Ярослава Володимирівна – асистентка/здобувачка вищої 
освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографії кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
(м. Львів, Україна). 

Гулик Вікторія Сергіївна – викладач-методистка Київської 
муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря (м. Київ, 
Україна). 

Гутник Ірина Миколаївна – доцентка, кандидатка педагогічних наук 
кафедри хореографічного мистецтва Київського національного 
університету культури і мистецтв. Гарант освітньої програми 
«Народна хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (м. Київ, Україна). 

Журавльова Анастасія Володимирівна – старша викладачка 
кафедри хореографічного мистецтва Київського національного 
університету культури і мистецтв (м. Київ. Україна). 
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Кашевський Олександр Васильович – старший викладач кафедри 
хореографії Волинського національного університету імені Лесі 
Українки (м. Луцьк, Україна). 

Кирильчук Наталія Петрівна – старша викладачка, кафедри 
сценічного мистецтва і хореографії навчально-наукового 
інституту мистецтв Прикарпатського національного 
університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 
Україна). 

Кіптілова Надія Володимирівна – асистентка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка (м. Львів, Україна). 

Костур Іванна Андріївна – асистентка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка (м. Львів, Україна). 

Кулик Денис Олексійович – викладач кафедри музикознавства, 
інструментальної підготовки та хореографії Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, здобувач вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня (доктор філософії) спеціальність 024 
Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка (м. Вінниця, 
Україна). 

Лавриненко Світлана Олександрівна – кандидатка педагогічних 
наук, доцентка кафедри мистецької освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, 
Україна). 

Лань Оксана Богданівна – доцентка кафедри режисури та хореографії 
/ здобувачка вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
(доктор філософії) спеціальність 024 Хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 
Україна). 

Лиманська Ольга Вікторівна – кандидатка мистецтвознавства, 
доцентка кафедри хореографії Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Гарант освітньої 
програми «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (м. Харків, Україна). 

Літовченко Олена Андріївна – здобувачка вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) спеціальність 024 
Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка, методистка 
відділу спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої 
роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 
(м. Львів, Україна). 
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Луговенко Тетяна Георгіївна – кандидатка мистецтвознавства, 
доцентка кафедри хореографії Київського університету імені 
Бориса Грінченка (м. Київ, Україна). 

Марусик Наталія Іванівна – кандидатка мистецтвознавства, 
доцентка кафедри сценічного мистецтва і хореографії 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна). 

Павленко Руслан Валентинович – викладач кафедри теорії і 
методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського 
державного педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна). 

Пархоменко Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук 
доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, 
Україна). 

Підлипська Аліна Миколаївна – кандидатка мистецтвознавства, 
професорка кафедри хореографії Київського національного 
університету культури і мистецтв (м. Київ. Україна). 

Підлипський Андрій Ігорович – кандидат мистецтвознавства, 
старший викладач кафедри хореографічного мистецтва 
Київського національного університету культури і мистецтв 
(м. Київ, Україна). 

Погребняк Марина Миколаївна – доцентка, докториня 
мистецтвознавства, доцентка кафедри теорії та методики 
навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного 
педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна). 

Рехліцька Алла Євгенівна – доцентка, завідувачка кафедри 
хореографічного мистецтва Херсонського державного 
університету, заслужена працівниця культури України, 
Відмінниця освіти України. Гарант освітньої програми 
Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти 
(м. Херсон, Україна). 

Севоян Гаррі Володимирович – заслужений артист України, доцент 
кафедри музичного мистецтва і хореографії Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К.Д. Ушинського», здобувач вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) спеціальність 024 
Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка, (м. Одеса, 
Україна). 

Сосіна Валентина Юріївна – заступниця голови підкомісії 
спеціальності 024 Хореографія Науково-методичної комісії 2 
Культура і мистецтво Сектору вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки України, 
кандидатка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри 
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хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 
університету фізичної культури (м. Львів, Україна). 

Стригун Федір Миколайович – академік Національної академії 
мистецтв України, народний артист України, професор, 
завідувач кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Гарант 
освітньої програми 024 Хореографія другого (магістерського) 
рівня вищої освіти (м. Львів, Україна). 

Тараненко Юлія Петрівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка 
кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін 
Бердянського державного педагогічного університету. Гарант 
освітньої програм «Середня освіта (Хореографія). Фітнес» 
(м. Бердянськ. Україна). 

Терешенко Наталя Віталіївна – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка кафедри хореографічного мистецтва Херсонського 
державного університету (м. Херсон, Україна). 

Ускова Альона Леонідівна – кандидатка педагогічних наук, старша 
викладачка кафедри теорії і методики музичної освіти та 
хореографії Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, 
Україна) 

Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна – викладачка 
кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та 
хореографії Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, здобувачка вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографії кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
(м. Вінниця, Україна). 

Цвєткова Лариса Юріївна – голова підкомісії спеціальності 024 
Хореографія Науково-методичної комісії 3 Культура і 
мистецтво сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України (2016–2019 рр.)., 
професорка кафедри хореографічного мистецтва Київського 
національного університету культури і мистецтв (м. Київ, 
Україна). 

Червонська Лілія Миколаївна – кандидатка педагогічних наук, 
доцентка кафедри теорії і методики музичної освіти та 
хореографії Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, 
Україна). 

Черкашина Олеся Валентинівна – кандидатка мистецтвознавства, 
доцентка кафедри музикознавства, інструментальної 
підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного 
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університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 
Україна). 

Щур Людмила Богданівна – кандидатка мистецтвознавства, 
викладачка кафедри музикознавства та методики музичного 
мистецтва Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 
Україна).  

 
Запрошені стейкхолдери  

 
 
Воляник Наталія Василівна – методистка, викладачка вищої 

категорії Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 
(м. Броди, України.) 

Городецька Оксана Германівна – керівниця танцювального гуртка 
Плацу дітей та юнацтва Печерського району міста Києва (м. Київ, 
Україна). 

Гуреєв Іван Юрійович – керівник ансамблю танцю «Подолянчик» 
Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, 
(м. Хмельницький, Україна). 

Гуреєва Лариса Леонідівна – завідувачка відділу Хмельницького 
палацу творчості дітей та юнацтва (м. Хмельницький, Україна). 

Драч Тамара Леонідівна – тренерка-хореограф школи повітряної 
акробатики «Шоколад» (м. Львів, Україна). 

Єсіпова Олександра Анатолівна – майстриня спорту України зі 
спортивної гімнастики, завідувачка відділу спортивно-
туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи, керівниця 
гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, 
Україна). 

Зубченко Павло Віталійович – вчитель хореографії Ліцею 93, керівник 
гуртка (м. Львів, Україна). 

Краківська Ірина Валентинівна – голова циклової комісії 
хореографічних дисциплін, викладачка Теребовлянського фахового 
коледжу культури і мистецтв (м. Теребовля, Україна). 

Неофіта Марія Миронівна – викладач-методистка хореографічних 
дисциплін КЗ ЛОР Самбірського фахового коледж культури і 
мистецтв (м. Самбір, Україна). 

Пантелеймонов Володимир Сергійович – спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист, учитель хореографії 
Великолюбінської дитячої школи мистецтв, керівник ансамблю 
сучасного танцю «Шкільний Стиль» (м. Львів, Україна). 
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Пантелеймонова Юлія Яромирівна – вчителька хореографії ліцею 
імені Івана Пулюя Львівської міської ради, керівниця ансамблю 
танцю «ЗОШ» (м. Львів, Україна).  

Рибак Зоряна Андріївна – учителька хореографії ліцею № 21 
Львівської міської ради (м. Львів, Україна). 

Савко Надія Миколаївна – виконуюча обов’язки директора Центру 
творчості дітей та юнацтва Галичини «Погулянка» (м. Львів, 
Україна).  

Сіка Лілія Миронівна – викладачка хореографічних дисциплін КЗ ЛОР 
Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв (м. Самбір, 
Україна). 

Сушко Володимир Ігорович – викладач хореографічних дисциплін 
Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв 
(м. Теребовля, Україна). 

Утченко Олексій Ярославович – вчитель хореографії молодшої школи 
Ліцею «Оріяна», керівник ансамблю сучасного танцю «Сихівчани» 
(м. Львів, Україна).  

 


