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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ 

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«БРОДІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ІМЕНІ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА» 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МУЗИКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

 

 

 

Програма 
 

Всеукраїнського семінару-практикуму 
 

 

 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ» 
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ЛЬВІВ – БРОДИ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 
 
 

Голова організаційного комітету:  

 

Олександр Квак директор Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Бродівський фаховий 

педагогічний коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» (м. Броди) 

 

Співголова організаційного комітету: 

Майя Гарбузюк доктор мистецтвознавства, доцент, в.о. 

декана факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів) 

 

Члени організаційного комітету: 

Олександр Плахотнюк доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів) 

 

Наталія Воляник методистка, викладачка вищої категорії 

Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Бродівський педагогічний коледж 

імені Маркіяна Шашкевича» (м. Броди) 

 

Ольга Чижевська 

 

методистка, викладачка вищої категорії, 

голова циклової комісії музики та 

хореографії Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Бродівський 

педагогічний коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» (м. Броди) 
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Програма Всеукраїнського семінару-практикуму: 

«Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі» 

 

23 листопада 2021 року  

14:00 

 

Секція: Хореографії 

«Особливості організації та проведення танцювально-рухової 

терапії для дітей з особливими потребами» 

 

Координатори:  

– доцент кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка факультету культури і 

мистецтв Плахотнюк Олександр Анатолійович  

– викладач-методист Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

Воляник Наталія Василівна 

 
 

ПЛАН-КАЛЕНДАР  
Всеукраїнського семінару-практикуму: «Інноваційні технології в сучасному 

освітньому просторі» 23-24 листопада 2021 року 
 

23 – листопада 2021 року 

13.30 – 13.55 – реєстрація доповідачів, учасників пленарного 
засідання  
Інтернет платформа Zoom 

14:00–14:30 – відкриття семінару  
Інтернет платформа Zoom 

14:30–16:00 – пленарне засідання  
Інтернет платформа Zoom 

16:00–16:30 – підведення підсумків  
Інтернет платформа Zoom 

 

Регламент – дистанційна Інтернет конференція 
 

Виголошення доповіді – 5–10 хв.  
Обговорення доповіді (показу) – 3–7 хв. 

23 листопада 2021року,  

14:00  
Підключитися до конференції Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81406429009?pwd=WFBQWUgwTkt2c2FaNG9rV1ZCQTlOZz09  

Тема: Всеукраїнський семінар-практикум: 23 листопада 2021 року – хореографічний вектор  
«Особливості організації та проведення танцювально-рухової терапії для дітей з особливими 

потребами»  
Ідентифікатор конференції: 814 0642 9009 
Код доступу: 2021  

https://us02web.zoom.us/j/81406429009?pwd=WFBQWUgwTkt2c2FaNG9rV1ZCQTlOZz09
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24 листопада 2021 року  

16:00 

 

 

Секція: Музичне мистецтво 

«Активне сприймання музики засобами коригувальних технологій» 

 

 

Координатор: 

– викладач-методист Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

Чижевська Ольга Юріївна 

 
 

ПЛАН-КАЛЕНДАР  
Всеукраїнського семінару-практикуму: «Інноваційні технології в сучасному 

освітньому просторі» 

23-24 листопада 2021 року 
 

 
24 листопада 2021 року 

 

15:30–15:55 – реєстрація доповідачів, учасників 
пленарного засідання  
Інтернет платформа Meet 

16:00–16:30 – відкриття семінару  
Інтернет платформа Meet 

16:30–18:00 – пленарне засідання  
Інтернет платформа Meet 

18:00–18:30 – підведення підсумків  
Інтернет платформа Meet 

 

Регламент – дистанційна Інтернет конференція 
 

 
Виголошення доповіді – 5–10 хв.  
Обговорення доповіді (показу) – 3–7 хв. 

 

23 листопада 2021року 

16:00  

Місце проведення: 

Інтернет платформа Meet: https://meet.google.com/txv-zzwi-gxa  

 

  

https://meet.google.com/txv-zzwi-gxa


Всеукраїнський семінар-практикум:«Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі» 23-24 листопада 2021 року 
 

5 
 

 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 
 

 
 

23 листопада 2021 року 
14:00 

 
 

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

 
 
 
Вітальне слово  
 
 Майя Володимирівна Гарбузюк – доктор 

мистецтвознавства, доцент, в.о. декана факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

 
 Світлана Михайлівна Степа – завідувач методичним 

кабінетом, викладач вищої категорії, викладач-методист 
Комунального закладу Львівської обласної ради «Бродівський 
фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

 
 Ольга Юріївна Чижевська – голова циклової комісії 

музики і хореографії, викладач вищої категорії, викладач-
методист Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна 
Шашкевича» 
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23 листопада 2021 року,  

о 14:00 

 

 

ДОПОВІДІ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
 

Секція: Хореографії 

 

«Особливості організації та проведення танцювально-рухової 

терапії для дітей з особливими потребами» 

 

 

Модератор: Воляник Наталія Василівна викладач-методист 

Комунального закладу Львівської обласної ради «Бродівський фаховий 

педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»  

 

Секретар: Чижевська Ольга Юріївна викладачка вищої 
категорії, викладач-методист Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Бродівський фаховий педагогічний коледж імені 
Маркіяна Шашкевича» 

 
 
 

Спікери:  
 
Плахотнюк Олександр Анатолійович – кандидат 

мистецтвознавства доцент кафедри режисури та хореографії факультету 

культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана 

Франка (м. Львів) 

Інклюзивна мистецька освіта: проблема та перспективи 

 

Дьоміна Галина Володимирівна – практичний психолог, 

хореограф Золочівського ЗЗСО І-ІІ ст. «Школа радості» (м. Золочів) 

5 кроків для організації інклюзивного навчання в сучасному 

освітньому просторі 

 

Шевчук Лілія Віталіївна – вчителька ритміки, керівниця гуртка 

Комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр 

Луцької міської ради» (м. Луцьк) 

Ритміка та логоритміка – важливий напрямок корекційної 

роботи із дітьми з особливими освітніми потребами 
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Мартиненко Олена Володимирівна – кандидатка педагогічних 

наук, доцентка, завідувачка кафедри теорії та методики навчання 

мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного 

університету (м. Бердянськ) 

Кричевська Яна Олексіївна – вчителька хореографії 

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №24» 

Дніпровської міської ради (м. Дніпро) 

Особливості роботи вчителя хореографії з учнями з особливими 

освітніми потребами в ЗЗСО 

 

Панасевич Аліна Віталіївна – вчителька ритміки Комунального 

закладу ЗСО «Луцький ліцей №27» Луцької міської ради (м. Луцьк) 

Роль інклюзії у розвитку хореографічних здібностей дітей-

аутистів 

 

Балабаш Олена Олександрвіна – заступниця директора з 

організаційно-творчої роботи Палацу учнівської молоді (м. Луцьк) 

Гра, як один із елементів розвитку артистичних здібностей, 

формування музикальності та ритмічності на заняттях 

хореографічного гуртка  

 

Гром’як Ольга Вікторівна – завідувачка відділу хореографії 

Комунальної установи «Бродівська школа естетичного виховання» 

(м. Броди) 

Логоритміка та імпровізація у розвитку танцювальних 

здібностей дітей 

 

Літинська Тетяна Іванівна – заступниця директора з навчальної 

роботи, викладачка хореографічних дисциплін Комунального закладу 

«Лопатинська дитяча музична школа» (смт. Лопатин, Червоноградського 

району) 

Спілкування і взаємодія з дітьми з особливими освітніми 

потребами у дитячому хореографічному колективі 

 

Єсіпова Олександра Анатоліївна – завідувачка відділу 

спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи, кураторка 

проєкту «Давай, разом!» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

(м. Львів) 

Проєктна діяльність як один з інструментів забезпечення 

якісного інклюзивного освітнього середовища в закладі позашкільної 

освіти 
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Подгорінова Анастасія Юріївна – аспірантка Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  

танцювально-руховий психотерапевт, членькиня Української асоціації 

танцювально-рухової терапії (м. Умань) 

Можливості танцювально-рухової терапії у роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами  

 

Гребеник Тетяна Вікторівна – кандидатка педагогічних наук, 

директорка Відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий 

коледж Сумського державного університету» (м. Конотоп), 

Волосюк Тетяна Вікторівна – кандидатка педагогічних наук, 

модераторка проєкту «Коло друзів» БФ «Відень»,  

Бібік Юлія Володимирівна – заступниця директора з виховної 

роботи Відокремленого структурного підрозділу «Класичний фаховий 

коледж Сумського державного університету», членкиня української спілки 

психотерапії та консультування (м. Конотоп), 

Бондаренко Олена Євгенівна – керівниця клубу «Хореографія» 

проєкту «Коло друзів» БФ «Відень», педагог-організатор, 

Юрченко Олена Володимирівна – практичний психолог, керівниця 

клубу «Соціальне волонтерство» БФ «Відень». 

Фестиваль творчих здобутків дітей з особливими потребами 

«Сяйво надій»: організаційно-методичні засади 

 

Болехівська Марія Василівна – керівник гуртків-методист. 

Керівник зразкової хореографічної студії народного танцю «Вишиванка», 

Центру дитячої та юнацької творчості (м. Броди)   

Інтелектуальні ігри у роботі керівників гуртків позашкільних 

навчальних закладів 

 

Баштанікова Діана Андріївна – студентка III-го курсу 

спеціальності 013 Початкова освіта КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний 

коледж ім. Маркіяна Шашкевича» (м. Броди) 

Використання музично-ритмічних вправ на інклюзивних 

хореографічних заняттях  

 

Чорнак Звенислава Анатоліївна – вчитель хореографії ЗЗСО І-ІІІ 

ступеня №2, здобувачка другого вищого рівня вищої освіти спеціальність 

024 «Хореографія» кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Іршава) 

Хореографія в системі реабілітаційних заходів для дітей з 

синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю 
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Косаковська Леся Петрівна – кандидатка мистецтвознавства, 

доцентка, завідувачка кафедри хореографії Волинського національного 

університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) 

Особливості викладання українського танцювального фольклору 

 

Воляник Наталія Василівна – викладач хореографічних 

дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Бродівський педагогічний коледж імені 

Маркіяна Шашкевича» (м. Броди) 

Проблеми підготовки майбутніх керівників хореографічних 

колективів в умовах впровадження інклюзивної освіти 

 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 
 

 
24 листопада 2021 року 16:00 

 

Секція: Музичне мистецтво 

 

«Активне сприймання музики засобами коригувальних технологій» 

 
Модератор: Чижевська Ольга Юріївна – голова циклової 

комісії музики і хореографії, викладачка вищої категорії, викладач-
методист Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна 
Шашкевича» 

 
Секретар: Воляник Наталія Василівна – викладач-методист 

Комунального закладу Львівської обласної ради «Бродівський фаховий 

педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

 
Спікери: 
 

Трухлінська Наталя Богданівна – вихователька-методист, 

спеціаліст вищої категорії, музичний керівник Бродівського закладу 

дошкільної освіти №9 «Пролісок», голова методичного об’єднання 

музичних керівників Бродівської територіальної громади (м. Броди) 

Музико-терапевтична робота з дітьми дошкільного віку 

Сорока Марта Тарасівна – вихователька закладу дошкільної освіти 

№6 «Вербиченька» (м. Золочів) 

Світ культури: музична діяльність у житті дитини з 

особливими освітніми потребами 
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Губач Зоряна Юріївна – вчителька музичного мистецтва 

Бродівського закладу загальної середньої освіти I ступеня Бродівської 

міської ради Львівської області (м. Броди) 

Інноваційні технології на уроках мистецтва  

 

Олійник Ірина Михайлівна – вчителька музичного мистецтва 

Бродівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Бродівської міської 

ради Львівської області. 

Особливості музичного виховання дітей з особливими освітніми 

потребами 

 

Сурма Оксана Ігорівна – викладачка музичного виховання з 

методикою навчання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

Комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж ім. Івана Филипчака» (м. Самбір) 

Федько Ярина Богданівна – викладачка музичного виховання з 

методикою навчання, спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

Комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж ім. Івана Филипчака» (м. Самбір) 

Інноваційні технології навчання в системі музичного виховання 

 

Скарубська Марина Вячеславівна – викладачка музично-фахових 

дисциплін, спеціаліст вищої категорії Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Бродівський фаховий педагогічний коледж ім. Маркіяна 

Шашкевича» (м. Броди) 

Сучасні тенденції здоров'язберігаючих та корекційних технологій 

у вокальному вихованні 

 

Чижевська Ольга Юріївна – викладачка музично-фахових 

дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової 

комісії музики та хореографії Комунального закладу Львівської обласної 

ради «Бродівський педагогічний коледж ім. Маркіяна Шашкевича» 

(м. Броди) 

Акторська майстерність як важлива складова професійної 

діяльності майбутнього педагога 

 

Вовк Христина – студентка III-го курсу спеціальності 013 

Початкова освіта Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Бродівський педагогічний коледж ім. Маркіяна Шашкевича» (м. Броди)  

Специфіка організації інтерактивної музично-хореографічної 

розваги в умовах змішаного навчання 
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Учасники семінару: 
 

Арцибашева Валерія Ігорівна – режисерка Народного театру танцю 

«Азовські чайки» м. Маріуполь. 

Батенчук Віктор Мар’янович – викладач КЗЛОР «Бродівський 

фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича». 

Безносюк Олександр Олегович – тренер сучасної хореографії 

танцювальної студії «ArtDance Complex» (м. Київ). 

Бикова Ольга Вікторівна – завідувачка кафедри хореографії та 

художньої культури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Бойко Іванна Ігорівна – викладачка хореографії КУ «Бродівська 

школа естетичного виховання» 

Воробйова Юлія Петрівна – вчителька хореографії та керівниця 

гуртка Червоноградської спеціалізованої школи № 8. 

Глущак Ольга Василівна – музичний керівник Комунального 

дошкільного навчального закладу №9 Бродівської міської ради. 

Гнатюк Мар'яна Мирославівна – викладач КЗЛОР «Бродівський 

фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича». 

Демедюк Марія Вікторівна – вчителька ритміки КЗ «Луцький 

навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради». 

Джас Марія Василівна – вчителька початкових класів Лугівського 

ЗЗСО І-ІІ ступенів та художній керівник Заболотцівського центру 

культури дозвілля та спорту. 

Діяк Андрій Зіновійович – вчитель ритміки Буський ЗЗСО – 

Гімназія ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка Буської міської ради. 

Довгушко Микола Григорович – викладач КЗЛОР «Бродівський 

фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича». 

Дутка Олена Ігорівна – керівниця гуртків Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Броди 

Ельтек Ілона Степанівна – завідувачка навчально-виробничою 

практикою КЗ ЛОР «Львівський музичний фаховий коледж 

ім. С. Людкевича». 

Заяць Надія Миколаївна – викладачка КЗЛОР «Бродівський 

фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича». 

Зробок Валентина – музичний керівник ЗДО № 116 м. Львів. 

Зубченко Павло Віталійович – вчитель хореографії Ліцею №93, 

керівник гуртка (м. Львів). 

Кашуба Лариса Романівна – музичний керівник Бродівського ЗДО 

№6. 

Кіптілова Надія Володимирівна – асистентка кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів). 
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Костур Іванна Андріївна – асистентка кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів). 

Кривогорніцева Зоя Юріївна – вчителька-логопед ДНЗ №8 

«Калинонька» м. Староконстянтинів. 

Криса Юлія Володимирівна – керівниця хореографічного гуртка 

дошкільного навчального закладу «Оленка», с. Новий Милятин 

Кричинюк Людмила Сергіївна – музичний керівник закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Світлячок» 

Центр розвитку дитини м. Ковель 

Літовченко Олена Андріївна – методистка, керівниця гуртка 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львів.  

Мельник Ростислав Романович – викладач КЗЛОР "Самбірський 

фаховий педагогічний коледж ім. І. Филипчака". 

Мудрик Іванна Михайлівна – вчителька початкових класів ЗОШ І-

ІІ ст. с. Яструбичі. 

Оліщук Христина Михайлівна – вчителька хореографії СЗШ №7 

ЛМР. 

Ольшанська Ірина Мирославівна – викладач КЗ «Заболотцівська 

мистецька школа». 

Пантелеймонов Володимир Сергійович – спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, учитель хореографії Великолюбінської дитячої школи 

мистецтв, керівник ансамблю сучасного танцю «Шкільний Стиль» 

(м. Великий Любінь). 

Пантелеймонова Юлія Яромирівна – вчителька хореографії ліцею 

імені Івана Пулюя Львівської міської ради, керівниця ансамблю танцю 

«ЗОШ» (м. Львів).  

Петречко Орест Михайлович – викладач КЗ ЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж ім. І. Филипчака». 

Приймак Раїса Валентинівна – керівниця гуртка Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Броди. 

Прібега Людмила Віталіївна – балетмейстер Народного ансамблю 

танцю «Молодість», керівниця Зразкового ансамблю народного танцю 

«Первоцвіт» Червоноградського народного дому. 

Прокопович Анна Романівна – хореограф (культорганізатор) 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Броди. 

Сарахман Наталія Любомирівна – вихователька-методист 

Комунального дошкільного навчального закладу №9 Бродівськоі міської 

ради. 

Сацьків Галина Івнівна – музичний керівник Бродівського ЗДО №8. 

Серватович Оксана Зіновіївна – викладачка КЗЛОР «Бродівський 

фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича». 
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Скальник Олеся Вікторівна – практичний психолог Іршавського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. №2. 

Соколовська Ольга Валентинівна – музичний керівник 

Бродівського ЗДО №8. 

Степанюк Дар’я Олексіївна – керівниця гуртка народного 

художнього колективу ансамблю народного танцю «Радість» Палацу 

учнівської молоді м. Луцьк. 

Степанюк Ігор Віталійович – старший викладач кафедри теорії, 

методики музичної освіти та інструментальної підготовки, викладач 

хореографічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти "Луцький 

педагогічний коледж" Волинської обласної ради. 

Тесак Ірина Богданівна – викладачка КЗ ЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж ім. І. Филипчака». 

Троцюк Іванна Олександрівна – вчителька-дефектолог закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Світлячок» 

Центр розвитку дитини м. Ковель. 

Хороша Ольга Юріївна – викладачка хореографії КУ «Бродівська 

школа естетичного виховання» 

Хромальова Любов Михайлівна – викладачка КЗ ЛОР «Бродівський 

фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

Худьо Ірина Василівна – вчителька хореографії Комунального 

закладу «Лопатинська дитяча музична школа». 

Чижик Іванна Василівна – викладачка КЗ «Заболотцівська 

мистецька школа». 

Шадура Олена Петрівна – вчителька-логопед закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Світлячок» Центр розвитку 

дитини м. Ковель. 

Щудло Іванна Іванівна – керівниця гуртків Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Броди. 

 

 


