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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. 

Ярослав Сапего голова ради молодих науковців факультету культури 
і мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка, здобувач вищої освіти третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор 
філософії) спеціальність 024 Хореографія кафедри 
режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка.  

Олена Літовченко членькиня ради молодих науковців факультету 
культури і мистецтв Львівського національного 
університету імені Івана Франка, здобувачка вищої 
освіти третього освітньо-наукового рівня вищої 
освіти (доктор філософії) спеціальність 024 
Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка.  

Ірина Сохан здобувачка вищої освіти другого (магістерського) 
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. 

  



ХV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів              
 «ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА – МИСТЕЦЬКІ ВИМІРИ» м. Львів, 10 листопада 2022 року

 

3 
 

 
 

Регламент конференції  
 

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

в режимі дистанційних Інтернет заходів 
 

 
10:00–16:30 – Планерне засідання ХV Всеукраїнської науково-

практична конференція молодих вчених, аспірантів та 
студентів «ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА – МИСТЕЦЬКІ 

ВИМІРИ»  
 
 

 Підключення до пленарного засідання конференції на 
Інтернет платформі Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85402369614?pwd=ZkMrOE5TMGFOTmJa
QnJjenBieTExZz09    

Ідентифікатор конференції: 854 0236 9614  
Код доступу: 024 

 
 

ПЛАН-КАЛЕНДАР  
 

 
10 листопада 2022 року 

 
09:30–09:50 – Реєстрація учасників пленарного засідання  

Платформа ZOOM 
 
10:00–16:30 

 
– Планерне засідання  
Платформа ZOOM 

 
10:30–17:00 

 
– Підведення підсумків   
Платформа ZOOM 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/85402369614?pwd=ZkMrOE5TMGFOTmJaQnJjenBieTExZz09
https://us02web.zoom.us/j/85402369614?pwd=ZkMrOE5TMGFOTmJaQnJjenBieTExZz09
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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  

10 листопада 2022 року, 10:00  
Інтернет платформа Zoom 

 
 
 
Модератор пленарного засідання:  
 
Ярослав Костянтинович Сапего, голова ради молодих 

науковців факультету культури і мистецтв, здобувач вищої освіти 
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 
Україна). 

 
Секретар:  
 
Анастасія Валеріївна 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» (м. Львів, Україна). 

 
 

Спікери:  
 

Шостак Надія Степанівна – студентка ІІІ-го курсу спеціальності 
«Початкова освіта» з додатковою спеціалізацією «Керівник 
дитячого хореографічного колективу» Комунального закладу 
Львівської обласної ради «Бродівський фаховий педагогічний 
коледж імені Маркіяна Шашкевича». Науковий керівник: викладач 
вищої категорії, методист Н. Воляник (м. Броди, Україна). 
Вклад Василя Авраменка у популяризацію українського 
танцю 
 

Сапего Ярослав Костянтинович – здобувач вищої освіти третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор кафедри 
режисури та хореографії Р. Берест (м. Львів, Україна). 
Балетмейстерський доробок Ярослава Чуперчука у 
народно-сценічній хореографії Прикарпаття 
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Севоян Гарри Володимирович – здобувач вищої освіти третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії А. Дем’янчук (м. Одеса, Україна). 
Становлення балету в Одеському театрі у ХІХ столітті  

 
Сохан Ірина Олегівна – 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). 
Вірування традиції та Обряди жителів гуцульського краю 
як відображення їх етнографічної ідентичності  

 
Кірік Дарина Ігорівна – здобувачка вищої освіти третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри режисури та хореографії О. Петрик (м. Львів, 
Україна). 
Прояви заборони української культури, на прикладі 
вистави «Коли цвіте папороть» 

 
Ключанський Михайло Володимирович – здобувач 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). 
Індивідуальність як вища форма особистості та її 
віддзеркалення у хореографічному мистецтві 

 
Мотрюк Вікторія Романівна – 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). 
Образ культових особистостей та їх відображення у 
мистецтві 
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Горська Вероніка Ігорівна – 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). 
Символ жіночої вірності в образах Мавки драмі Лесі 
Українки «Лісова пісня» та Сольвейг у драмі «Пер Гінт» 
Генріха Ібсена 

 
Бєлявська Катерина Ігорівна – 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). 
Вплив сноведінь на життя та професійну діяльність 
хореографа 
 

Істратов Олександр Юрійович – здобувач 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). 
Історія виникнення та розвиток імпровізації 
 

Потапова Анастасія Романівна – 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). 
Особливості роботи педагога під час постановки 
танцювальної вистави 
 

Піліпішина Катерина Миколаївна – здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри теорії та методики 
навчання мистецьких Бердянського державного педагогічного 
університету. Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, 
доцентка кафедри теорії і методики навчання мистецьких 
дисциплін О. Мартиненко (м. Бердянськ, Україна).  
Сучасні підходи до проведення хореографічних занять у 
системі позашкільної освіти 
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Утченко Олексій Ярославович – здобувач 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). 
Розвиток творчості особливості дитини у хореографічних 
гуртках позашкільних закладах освіти  
 

Бичкова Вікторія Олександрівна – здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри теорії та методики 
навчання мистецьких Бердянського державного педагогічного 
університету. Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, 
доцентка кафедри теорії і методики навчання мистецьких 
дисциплін О. Мартиненко (м. Бердянськ, Україна).  
Роль батьківських позицій в успішному навчанні дитини 
хореографії 
 

Войтович Іванна Анатоліївна – студентка ІV-го курсу 
спеціальності «Початкова освіта» з додатковою спеціалізацією 
«Керівник дитячого хореографічного колективу» Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Бродівський фаховий 
педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича». Науковий 
керівник: викладач вищої категорії, методист Н. Воляник 
(м. Броди, Україна). 
Методика проведення занять в дитячих інклюзивних 
хореографічних колективах 
 

Іванова Яна Володимирівна – здобувачка другого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: асистент кафедри режисури та 
хореографії О. Лань (м. Львів, Україна). 
Педагогічні умови ефективної організації естетичного 
виховання учнів в процесі хореографічної діяльності 
 

Мокрій Роксолана Сергіївна – здобувачка вищої освіти третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор кафедри 
режисури та хореографії Р. Берест (м. Львів, Україна). 
Впровадження сучасної хореографії в Львівській 
хореографічній школі 
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Дубінін Віталій Ігорович – здобувач вищої освіти третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор кафедри 
режисури та хореографії Р. Берест (м. Львів, Україна). 
Теоретичний та практичний аспект вуличного стилю 
танцю паппінг 
 

Калієвський Костянтин Васильович – здобувач вищої освіти 
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор 
філософії) спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. викладач кафедри хореографії факультету музичного 
мистецтва і хореографії Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор 
кафедри режисури та хореографії Р. Берест (м. Київ, Україна). 
Проблеми збереження українського народного танцю в 
аматорських хореографічних колективах Київської області 
 

Габелко Олександр Віталійович – здобувач 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). 
Аналіз репрезентації неокласичних балетів Джорджа 
Баланчина, Джона Кранка ТА Кеннета Макміллана 
 

Драч Тамара Леонідівна – аспірантка Львівського державного 
університету фізичної культури імені Івана Боберського, тренер-
хореограф школи повітряної акробатики «Шоколад» (м. Львів, 
Україна). 
Фольк-модерн танець як засіб розвитку хореографічних 
навичок для виконавців у повітряній акробатиці та 
пілонному спорті 

 
Козленко Катерина Миколаївна – 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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Безсюжетний балет в контексті розвитку хореографічного 
театру 
 

Швидка Анна Олегівна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти кафедри теорії та методики навчання мистецьких 
Бердянського державного педагогічного університету. Науковий 
керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії 
і методики навчання мистецьких дисциплін О. Мартиненко 
(м. Бердянськ, Україна).  
Маркетинг культури і освіти України 
 

Шадріна Дар’я Миколаївна – 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). 
Еволюція хореографічного мистецтва Стародавньої Греції 
 

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). 
Квінтесенція минулого в теперішньому: від філософії 
середньовіччя до реальності сьогодення. Квінтесенція 
танцю та її складові 
 

Настюк Ольга Іванівна – асистентка кафедри режисури та 
хореографії факультету культури та мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 
Україна). 
Місце хореографічно-сценічної пластики у режисерському 
театрі Леся Курбаса 
 

Холов Тарас Іванович – здобувач вищої освіти третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) спеціальність 024 
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). 
Особливості організації роботи аматорських танцювальних 
колективів в радянський період 
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Кулик Денис Олексійович – здобувач вищої освіти третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) 
спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор 
кафедри режисури та хореографії М. Гарбузюк (м. Вінниця, 
Україна). 
Хореографічно-театральне дійство в контексті 
мистецького життя Вінниччини ХХ – початку ХХІ століття 

 
Дацько Евеліна Ігорівна – здобувачка першого рівня вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: асистентка кафедри режисури та хореографії 
С. Маркевич (м. Львів, Україна). 
Історія створення та функціонування кафедри режисури та 
хореографії у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка 
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Презентація наукових видань 

 
 
 

Хореографічна культура – мистецькі виміри 
 
 

Збірник статей.  
упорядник О. А. Плахотнюк.  

 
Наукові статті та тези 

доповідей за матеріалами 
щорічної наукової конференції 
молодих учених, аспірантів, 
магістрантів та студентів, яку 
проводить Студентський 
науковий гурток кафедри 
режисури та хореографії спільно з 
факультетом культури і мистецтв 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
напрям роботи «Хореографічне 
мистецтво (Хореологія)».  

У збірнику висвітлено 
ключові положення формування 
хорології в Україні та світі, 
питання історії, теоретичної 
спадщини хореографічного 
мистецтва, методики викладання 
хореографічних дисциплін, 
аспекти формування арт-терапії 

засобами хореографічного мистецтва. 
Видання адресоване фахівцям у галузі культури і мистецтва, 

науковцям, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти та 
фахівцям хореографічного мистецтва. 
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Хореографія в системі заходів фізичної  
та психологічної реабілітації дітей  

з вадами розвитку  
 

Монографія  
 

 Чорнак Звенислава Анатоліївна 
Плахотнюк Олександр Анатолійович 

Ціж Любов Михайлівна 
 

Розглянуто проблематику 
впровадження інноваційних 
технологій фізичної та психічної 
реабілітації дітей з розладами 
аутистичного спектра (корекційні 
підходи директивного впливу, 
методи структурованої терапії, 
ігрові методи реабілітації, арт-
терапевтична реабілітація, 
анімалотерапія) в хореографії.  

Наведено результати 
експериментальних заходів 
перевірки ефективності програми 
фізичної та психічної терапії та 
обґрунтовано рекомендації щодо 
впровадження розробленої 
програми для фізичної та 
психічної корекції аутистичних 
розладів у дітей. Означено 
процедуру організації та 
проведення занять з хореографії 
та ритміки, визначено особливості 
корекції поведінки, рухових та 

психічних порушень заняттями хореографією для дітей з особливими 
потребами, наведено порівняльну характеристику впливу занять 
хореографічним мистецтвом на здорових дітей та дітей з вадами 
фізичного і розумового розвитку. 

Для науковців у галузі хореографічного мистецтва, арт-терапії, 
педагогіки, спорту, викладачів і студентів закладів вищої освіти, тренерів, 
артистів, хореографів. 
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