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Львівський національний університет імені Івана Франка  
факультет культури і мистецтв  

кафедра режисури та хореографії 
 
 
 

 
 

 
Співголови організаційного комітету: 
Майя Гарбузюк докторка мистецтвознавства, доцентка, в.о. декана 

факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

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

 
Члени організаційного комітету: 
Руслан Кундис кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури 

та хореографії Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

Оксана Лань  доцентка кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Олег Кузик кандидат педагогічних наук, доцент кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 

Софія Маркевич асистентка кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Надія Кіптілова асистентка 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  

Ярослава Гриценко  аспірантка / асистентка кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

 
Модератор конференції  

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

  

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
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ПЛАН-КАЛЕНДАР  
Міжнародного наукового семінару-практикуму «Сьогодення та 

перспективи розвитку освітніх програм Хореографії» 
 

 
12 листопада 2021 року 

 

09:30–09:55 – реєстрація доповідачів, учасників пленарного 
засідання  
Інтернет платформа Zoom 

10:00–10:30 – відкриття семінару-практикуму  
Інтернет платформа Zoom 

10:00–10:30 – пленарне засідання семінару-практикуму  
Інтернет платформа Zoom 

13:00–13:30 – підведення підсумків  
Інтернет платформа Zoom 

 

Регламент – дистанційна Інтернет конференція 
 

 
- Представлення закладу освіти до 10 хв.; 
- Представлення освітніх програм (концепція та стратегія розвитку) до 
10 хв.; 
- Представлення практичної частини (показові уроки) до 15 хв.; 
- Представлення перспективних тем дослідження науково-
педагогчіного та мистецького спрямування; 
- Представлення індивідуальних науково-дослідницьких напрацювань 
науково-педагогічних працівників закладу (до 10 хв. на одну особу, від 
закладу не більше 5 представників);   
- Представлення індивідуальних науково-дослідницьких напрацювань 
здобуваців освіти (студентів, магістрантів, аспірантів) (до 10 хв. на одну 
особу, від закладу не більше 5 представників);   
- Обговорення доповіді (показу) – 3–7 хв. 

Program and regulations of participation 
- Presentation of the educational institution up to 10 minutes; 
- Presentation of educational programs (concept and development strategy) 
up to 10 minutes; 
- Presentation of the practical part (demonstration lessons) up to 15 minutes; 
- Presentation of promising research topics of scientific, pedagogical and 
artistic direction; 
- Presentation of individual research achievements of scientific and 
pedagogical staff of the institution (up to 10 minutes per person, no more 
than 5 representatives from the institution); 
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- Presentation of individual research achievements of students (students, 
undergraduates, graduate students) (up to 10 minutes per person, no more 
than 5 representatives from the institution); 

Основні тематичні напрямки роботи Міжнародного 
семінару-практикуму: 

 Інтеграція освітньої діяльності із хореографічного мистецтва у 
міжнародний простір; 

 Вивчення кращого досвіду підготовки спеціалістів хореографів; 
 Формування науково-дослідницької траєкторії співробітництва; 
 Особливості регіонального контексту освітніх програм 

Хореографія;  
 Інноваційні підходи підготовки фахівців спеціальності 

Хореографія;  
 Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку якісної вищої 

освіти спеціальності Хореографія. 
 
The main thematic areas of the International Workshop: 

 Integration of educational activities in choreographic art into the 
international space; 

 Formation of a research trajectory of cooperation; 
 Features of the regional context of educational programs 

Choreography; 
 Innovative approaches to training specialists in Choreography; 
 Ways to improve and prospects for the development of quality higher 

education in Choreography. 
 
Підключитися до конференції Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81203355635?pwd=YnNwbmdQWENuZnQ4VEZFSjgrTG50Zz09  
Тема: IInntteerrnnaattiioonnaall  sscciieennttiiffiicc  wwoorrkksshhoopp  ""PPrreesseenntt  aanndd  pprroossppeeccttss  ffoorr  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  iinn  cchhoorreeooggrraapphhyy""  NNoovveemmbbeerr  1122,,  22002211..  
Ідентифікатор конференції: 812 0335 5635 
Код доступу: 024 

 
  

https://us02web.zoom.us/j/81203355635?pwd=YnNwbmdQWENuZnQ4VEZFSjgrTG50Zz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 
 

 
10 листопада 2021 року 

10:00 
 

Модератор:  
Олександр Плахотнюк – доцент, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

 
Секретарі:  
Ярослава Гриценко – аспірантка / асистентка кафедри режисури 

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

 
Софія Маркевич – асистентка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна). 

 
 
 
Вітальне 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. 
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Пленарне засідання  
 

ДОПОВІДІ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
 

 
Оксана Богданівна Лань – доцентка кафедри режисури та 

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

Олександр Анатолійович Плахотнюк – доцент, кандидат 
мистецтвознавства кафедри режисури та хореографії, 
куратор наукового студентського гуртка, гарант освітньо-
наукової програми «Хореографія» третього рівня вищої 
освіти (доктор філософії) кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
(м. Львів, Україна). 
Освітні програми «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
 
 

Надія Володимирівна Кіптілова – асистентка кафедри режисури 
та хореографії, голова асоціації випускників спеціальності 024 
Хореографія Львівського національного університету імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Іванна Андріївна Костур – асистентка кафедри режисури та 
хореографії, заступниця голови асоціації випускників 
спеціальності 024 Хореографія Львівського національного 
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Юлія Василівна Безпаленко – асистентка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Світлана Іванівна Колесник – асистентка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Оксана Володимирівна Рихальська – асистентка кафедри 
режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Тарас Миколайович Шкутяк – асистент кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна). 
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Ярослав Олегович Бас – асистент кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Тарас Романович Шіт – доцент кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
(м. Львів, Україна). 
Представлення практичної частини (показові уроки) 
освітніх програм (бакалавр) 024 «Хореографія» 
кафедри режисури та хореографії  
 
 

Андрзей Моравіець – доктор філософії, ад’юнкт, лектор відділу 
танцю Варшавського університету Фредеріка Шопена 
(м. Варашава, Польща). Andrzej Morawiec – PhD, adiunkt, 
lecturer,Wydział Tańca Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
(Warszawa, Polska). 
Презентація спеціальностей: хореографія та 
contemporary танець факультету танцю Варшавського 
університету музики імені Фредеріка Шопена  
(Presentation of specialties: choreography and contemporary dance 
at the Dance Department of the Frederic Chopin University of Music 
in Warsaw) 
 
 

Іон Іван Бенкевич – професор хореографії Державного педагогічного 
університету імені Іон Крчнгє (м. Кишинів, Молдавія). Ион 
Иван Бенкеч – профессор хореографии Государственный 
Педагогический Университет имени «Ион Крянгэ» 
(г. Кишинёв, Молдова). 
Перспективи розвитку освітніх програм з Хореографії у 
Державному педагогічному університеті імені Іон 
Крянгє (Перспективы развития образовательных программы 
по Хореографии в Государственном Педагогическом 
Университете имени «Ион Крянгэ». Урок по народному танцу 
Украины и Молдовы) 

 
 
Вікторія Степанівна Акчіу – докторка педагогічних наук, керівниця 

танцювального гуртка Теоретичного ліцею імені 
М.В. Ломоносова (м. Кишинів, Молдавія). Виктория 
Степановна Акчиу – доктор педагогических наук, 
руководитель танцевального кружка Теоретического Лицея 
имени М. В. Ломоносова (г. Кишинёв, Молдова). 
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Педагогічні основи проектування куррикулума 
художньо-рухового виховання дітей дошкільного віку 
(3–7 років) (Педагогические основы проектирования 
куррикулума художественно-двигательного воспитания детей 
дошкольного возраста (3–7 лет)) 
 
 

Тетяна Дмитрівна Медведева – викладачка 1 педагогічної ступені 
академії мистецтв факультету режисури. Хореограф-
педагог теоретичного ліцею «N. Iorga» (м. Кишинів, 
Молдавія). Татьяна Дмитриевна Медведева – 
преподаватель 1 педагогической степени академии Искусств 
факультета режиссуры. Хореограф-педагог Теоретического 
лицея «N. Iorga» (г. Кишинёв, Молдова). 
Представлення індивідуальних науково-досліднецьких 
напрацювань (Представление индивидуальных научно-
исследовательских наработок) 
 
 

Олена Юріївна Станіслав – хореограф Академії музики, театру і 
образотворчого мистецтва (м. Вреден, Німеччина). Елена 
Юрьевна Станислав – хореограф Академия Музыки, 
Театра и Изобразительного искусства (г. Вреден, Германия). 
 
 

Олена Олександрівна Мазур – викладачка державного закладу 
«Теоретичний ліцей “Петру Мовилэ”», керівниця 
танцювального гуртка, хореограф (м. Кишинів, Молдавія). 
Елена Александровна Мазур – преподаватель 
Государственного Учреждения «Теоретический Лицей “Петру 
Мовилэ”», руководитель танцювального кружка, хореограф 
(г. Кишинёв, Молдова). 
 
 

Зінаїда Андріївна Дорофеєв – Республіканський цент дітей та 
молоді «Артіко». Балетна студія «Солнышко», хореограф 
(м. Кишинів, Молдавія). Зинаида Андреевна Дорофеев – 
Республиканский центр детей и молодежи «Артико», 
балетная студия «Солнышко», хореограф (г. Кишинёв, 
Молдова). 


