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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
 

 

Голова організаційного комітету:  

Ярослав Гарасим  доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

Співголови організаційного комітету: 

Олег Кузик кандидат педагогічних наук, директор Центру творчості дітей 

та юнацтва Галичини, доцент кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Роман Крохмальний кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету 

культури і мистецтв Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Федір Стригун академік Національної академії мистецтв України, народний 

артист України, професор, завідувач кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Члени організаційного комітету: 

Олександра Єсіпова майстер спорту України з спортивної гімнастики, завідувач 

відділу спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої 

роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 

Олександр Козаренко доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч 

мистецтв України, завідувач кафедри філософії мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Ярослав Леськів заступник директора з навчально-виховної роботи Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини. 

Олег Петрик народний артист України, професор кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Модератор конференції  

Олександр Плахотнюк кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Секретар конференції   

Надія Кіптілова асистент кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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ПЛАН-КАЛЕНДАР  

Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: 

тенденції та перспективи розвитку» 
 

 

19 квітня 2018 року 

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, кінолекційний зал) 
 

10:30–11:00 – Реєстрація учасників пленарного засідання  

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, фойє кінолекційного залу) 

11:00–16:00 – пленарне засідання  

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, кінолекційний зал) 

16:00–17:00 – Фрагмент балету «Ромео і Джульєтта» музика С. Прокоф’єва. 

Український театр балету «Прем’єра» (UBT "Premiera") 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Художній керівник народний 

артист України Олег Петрик (вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, 

концертний зал) 

 20 – 21 квітня 2018 року 

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, кінолекційний зал) 

10:00 – 19:00 V Міжнародний конкурс сучасного хореографічного мистецтва  

«Super dance – 2018» (вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, концертний 

зал) 

 22 квітня 2018 року 

(вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ) 

11:00 – 15:00 Всеукраїнський семінар-практикум із сучасної хореографії 

«Сучасне хореографічне мистецтво: стилістичні особливості». 

 

 

 

Регламент конференції  
 

 

Виголошення доповіді – 15–20 хв.  

Показові, практичні покази – не більше 50 хв. 

Обговорення доповіді (показу) – 5–10 хв.  
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

 

 
19 квітня 2018 року 

 

Початок 13:00  

 

Кінолекційний зал Центру творчості дітей та юнацтва Галичини  

(адреса: вул. Вахнянина, 29, м. Львів) 

 

 

Модератор: Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

Секретар: Олександра Єсіпова – майстер спорту з спортивної гімнастики, 

завідувач відділу спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої 

роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

 

Відкриття конференції 

Вітальне слово  

 

 Олег Кузик – директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, 

кандидат педагогічних наук. 

 

 Роман Крохмальний – декан факультету культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних 

наук, доцент. 

 

 Олег Петрик – народний артист України, професор кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 Ярослав Леськів – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 

 

Початок 13:30 

 

Головуючий: Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

 

Секретар: Надія Кіптілова – асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ  

 
 

Тамара ДРАЧ – аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, тренер-хореограф студія танцю «Шоколад» (м. Львів, 

Україна). «Становлення суміжних модерн-танцю напрямів 

хореографії в Україні». 

 

Олег ПЕТРИК – народний артист України, професор кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів, Україна). «Діяльність недержавних балетних театрів, на 

прикладі Українського театру балету «Прем’єра» (UBT "Premiera")».  

 

Денис ШАРИКОВ – кандидат мистецтвознавства, декан факультету 

естрадного та циркового мистецтв Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв (м. Київ, Україна). «Філософія 

неокласицизму в хореографічній культурі ХХ – початку ХХІ 

століття: стилістика та хронологічні межі». 
 

Віталій ЄРМІЧОЙ – президент Асоціації розвитку сучасного танцю Молдови, 

директор ансамблю народного і сучасного танцю «Фантазія». Продюсер 

проекту «DRUM&SOUL» (м. Кишинів, Молдова). «Фестивального руху 

“Фестивалі разом”». 

 

Олександр ПЛАХОТНЮК – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка (м. Львів, Україна). «Конкурс “Super dance”: 

призначення та дійсність віддзеркалення сучасного хореографічного 

мистецтва України». 
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Василь КИРИЛЮК – старший викладач кафедри естрадних жанрів Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (м Київ, 

Україна). «Перформанс, як складова сучасного мистецтва та його 

взаємозв’язок з хореографією». 

 

Олександр МАЙБЕНКО – старший викладач кафедри циркових жанрів 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

(м Київ, Україна). «Сценічні методи “Contemporary Dance” і 

“Posmodern Dance” у сучасному балеті сьогодення»  

 

Вадим МАТАНЦЕВ – хореограф-постановник, педагог вищої категорії, 

керівник заслуженого самодіяльного колективу Республіки Білорусь 

ансамблю танцю «Сузорьє», зразкового ансамблю танцю «Зорочки», 

фольклорного театру танцю «Татушки» (м. Солігорськ, Білорусь). 

«Фольклорний театр танцю специфіка діяльності». 

 

Василь ЧУРА – доктор історичних наук, професор кафедри режисури та 

хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). «Неформальні 

спілки культури у процесах національного відродження».  
 

Олександр КОЗАРЕНКО – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедрою філософії мистецтв Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів, Україна). «Сценічний фольклоризм: між 

автентикою та артифіційним мистецтвом».  

 

Тетяна ШЕЛУПАХІНА – кандидат філософських наук, доцент, завідувач 

кафедри культурології та кіно-телемистецтва інституту культури і 

мистецтв Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка (м. Полтава, Україна). «Актуальні питання професійної 

підготовки магістрів хореографії в університеті: художня творчість 

як об’єкт культурологічного аналізу». 

 

Наталія МОГОЛІВЕЦЬ – інструктор йоги української федерації йоги 

Президент всеукраїнської федерації танцю, президент Львівської 

танцювальної ради ЮНЕСКО (CID UNESCO) (м. Львів, Україна). 

«Львівське відділення танцювальної ради ЮНЕСКО (CID 

UNESCO)». 

 

Олена ЛІТОВЧЕНКО – методист відділу спортивно-туристичної та 

фізкультурно-оздоровчої роботи, керівник гуртка школи народного 

танцю Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, 

Україна). «Формування навчальних хореографічних курсів для 

аматорського хореографічного колективу». 
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Юлія БЕЗПАЛЕНКО – керівник творчої лабораторії класичного танцю 

Львівського національного університету імені Івана Франка, артистка 

балету та репетитор Українського балетного театру «Прем’єра», 

викладач Львівської академії танцю (м. Львів, Україна). «Психолого-

педагогічні умови проведення занять з хореографії для студентів 

перших курсів ВНЗ». 

 

Юрій БЕЗРУЧЕНКОВ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

туризму, готельної і ресторанної справи Луганського національного 

університету ім. Тараса Шевченка (м. Старобільск, Україна) 

ЗАСАДИ ЗДОРОВОЇ ДІЄТИ ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 

НА ОРГАНІЗМ ТАНЦІНИКА  

 

Оксана ЛАНЬ – доцент кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ 

ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ВИСТАВИ У ВИКОНАННІ ДІТЕЙ (ДОСВІД 

НАРОДНОЇ ШКОЛИ-СТУДІЇ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ «АКВЕРІАС») 

 

Олександра ЄСІПОВА – майстер спорту з спортивної гімнастики, завідувач 

відділу спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, Україна). 

«Громадські організації: перспективи розвитку хореографічного 

фестивального руху» 

 

Іван ГУРЕЄВ – керівника ансамблю «Подолянчик» Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва  

Лариса ГУРЕЄВА – завідуюча хореографічним відділом Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва (м. Хмельницький, Україна). 

«Творчий шлях заслуженого вчителя України Юрія Гурєєва». 

 

Олег ЄВАН – хореограф-балетмейстер, керівник хореографічного гуртка 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва  

Катерина ТОВСТА – керівник хореографічного гуртка Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва (м. Хмельницький, Україна).  

«Використання сучасних освітніх технологій в навчально-виховному 

процесі хореографічного колективу». 

 

Олена ЦИМБАЛЮК – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури (м. Львів, Україна). «Танцювальне 

мистецтво у видовищній культурі». 
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Світлана ШАЛАПА – доцент кафедри хореографії Інституту сучасного 

мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(м. Київ, Україна). «Марта Грехем – ретроспектива техніки руху». 

 

Роксолана МОКРІЙ – керівник Народного ансамблю сучасного естрадного 

танцю «Ритми часу» Львівського державного палацу естетичного 

виховання учнівської молоді (м. Львів, Україна). «Комплексна 

підготовка танцювальної народного ансамблю сучасного естрадного 

танцю Рими часу». 

 

Олексій УТЧЕНКО – керівник хореографічного гуртка навчально-виховного 

комплексу школа-ліцей «Оріяна» (м. Львів, Україна). «Розуміння 

специфіки організації уроку танцю в системі середньої освіти».  
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

16 березня 2018 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 

Секретар: Надія Кіптілова – асистент кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 Педагогічні особливості побудови вправ біля упори уроку народно-

сценічного танцю в системі коледжів культури і мистецтв – клас викладача 

вищої категорії Юрія Бугрина, концертмейстер Петро Федорків, Комунальний 

заклад обласної адміністрації «Львівський коледж культури і мистецтв», 

циклова комісія хореографічних дисциплін (м. Львів). 

 

 Педагогічні особливості підбору танцювального матеріалу для народно-

сценічного танцю в системі коледжу – клас викладача Степана Бень, 

концертмейстер Андрій Яворівський, Комунальний заклад обласної 

адміністрації «Львівський коледж культури і мистецтв», циклова комісія 

хореографічних дисциплін (м. Львів). 

 

 Особливості проведення уроку джазового танцю біля опори зі 

студентами спеціальності «Хореографія» − клас викладача кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету 

фізичної культури Олени Мартинюк (м. Львів). 

 

 Методика викладання історико-побутового танцю зі студентами 

спеціальності «Хореографія» − клас викладача кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури 

Яни Шелейкіс (м. Львів). 

 

 Урок-показ «Марта Грем  ретроспектива техніки руху». І частина: 

тренаж на середині залу – партер. ІІ частина: тренаж біля опори. ІІІ 

частина: уривок з балету «Zight» («Світло») – клас доцента кафедри 

хореографії Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв Світлана Шалапа (м. Київ). 
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 Практичний показ «Хореотерапія» – клас кандидата мистецтвознавства, 

декана факультету естрадного та циркового мистецтв Дениса Шарикова, та 

студентів спеціалізації «Сучасний естрадний танець», «Циркова акробатика», 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (м. Київ). 

 

 Методика проведення вправ тренажу і партерного тренажу з 

цілеспрямованим розвитком гнучкості та сили − клас викладача кафедри 

хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету 

фізичної культури, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, майстра 

спорту міжнародного класу з художньої гімнастики Вікторії Ленишин 

(м. Львів). 

 

 Методика проведення занять з футбол-гімнастики для розвантаження 

опорно-рухового апарату танцюристів − клас професора, кандидата 

педагогічних наук, завідувача кафедри хореографії та мистецтвознавства 

Львівського державного університету фізичної культури, майстра спорту з 

художньої гімнастики Валентини Сосіної (м. Львів). 

 

 Практичний показ «Циркотерапії» – клас старшого викладача кафедри 

циркових жанрів Дмитра Орла, та студентів спеціалізації «Сучасний естрадний 

танець», «Циркова акробатика», Київської муніципальної академії естрадного 

та циркового мистецтв (м. Київ). 

 

 «Використання новітніх технологій у проведенні занять з фізичного 

виховання зі студентами спеціальності “Хореографія”» – клас старшого 

викладача кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного 

університету фізичної культури, кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту, майстра спорту з художньої гімнастики Наталії Пугач (м. Львів). 

 

 «Методика реабілітації за системою аxis syllabus» – клас викладача 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка Крістіни Скорубської (м. Львів, Україна). 

 

 Формування виконавських компетентностей випускного курсу 

спеціальності «Хореографія» – клас викладача кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Надії 

Кіптілової, концертмейстер доцент кафедри режисури та хореографії Руслан 

Кундис (м. Львів). 

 

 Хореографічна моно-вистава «Пальто». Хореографія Байдіної Анастасії. 

Музика: Perez Prado. Творча лабораторія з мистецтва балетмейстера кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка, керівник доцент кафедри Оксана Лань (м. Львів). 
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ТВОРЧА ПРОГРАМА  
 

 

15 березня 2018 року  

16:00 

 

Танцювальна вистава «сКрізь сКло»  
Театру танцю «Tilo dance theater» кафедри режисури та хореографії  

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Хореографія: Дарини Тураш, Анастасії Байдіної. Режисер: Дарина Тураш. 

Музика: Nils Frahm, Acid Pauli, Luca D’alberto, Lorentzo Masotto, Ramin Djawadi, 

Carbon Based Lifeforms.  

(м. Львів, вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ, концертний зал) 
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ТВОРЧА ПРОГРАМА  
 

 

16 березня 2018 року  

14:00 

 

Хореографічна моно-вистава «ПАЛЬТО»  
Театру танцю «Tilo dance theater» кафедри режисури та хореографії  

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Хореографія: Анастасії Байдіної.  

(адреса: м. Львів, вул. Стефаника, 16а. концертно-балетний зал № 1) 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту 
Навчально-методичний посібник 

ІІ частина 

 

Упорядник Олександр  Плахотнюк 

Автори: 
Андрощук Л. М., Бакіко І. В., Білий Д. Д., Безпаленко Ю. В.,  Бойко А. Б., Бондур С. О., 

Бублієнко О. М., Гребік О. В., Драч Т. Л., Зайдель Т. В., Іванова А. Є., Іванюк О. А., 

Іщук О. А., Ковальчук В. Я., Козаренко О. В., Комолова О. О., Коренчук Г. В., Кравець Н. О., 

Кравчук О. Г., Криворотенко А. Ю., Лань О. Б., Ленишин В. А., Літовченко Н. П., 

Літовченко О. А., Мартиненко О. В., Мартинюк О. В., Михальчук І. М., Моголівець Н. В., 

Орел Д. В., Осадців Т. П., Петрина Л. А., Плахотнюк О. А., Пугач Н. В., Ризванюк Л. В., 

Ризванюк О. О., Руда І. Є., Савушина І. В., Сіткар В. І., Сосіна В. Ю., Стефіна Н. В., 

Токар Т. В., Файдевич В. В., Хомич А. В., Чілікіна Н. О., Чулят О. В., Чура В. І., 

Шариков Д. І., Шелейкіс Я. Є., Шелупахіна К. М. 

 

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 
 

 
Теорія і методика викладання спортивного танцю 

 

Методичний посібник 

 

Автори : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В. Шалапа,            В. В. Демещенко 

 

 

 

 

Теоретичний і практичний матеріал 

посібника подано у двомовному 

форматі – українською й англійською 

мовами – для використання у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах. Видання розраховане на 

викладачів спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, 

слухачів закладів післядипломної 

освіти, керівників хореографічних 

колективів, фахівців галузі культури 

й освіти 
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Запрошує на навчання  
(освітні рівні «бакалавр», «магістр») 

 

за спеціальностями:  

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форма 

навчання). 

Сценічне мистецтво: 
- Театрознавство. 

- Акторське мистецтво. 

Хореографія (денна та заочна форма навчання). 

- перший курс (атестат про середню освіту та ЗНО)  

- третій курс (на основі диплому молодшого спеціаліста). 

- магістратур (на основі диплому бакалавра, спеціаліста). 

Музичне мистецтво (музична педагогіка і виховання). 

 

Адреси і контактні телефони: 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ЛНУ ім. ІВАНА ФРАНКА: 
вул. Січових стрільців, 14, м. Львів, 79000, Україна  

тел. (+38 032) 239 43 30, 255 39 65  

e-mail: pkunivlv@lnu.edu.ua 

http://www.lnu.edu.ua 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЛНУ ім. ІВАНА ФРАНКА:  
вул. Валова, 18, м. Львів, 79008, Україна 

тел. (+38 032) 239 41 97 

e-mail: fcultartlnu@gmail.com 

http://kultart.lnu.edu.ua 
 

 

mailto:pkunivlv@lnu.edu.ua
http://www.lnu.edu.ua/
mailto:fcultartlnu@gmail.com
http://kultart.lnu.edu.ua/
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