
Положення 
 ІІ Мистецького форуму «ART-ПОСТ.UA» 

Простір Освіти Сучасної Творчості 
(м. Трускавець, 27-29 січня, 2023 р.) 

 
За підтримки: міського голови м. Трускавець Андрія Кульчицького   

та Трускавецької міської ради 
 

 Запрошуємо взяти участь керівників хореографічних, вокальних, театральних, 
музичних колективів та студій у ІI Мистецькому форумі «Art-ПОСТ.UA» приуроченого до 
Дня Соборності України. Протягом 3-х днів ви матимете можливість обмінятись 
досвідом роботи, набути нових навичок та обговорити проблеми, які диктують нам нові 
реалії. 

Місце: зали в закладах освіти та творчості міста Трускавець. 

Організатори: ГО «Яскрава країна», Міністерство освіти і науки України, Львівський 
національний університет імені Івана Франка: кафедра режисури та хореографії 
факультету культури і мистецтв, наукове товариство студентів, аспірантів і молодих 
вчених факультету культури і мистецтв, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини.  

Мета форуму:  ІІ Мистецький форум «ART-ПОСТ-UA» має на меті продовжити об'єднання 
творчої спільноти митців, педагогів для обговорення проблем і викликів позашкільної та 
мистецької освіти в умовах війни в Україні. 

Завдання форуму:  

• обмін досвідом керівників дитячих творчих колективів з різних регіонів України, які 
працюють під час війни; 

• підвищення суспільної і державної підтримки дитячої творчості, як важливого 
фактору розвитку національної культури; 

• підвищення кваліфікації педагогів та виконавчої майстерності дітей творчих 
колективів. 

Формат форуму: комбінований. Участь в обговореннях, семінарах та лекціях можлива у 
форматі онлайн. Конкурсні та концертні виступи проводяться виключно наживо. 

Програма форуму: передбачає проведення 3-х різних тематичних платформ, які 
включатимуть семінари-практикуми, дискусійні панелі, практичні майстер-класи та 
конкурсні перегляди учасників із своїм індивідуальним складом членів журі, які стануть 
спікерами платформ.  
 

• Театральна платформа – «Сучасний аматорський театр. Слово - зброя»  
• Хореографічна платформа – «Український танець – Мистецтво нескорених». 
• Музично-вокальна платформа – «Музичне мистецтво – генетичний код нації». 

 
 

 



СПІКЕРИ  
Олександр Анатолійович Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент, гарант 
освітньо-наукової програми «Хореографія» третього рівня вищої освіти (доктор філософії), науковий 
куратор наукового гуртка кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Член 
Міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО, Національної спілки хореографів України, Творчої спілки 
«Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Художній керівник та балетмейстер «Театру-
танцю “Відлуння”», Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.  
Тема 1 лекційно-наукового курсу: «Фольклорний танець України, новітнє 

сприйняття через призму розвитку сучасного хореографічного 
мистецтва ХХІ століття»  

Тема 2 лекційно-наукового курсу: «Зросійщення українського хореографічного 
мистецтва: проблематика та можливі шляхи вирішення»  

 
Олена Андріївна Літовченко – викладач кафедри режисури та хореографії; здобувач 
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) спеціальність 024 Хореографія 
Львівського національного університету імені Івана Франка. В.о. завідувача відділу спорту та 
туризму, методист Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів). Викладач 
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Фіналістка всеукраїнського конкурсу науковців України «Молодий вчений» за 
підсумками 2020 року у номінації «Хореографія», переможець конкурсу «Успішний педагог – 2022». 
Член Національної спілки театральних діячів України. Учасниця освітньо-мистецької резиденції 
“Ukrainian artistic camp” курсу «Art as support for victims of war in particular for children: therapy, 
rehabilitation, social care, education (Мистецтво як підтримка жертв війни зокрема для дітей та 
сімей: терапія, реабілітація, соціальне здоров’я, освіта)» (Хорватія) 
Тема лекційно-практичного курсу: «Інклюзія в мистецькому, 

хореографічному середовищі: адаптація та ретравматизація в 
умовах війни» 

Ярослав Костянтинович Сапего – голова ради наукового товариства студентів, аспірантів 
і молодих вчених факультету культури і мистецтв, здобувач третього освітньо-наукового рівня 
вищої освіти (доктор філософії) спеціальність 024 Хореографія, викладач кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Артист балету Великого 
академічного Слобожанського ансамблю пісні і танцю, викладач з народно-сценічного танцю 
підготовчих курсів Харківської державної академії культури (до 2022 року). 

Тематика практичного курсу (майстер клас): Український народний 
танець: стилістика танцювальних рухів Слобожанського регіону 
України. 

Віталій Ігорович Дубінін – здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 
(доктор філософії) спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Викладач Херсонського державного університету, 
курси: «Основи сучасного танцю», «Техніки вуличних танців», «Хіп-хоп хореографія» кафедри 
хореографічного мистецтва (до 2022 року). Автор власних методик вивчення і освоєння вуличних 
стилів танцю Popping і Locking, теоретичних та практичних знань з вуличних стилів танцю. 
Учасник майстер-класів та інтенсивів від професійних танцівників України (Popcorn, Nikkipop, 
Nikelodeon та інші). Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів 



хореографічного мистецтва, переможець батлів і фестивалів вуличного танцю Hip-hop Sense, Bermu 
Da Groove fest, Puzzle Party та інші. 

Тематика практичного курсу (майстер клас): «Специфіка танцювальної 
лексики вуличних стилів танцю локінг і паппінг». 

Ярослава Володимирівна Гриценко – здобувач третього освітньо-наукового рівня 
вищої освіти (доктор філософії) спеціальність 024 Хореографія, викладач кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладач сучасного танцю 
Львівської державної хореографічна школи. Танцівниця, перформер міжнародних та вітчизняних 
мистецьких проєктів, ведуча танцювально-рухової терапії та практик, дослідник тілесних практик. 

Тематика практичного курсу (майстер клас): «Тілесні та рухові практики 
contemporary dance та імпровізації» 

 
ВАЖЛИВО!!! За підсумками участі у форумі керівники отримують сертифікати 
з підвищення кваліфікації із зазначенням тем лекційних і практичних занять та 
відповідною кількістю годин. 

 
Оргкомітет Форуму залишає за собою право змінювати порядок проведення заходів. 

 

Вимоги до учасників конкурсного перегляду 
Хореографічне мистецтво  Вокальне мистецтво  Театральне мистецтво 

Номінації 
• народний танець; 
• народний стилізований 

танець; 
• сучасний танець/ джаз, 

джаз-модерн, модерн, 
контемпорарі; 

• street dance (hip-hope, house 
dance) 

• естрадний танець; 
• бальна хореографія (тільки 

ансамблі); 
• класична хореографія. 
 

• естрадний вокал; 
• джазовий вокал; 
• народний вокал (в тому 

числі і фольклор). 

• художнє читання 

Вікові категорії 
молодша – до 9 років 
середня – 10-13 років 
старша – 14-17 років 
молодіжна – 18-25 років 
змішана 

молодша – до 9 років 
середня – 10-13 років  
старша – 14-17 років 
молодіжна – 18-25 років 
змішана 

молодша – до 9 років 
середня–10 -13 років  
старша – 14-17 років 
студенти, молодь – до 
25 
дорослі - від 26 років 
 



Конкурсні  вимоги 

1.Учасники представляють 
на розсуд журі 2 номери в 
одній номінації і віковій 
категорії загальною 
тривалістю не більше 8 
хвилин. Допускається 
представлення одного 
номеру. 

2.За бажанням можлива 
участь у додатковій 
номінації за доплату. 

  

3. Критерії оцінок: 

- техніка і майстерність 
виконання; 

- оригінальність постановки, 
композиція; 

- підбір і відповідність 
музичного супроводу; 

- підбір і оригінальність 
костюмів. 
 

1. Вокальні солісти та малі 
форми надають 

2. різнопланові композиції в 
одній номінації і віковій 
категорії загальною 
тривалістю не більше 8 
хвилин. 

2. Вокальні ансамблі, 
колективи надають 2 твори 
загальною тривалістю не 
більше 10 хвилин. За 
бажанням можлива участь у 
додатковій номінації за 
доплату. 

3.Критерії оцінок: 

- чистота інтонації, чіткість 
дикції; 
- ознаки голосу (тембр, сила, 
діапазон); 
- артистизм, передача образу і 
поведінка на сцені, культура 
виконання; 
- відповідність репертуару 
виконавським можливостям і 
віковій категорії учасника; 
- естетика костюмів і 
реквізиту. 
 

1.Учасники представляють на 
розсуд журі 1 вірш, поему, 
монолог, уривок з твору 
ВИКЛЮЧНО українських 
авторів (допускаються твори 
класичної та сучасної 
української літератури) 
загальною тривалістю до 5хв.  

2.За домовленістю  з 
оргкомітетом можливо 
представити два твори.  

3. Критерії оцінок:  

- складність репертуару; 

-відповідність репертуару 
виконавським можливостям і 
віковій категорії виконавців.  

-рівень виконавської 
майстерності; 

-творчий підхід та 
індивідуальність виконавця;  

-артистизм та сценічна 
культура виконавців;  

- чистота інтонації якість 
звучання, сила голосу. 

 

Для участі у форумі необхідно:  

• заповнити заявку та надіслати її до 19 січня, включно; 
Посилання на заявку хореографічного відділення: 
https://forms.gle/ojZUHDzhUUsJikt37   
Посилання на заявку вокального відділення:  
https://forms.gle/1y5RzUD9K57rxXr49  
Посилання на заявку театрального відділення: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCB0ICLcts1U-qYV0xYpMuMstFkyxFsBV6GZuIC-
FKtpRrfQ/viewform?usp=sf_link  

Посилання на заявку для керівників, діти яких не беруть участь у конкурсі: 
https://forms.gle/uDtWCnBopCaN3pLcA  

 

https://forms.gle/ojZUHDzhUUsJikt37
https://forms.gle/1y5RzUD9K57rxXr49
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCB0ICLcts1U-qYV0xYpMuMstFkyxFsBV6GZuIC-FKtpRrfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCB0ICLcts1U-qYV0xYpMuMstFkyxFsBV6GZuIC-FKtpRrfQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/uDtWCnBopCaN3pLcA


• підтвердити послуги пакету участі; 
• отримати відповідь від організаторів щодо прийому заявки; 
• сплатити реєстраційний внесок на р/р до 20 січня, включно; 

 

Фінансові умови участі у Форумі  
Пакет  2250 грн/особа. включає:  

• участь за умовами положення у складі колективу; 
• безкоштовна участь керівників колективів у будь-яких майстер-класах та семінарах 

для педагогів; 
• проживання в готелі в номерах зі зручностями 2 ночі;  
• 3х-разове харчування, починаючи 27.01 з обіду, закінчуючи 29.01 сніданком; 
• поліграфічна та сувенірна продукція для учасників конкурсу; 

 

 Учасники з м. Трускавець, Львівська обл. сплачують внесок: 

600 грн. – соло/дует з учасника; 
350 грн. – ансамбль/з учасника; 
100 грн. – додаткова номінація/з учасника; 
400 грн. – керівник, який бажає отримати підвищення кваліфікації, але без участі 

колективу у конкурсі.   
 
КОНТАКТИ КООРДИНАТОРІВ: 
 
З творчих питань вокальної платформи - 0931126149 Альона; 
З творчих питань хореографічної та театральної платформи - 0632213266 Марія; 
З питань поселення та харчування 0676018085 Наталія.  
 


