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Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: 

тенденції та перспективи розвитку 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ІВАНА ФРАНКА 

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ГАЛИЧИНИ 

Положення про конференцію 
19-21 жовтня 2012 року кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського Університету імені 

Івана Франка та Центр творчості дітей та юнацтва Галичини у рамках другого Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного 

мистецтва "Супер данс (Super dance) - 2012" проводить Міжнародну науково-практичну конференцію та Всеукраїнський семінар з 

сучасної хореографії "Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей 

молоді: тенденції та перспективи розвитку".  
У роботі конференції візьмуть участь науковці та практики з Білорусії, України, Франції, Польщі, Росії, Чехії, Литви. 

Програма  роботи: 
• 19 жовтня 2012 року (п’ятниця) 

09:30-10:00 – реєстрація учасників конференції і семінару (кіноконцертний зал)  

10:00-13:00 – відкриття конференції та пленарне засідання (кіноконцертний зал) 
10:00-12:30 – реєстрація учасників конкурсу (кім. 209 оргкомітет) 

13:00-13:30 – нарада керівників колективів (кім. 209 оргкомітет) 

13:35-13:50 – нарада журі конкурсу (кім. 209 оргкомітет) 
14:00-15:00 – урочисте відкриття другого міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва "Super dance - 2012" 

15:00-18:00 – перший конкурсний день (стріт-денс) 

- відео-презентація Львівського національного університету імені Івана Франка 
- оголошення результатів за напрямком стріт-денс.  

19:00-21:00 – виступ учасників на «Святі сиру і вина» (пл. Ринок). 

• 20 жовтня 2012 року (субота) 
10:00-13:00 – І частина другого конкурсного дня (джаз-танець); 

- відео-презентація Львівського національного університету імені Івана Франка 

- оголошення результатів за напрямком джаз-танець .   
13:00-14:00 – перерва. 

14:00-18:30 – ІІ частина другого конкурсного дня (модерн); 

19:00-20:00 – хореографічний моноспектакль «Super Nova» проект «Tempelhof», (хореографія В. Кречковського, Франція);  
- оголошення результатів за напрямком модерн-танець.  

20:00-21:00 – інтеграційний вечір. 

• 21 жовтня 2012 року (неділя) 
10:00-14:00 – міжнародний  семінар з сучасної хореографії  

10:00-11:00 – Йозеф Мацура – хореограф, директор школи танцю “Palas danse”. (м. Шенов, Чехія). 

11:10-12:10 – Олександра Дзюрож (Aleksandra Dziurosz) – доктор кафедри хореографії; повноважена декана Музичного університету імені 
Фредеріка Шопена (м.Варшава, Польща) 

12:20-13:20 – Вальдемар Кречковський – танцівник, хореограф-перформер, керівником творчої групи "Samorodok" Франція, лауреат конкурсів з 

модерн танцю та перформенсу у Європі та Латинській Америці (м.Монпаньє, Франція)  
13:30-14:30 – перерва; 

14:30-15:50 – репетиція фінального номеру гала-концерту (сцена, колектив представляє 1 керівник і 5 учасників); 

15:00-18:00 – гала-концерт лауреатів та дипломантів конкурсу  
"Super dance - 2012" 

Фінансові питання: 

Усі витрати, пов’язані з перебування учасників на конференції (проїзд, проживання, харчування) за власний 

рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.  

Місце проведення: 
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (адреса: вул. Вахнянина, 29. м. Львів. Україна). 

Регламент виступу: 

- 15 хвилин (10 хвилин – доповідь, 5 хвилин – запитання й обговорення); 

Аудиторія: кіноконцертний зал ЦТДЮГ,  

м. Львів, вул. Вахнянина, 29 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Кузик О.Є.  

Секретар – Плахотнюк О.А. 

 П л е н а р н е з а с і д а н н я – 19 жовтня 2012 року, 10:30.  

- «Організація дозвілля в навчальних установах позашкілля, шляхом 

залучення дітей та юнацтва до аматорських колективів».  

Доповідь: кандидата педагогічних наук, доцента кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка; Директора 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини – Кузика Олега Євгеновича.  

-  «Філософія танцю».  



Доповідь: балетмейстера, доцента кафедри теорії та історії мистецтв 

Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 

імені Михайла Бойчука – Шарикова Дениса Ігоровича 

- «Танець «модерн» як світоглядна система та його виховний процес»  

Доповідь: кандидата мистецтвознавства,  доцента кафедри хореографії 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – 

Погребняк Марини Миколаївни  

- «Розвиток неокласичного балетного стилю в хореографії ХХ століття»  

Доповідь: асистента кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка; соліста Львівського національного 

академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької – Гацелюка 

Віктора Олександровича. 

- «Місце сучасного танцю в масовій та елітарній культурі»  

Доповідь: Викладача кафедри народно-сценічної, сучасної хореографії 

Херсонського державного університету – Кондакова Ольга Валеріївна. 

- «Контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance)»  

Доповідь: асистента кафедри режисури та хореографії, факультету культури 

і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. Викладача-методиста Львівського державного 

училища культури і мистецтв. Керівника Спортивно танцювального клубу «Карменс» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини – Плахотнюка Олександра 

Анатолійовича. 

- «Композиція сучасної хореографії – як динамічна модель розкриття 

творчого потенціалу студента ВУЗу»  

Доповідь: старшого викладача кафедри хореографії керівника секції сучасної 

хореографії Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного 

університету – Горбачук Роксолани Любомирівна . 

- «Основні прийоми викладання класичного танцю для удосконалення 

творчих та педагогічних здібностей молоді» 

Доповідь: викладача кафедри хореографії Інституту мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету – Волошиної Лариси Петрівни  

- «Історія розвитку та становлення танцювальної хіп-хоп культури»  

Доповідь: викладача сучасної хореографії Великолюбінської школи мистецтв 

Львівської області, керівника дитячого ансамблю сучасного танцю «School style», 

студент V курсу кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Пантелеймонова Володимира Сергійовича 

- «Акробатичні елементи в сучасних хореографічних композиціях»  

Доповідь: Тренера з акробати і гімнастики Спортивно танцювального клубу 

«Карменс» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини – Есіпової Олександри 

Анталіївни та керівника Спортивно танцювального клубу «Карменс» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини; асистента кафедри режисури та 

хореографії, факультету культури і мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Плахотнюка Олександра Анатолійовича  



- «Важливість професійного підходу в питаннях підготовки виконавців 

сучасної хореографії»  

Доповідь: Заслуженого артиста України, соліста балету Львівського 

національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької, 

доцента кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка –Петрика Олега Олеговича 

- «Соціальні танці початку ХХІ століття в сучасному психологічному 

аспекті»  

Доповідь: доцента кафедри режисури та хореографії, факультету культури і 

мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. Заслуженого діяча естрадного мистецтва 

України – Лань Оксани Богданівни  

- «Хореографія Бродвею і її вплив на формування сучасного 

хореографічного мистецтва»  

Доповідь: студентки  V курсу кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Репетитора Спортивно-

танцювального клубу «КАРМЕНС» – Моркій Роксолани Сергіївни 

- «Навчальна гра як засіб розвитку професійних здібностей майбутніх 

вчителів хореографії»  

Доповідь: кандидата педагогічних наук, доцента, зав. кафедрою хореографії 

Бердянського державного педагогічного університету – Мартиненко Олени 

Володимирівни. 

- «Театральні засоби хореографії Піни Бауш»  

Доповідь: кандидата мистецтвознавства, старшого викладача кафедри 

народно-сценічної, сучасної хореографії Херсонського державного університету – 

Медвідь Тетяни Анатоліївни. 

- «До проблеми національної самобутності через призму народного танцю» 

Доповідь: Старшого викладача кафедри хореографії Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв – Нечитайло Володимира Степановича. 

- «Бальна хореографія як засіб естетичного виховання у навчальних 

закладах у радянській Україні»  

Доповідь: Старшого викладача кафедри народно-сценічної, сучасної хореографії 

Херсонського державного університету – Терешенко Наталії Віталіївни 

- «Специфіка творчого методу формотворчі аспекти художньої мови 

мистецтва евритмії»  

Доповідь: кандидата мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії 

мистецтва інституту мистецтв Київського національного університету культури і 

мистецтв – Вежбовська Лілана Романівна. 


