
ПЛАН  

Всеукраїнський міждисциплінарний лекторій/практикум  

“Мистецтво. Війна. Ми.”  

факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка 

проводиться межах наукових заходів фестивалю науки  

2 семестр 2022 н. р. 

 

№ 

з/п 

Прізвище, посада Тема лекції Дата/Час 

проведення 

Спеціальність Координатор зустрічі 

1.  Людмила Михайлівна Андрощук – 
кандидатка педагогічних наук, 
доцентка, завідувачка кафедри 
хореографії Київського університету 
імені Бориса Грінченка, експерт 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти 
(м. Київ, Україна). 

Contra spem spero: танцем слідами 
Тараса та Лесі 

05 квітня 2022 р. 
(вівторок) 

о 9:00 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 

2.  Ірина Юріївна Чужинова – 
кандидат мистецтвознавства, 
професор Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового 
мистецтва (м. Київ, Україна). 

Чи можна сміятися під час війни? 05 квітня 2022  
о 16.00 

026 Сценічне 
мистецтво  

проф. М.Гарбузюк 

3.  Олена Володимирівна 
Мартиненко – кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри хореографії 
Бердянського державного 
педагогічного університету. Керівниця 
гуртка-методист Центру дитячої та 
юнацької творчості (м. Бердянськ, 
Україна). 

Сучасні орієнтири навчання 
хореографії здобувачів 

позашкільної освіти різного віку 

06 квітня 2022 р. 
(середа). 

 о 9:00 
 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 

4.  Олександр Анатолійович 
Плахотнюк – кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри 
режисури та хореографії Львівського 

Фольклорний танець України 
новітнє сприйняття через призму 

розвитку сучасного 
хореографічного мистецтва 

07 квітня 2022 р. 
(четвер). 

о 9:00 
 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 



національного університету імені 
Івана Франка, експерт Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (м. Львів, Україна). 

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

Здоровий танцівник, або чим 
хореограф може бути корисним, 
коли не має можливості творити 

та танцювати 

11 квітня 2022 р. 
(понеділок). 

о 9:00 
 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 

6.  Тетяна Анатоліївна Медвідь – 
доцентка, кандидатка 
мистецтвознавства, директорка 
інституту мистецтв Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
експерт Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти 
(м. Київ, Україна). 

Тема і дата уточнюється 12 квітня 2022 р.  
о 9:00 

 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 

7.  Іон Іванович Бенкевич – професор 
хореографії Державного педагогічного 
університету імені Іон Кренгє (м. 
Кишинів, Молдова). 

Тема і дата уточнюється 13 квітня 2022 р. 
о 9:00 

 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 

8.  Олександр Юрійович Клековкін – 
професор, доктор 
мистецтвознавства, завідувач відділу 
естетики Інституту проблем 
сучасного мистецтва Національної 
академії мистецтв України (м. Київ, 
Україна). 

Мистецтвознавство як 
геополітичний проєкт 

12 квітня 2022 р.  
о 16.00 

026 Сценічне 
мистецтво  

проф. М.Гарбузюк 

9.  Оксана Богданівна Лань – 
доцентка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
(м. Львів, Україна). 

Особливості застосування 
сценарно-режисерського ходу в 
процесі створення танцювальної 

вистави 

19 квітня 2022 р.  
о 9:00 

 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 

10.  Яна Вікторівна Партола – 
кандидат мистецтвознавства, 

Тема уточнюється 19 квітня 2022 р. 
о 16.00 

026 Сценічне 
мистецтво  

проф. М.Гарбузюк 



доцент, декан театрального 
факультету Харківського 
національного університету ім. 
І.Котляревського (м. Харків, Україна). 

11.  Майя Володимирівна Гарбузюк – 
доктор мистецтвознавства, професор 
кафедри театрознавства та 
акторської майстерності ЛНУ імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна) 

“Маріонетки – військові і не 
лише...”  

(з історії польського театру 
ляльок у Львові періоду Першої 

світової війни) 

26 квітня 2022 р. 
о 16.00 

 

026 Сценічне 
мистецтво   

проф. М.Гарбузюк 

12.  Ганна Василівна Карась – 
заслужений працівник культури 
України, професор, доктор 
мистецтвознавства, професор 
кафедри музичного виховання та 
диригування ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, Україна). 

 Столітній ювілей Миколи 
Лисенка як фактор збереження 

української національної 
ідентичності в умовах Другої 

світової війни в Україні і еміграції 

28 квітня 2022 
р. 

 о 11 год.  

014(13) 
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво)  

доц. С.Салдан 

13.  Михайло Якович Урицький – 
режисер театру ляльок, аспірант 
Київського національного 
університету театру, кіно і і 
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого 
(м. Київ, Україна). 

Театральне виробництво і 
війна: поєднати 
непоєднуване? 

10 травня.2022 р. 
о 16.00 

026 Сценічне 
мистецтво  

проф. М.Гарбузюк 

14.  Світлана Михайлівна Максименко 
– кандидат мистецтвознавства, 
заслужена журналістка України, 
доцент кафедри театрознавства та 
акторської майстерності ЛНУ імені 
Івана Франка (м. Львів, Україна) 

Театр в екстремі війни: 
соціокультурні контексти, 

персоналії, вистави 
(на прикладі діяльності 

Львівського оперного театру 1941-
1944 років) 

03травня.2022 р.  
о 16.00 

 

026 Сценічне 
мистецтво   

проф. М.Гарбузюк 

15.  Роман Ярославович Берест – 
доктор історичних наук, професор 
кафедри режисури і хореографії 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка (м. 

Призабуті імена українських зірок 
хореографії: Рома Прийма 

23 травня 2022 р. 
(понеділок). 

 о 9:00 
 

024 
Хореографія 

доц. 
 Плахотнюк О.А. 



Львів, Україна) 
16.  Ірина Лаврентіївна Бермес – 

професор, доктор 
мистецтвознавства, завідувач 
кафедри методики музичного 
виховання та диригування Навчально-
наукового інституту музичного 
мистецтва Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана 
Франка (м. Дрогобич Україна) 

Хор у житті та творчості 
М.Леонтовича (до 145 -річчя від 
Дня народження митця) 

травень 2022 р.  
дата 

уточнюється 

014(13) 
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво)  

доц. С.Салдан 

 
В.о. декана факультету культури і мистецтв                                                                                                                               М. В. Гарбузюк 


