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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 
 
 

 
Голова  організаційного комітету: 
Олександр Плахотнюк доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії 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. 

Іванна Костур асистент кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Надія Кіптілова асистент кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Петро Гладій здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальність «024 Хореографія», голова 
студентського наукового гуртка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка.  

Ірина Сохан членькиня ради молодих науковців факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені 
Івана Франка, здобувачка вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти «024 Хореографія» 
кафедри режисури та хореографії. 

Анастасія Гриненко  членькиня правління студентського наукового гуртка 
кафедри режисури та хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені 
Івана Франка, здобувачка вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти «024 Хореографія»  

 
Модератор конференції  

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

Виголошення доповіді – 15 хв. 
Обговорення доповіді – 5 хв.  
 

в режимі дистанційних Інтернет заходів 
 

 
12:00–16:30 – Планерне засідання  
 

 Підключення до пленарного засідання конференції на Інтернет 
платформі Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/81940772084?pwd=Znp0V0VPRWtoMSsvdTBRMmNFS

VVoZz09   
Ідентифікатор конференції: 819 4077 2084 

Код доступу: 024 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ПЛАН-КАЛЕНДАР  
ХV Всеукраїнської науково-практична конференція  

молодих вчених, аспірантів та студентів 
«ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА – МИСТЕЦЬКІ ВИМІРИ»  

 

13 квітня 2022 року 
11:30–11:50 – Реєстрація учасників пленарного засідання  

Платформа ZOOM 

12:00–16:30 – Планерне засідання  
Платформа ZOOM 

16:30–17:00 – підведення підсумків   
Платформа ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/81940772084?pwd=Znp0V0VPRWtoMSsvdTBRMmNFSVVoZz09
https://us02web.zoom.us/j/81940772084?pwd=Znp0V0VPRWtoMSsvdTBRMmNFSVVoZz09
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Додаткова інформація  
 

 
 
 

Можливість ознайомлення з додатковими відеоматеріалами  
за Інтернет посиланнями: 

– 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=IwAR0IFa4ZNB2-
FdcxLg0Db-QzHluB_rNmiqxfRiLCtQ9rNWvUFbnZuQE5gyg  

  

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=IwAR0IFa4ZNB2-FdcxLg0Db-QzHluB_rNmiqxfRiLCtQ9rNWvUFbnZuQE5gyg
https://www.youtube.com/watch?v=oJemvxJ277I&feature=share&fbclid=IwAR0IFa4ZNB2-FdcxLg0Db-QzHluB_rNmiqxfRiLCtQ9rNWvUFbnZuQE5gyg
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СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК  
КАФЕДРИ РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

 
Модератор пленарного засідання: Олена Андріївна Літовченко 

– аспірантка ІІІ року навчання спеціальність 024 Хореографія кафедри 
режисури та хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 

 
Секретар: Ірина Олегівна Сохан – членькиня ради молодих 

науковців факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Франка, здобувачка вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «024 Хореографія» 
кафедри режисури та хореографії,  

 
Науковий куратор студентського наукового гуртка кафедри 

режисури та хореографії: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії Олександр Анатолійович 
Плахотнюк. 

 

 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 
Вступне слово  

 
 Майя Володимирівна Гарбузюк – докторка 

мистецтвознавства, доцентка, в.о. декана факультету культури 
і мистецтв Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 
 

 Олег Олегович Петрик – доцент, кандидат 
мистецтвознавства, народний артист України, професор кафедри 
режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
 

 Олександр Анатолійович Плахотнюк – кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Науковий куратор студентського наукового гуртка кафедри 
режисури та хореографії. 
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ  

13 квітня 2022 року, 12:00  
Інтернет платформа Zoom 

 

 
 
Модератор пленарного засідання:  
 
Сохан Ірина Олегівна, членькиня ради молодих науковців 

факультету культури і мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти «024 Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
(м. Львів, Україна).  

 
Секретарі:  
 
Гладій Петро Іванович, 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).  

Гриненко Анастасія Валеріївна, членькиня правління 
студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії 
факультету культури і мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка, здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти «024 Хореографія» (м. Львів, Україна). 

 
 

Спікери:  
 

Марфіян Ксенія Михайлівна – здобувачка першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка (кафедри теорії 
та методики навчання мистецьких Бердянського державного 
педагогічного університету). Науковий керівник: кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри теорії і 
методики навчання мистецьких дисциплін О. Мартиненко 
(м. Бердянськ – м. Львів, Україна).   
Пошуки ефективних форм роботи керівника 
хореографічного колективу з батьками здобувачів в період 
воєнного часу 
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Маркіна Вікторія Василівна – викладач стажист Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(м. Умань, Україна). 
Український танець – невід’ємна частина художньої 
культури України і світової хореографії   
 
 

Ісупова Анастасія Германівна – заслужена артистка України, 
здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність 
«Хореографія» кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Науковий 
керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, Україна). 
Творчий шлях балетмейстера Львівської опери Германа 
Ісупова  
 
 

Курдидик Ольга Іванівна – здобувачка першого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна). 
Демків Дана, ансамбль «Покуття», хореографія 
Прикарпаття – гордість України 
 
 

Новосад Ольга Олегівна – здобувачка першого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
режисури та хореографії О. Кузик (м. Львів, Україна). 
Володимир Миколайович Глушенков провідний хореограф 
Поділля  
 
 

Федюк Вікторія Андріївна  – здобувачка другого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна). 
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Хоровод як найдавніша форма танцювальної спадщини у 
сьогоденні культурного простору України 

 
 
Драч Тамара Леонідівна – аспірантка Львівського державного 

університету фізичної культури імені Івана Боберського 
Науковий керівник: кандидатка мистецтвознавства, доцентка  
О. Цимбалюк (м. Львів, Україна). 
Аналіз творчості сучасних хореографів модерністів 
України 
 
 

Куценко Валерія Андріївна – викладач стажист Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(м. Умань, Україна). 
Перспективи застосування йоги в хореографії 
 
 

Дера Анастасія Олександрівна – здобувачка другого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри хореографії 
Київського університету імені Бориса Грінченка. Науковий 
керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка 
кафедри хореографії Л. Андрощук (м. Київ, Україна). 
Роль неокласичного танцю в еволюції сучасної хореографії   
 
 

Лукашова Олександра Олександрівна – здобувачка другого рівня 
вищої освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна). 
Символізм стародавніх міфів та легенд про створення 
Всесвіту. Людина як п’ятий елемент 
 
 

Потапова Анастасія Романівна – здобувачка другого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри режисури та хореографії П. Луньо (м. Львів, Україна). 
Мексиканська культура як синтез індіанської старовини та 
колоніальної епохи  
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Крехтяк Ірина Андріївна – здобувачка першого рівня вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна). 
Театр танцю ХХ століття, напрями його діяльності  

 
 
Пахолків Анна Олександрівна – здобувачка другого рівня вищої 

освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: доцент кафедри режисури та 
хореографії О. Лань (м. Львів, Україна). 
Особливості створення хореографічного образу абьюзера – 
токсичної постаті суспільства 

 

 

Черкасова Аліса Павлівна – здобувачка першого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії А. Дем’янчук (м. Львів, Україна). 
Хореографічна та публіцистична діяльність Сержа Лифаря 
 
 

Федорчук Софія Сергіївна – здобувачка першого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна). 
Історія формування контактної імпровізації: провідні 
представники ХХ–ХХІ століття 
 
 

Безносюк Олександр Олегович – здобувач другого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри хореографії 
Київського університету імені Бориса Грінченка. Науковий 
керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка 
кафедри хореографії Л. Андрощук (м. Київ, Україна). 
Специфіка роботи хореографа з людьми з вадами слуху 
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Антошик Софія Богданівна – здобувачка першого рівня вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: асистент кафедри режисури та хореографії 
Я. Гриценко (м. Львів, Україна – м. Прага, Чехія). 
Празька академія перформативних мистецтв 
 
 

Білошицька Анастасія Віталіївна – здобувачка першого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: асистент кафедри режисури та 
хореографії Я. Гриценко (м. Львів, Україна – м. Прага, Чехія). 
Співпраця чеської академії перформативного мистецтва 
DAMU з українськими університетами 
 

 
Короткова Олена Сергіївна – здобувачка першого рівня вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: асистент кафедри режисури та хореографії 
Я. Гриценко (м. Львів, Україна – м. Прага, Чехія). 

Пономарчук Людмила Ігорівна – здобувачка першого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: асистент кафедри режисури та 
хореографії Я. Гриценко (м. Львів, Україна – м. Прага, Чехія). 

Павловська Анастасія Сергіївна – здобувачка першого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: асистент кафедри режисури та 
хореографії Я. Гриценко (м. Львів, Україна – м. Прага, Чехія). 
Навчання в Празькій академії перформативного мистецтва. 

Порівняльна характеристика та власні враження студентів 

 


