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Регламент конференції  
 

 
Виголошення доповіді – 15 хв. 
Обговорення доповіді – 5 хв.  

 
Додаткова інформація  

 

 
Інформація про проведення 

в режимі дистанційних Інтернет заходів 
Підключення до конференції на Інтернет платформі Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84972020745?pwd=dy95RXpkdEZaM3JzSXBQeExiNmwvQT

09 Ідентифікатор конференції: 849 7202 0745 
Код доступу: 024 

 
Можливість ознайомлення з додатковими відеоматеріалами  

за Інтернет посиланнями: 
– https://www.facebook.com/groups/1847652625511431  
– https://www.facebook.com/groups/1789143807994701  
– https://www.youtube.com/watch?v=4Ot4w2UmeLY&t=2604s 
– https://www.youtube.com/watch?v=siBFjts9j6c  
– https://www.youtube.com/watch?v=qUz006TyQcY  
– https://www.youtube.com/watch?v=cbmSxuIHwkU  
– https://www.youtube.com/watch?v=4Hebo6BCg6o  
– https://www.youtube.com/watch?v=QtiyhZ3TtEQ  
– https://www.youtube.com/watch?v=HG-T9rPgfFw  
– https://www.youtube.com/watch?v=t7ZcspO_uMI 
– https://www.youtube.com/watch?v=q5UxaOdZLoA  
– https://www.youtube.com/watch?v=hZrVMow1KAo  
– https://www.youtube.com/watch?v=aednro-qJLA 
– https://www.youtube.com/watch?v=bSrkcBe4ehY 
– https://www.youtube.com/watch?v=OshCNHQzVWI  
– https://www.youtube.com/watch?v=oJemvxJ277I&feature=share&fbclid=IwAR0IFa4ZNB
2-FdcxLg0Db-QzHluB_rNmiqxfRiLCtQ9rNWvUFbnZuQE5gyg  

  

 

ПЛАН-КАЛЕНДАР  
ХІI Всеукраїнської наукова конференція молодих вчених, 

аспірантів та студентів 
«ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА – МИСТЕЦЬКІ ВИМІРИ»  

 

21 квітня 2021 року 
11:30–11:50 – Реєстрація учасників пленарного засідання  

(вул. Стефаника, 16а, концертно-балетний зал № 1). 

  
12:00–17:00 – Планерне засідання  

(вул. Стефаника, 16а, концертно-балетний зал № 1) 

https://us02web.zoom.us/j/84972020745?pwd=dy95RXpkdEZaM3JzSXBQeExiNmwvQT09
https://us02web.zoom.us/j/84972020745?pwd=dy95RXpkdEZaM3JzSXBQeExiNmwvQT09
https://www.facebook.com/groups/1847652625511431
https://www.facebook.com/groups/1789143807994701
https://www.youtube.com/watch?v=4Ot4w2UmeLY&t=2604s
https://www.youtube.com/watch?v=siBFjts9j6c
https://www.youtube.com/watch?v=qUz006TyQcY
https://www.youtube.com/watch?v=cbmSxuIHwkU
https://www.youtube.com/watch?v=4Hebo6BCg6o
https://www.youtube.com/watch?v=QtiyhZ3TtEQ
https://www.youtube.com/watch?v=HG-T9rPgfFw
https://www.youtube.com/watch?v=t7ZcspO_uMI
https://www.youtube.com/watch?v=q5UxaOdZLoA
https://www.youtube.com/watch?v=hZrVMow1KAo
https://www.youtube.com/watch?v=aednro-qJLA
https://www.youtube.com/watch?v=bSrkcBe4ehY
https://www.youtube.com/watch?v=OshCNHQzVWI
https://www.youtube.com/watch?v=oJemvxJ277I&feature=share&fbclid=IwAR0IFa4ZNB2-FdcxLg0Db-QzHluB_rNmiqxfRiLCtQ9rNWvUFbnZuQE5gyg
https://www.youtube.com/watch?v=oJemvxJ277I&feature=share&fbclid=IwAR0IFa4ZNB2-FdcxLg0Db-QzHluB_rNmiqxfRiLCtQ9rNWvUFbnZuQE5gyg
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Модератор пленарного засідання: Олена Літовченко, 

аспірантка ІІ року навчання кафедри режисури та хореографії, 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 
Секретар: Ярина Алжнева, голова студентського наукового 

гуртка, студентка І курсу магістратури кафедри режисури та хореографії, 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 
Науковий куратор студентського наукового гуртка кафедри 

режисури та хореографії: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
режисури та хореографії Олександр Плахотнюк. 

 

 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 
 

Вступне слово  
 
 Роман Крохмальний – кандидат філологічних наук, доцент, 

декан факультету культури і мистецтв Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 
 

 

 Олег Петрик – кандидат мистецтвознавства, народний артист 
України, доцент, професор кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
 

 

 Олександр Плахотнюк – кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка Науковий куратор студентського 
наукового гуртка кафедри режисури та хореографії. 
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ  
 
 

 
 

21 квітня 2021 року, 12:00  
Інтернет платформа Zoom 

 
 

Модератор пленарного засідання:  
 
Гладій Петро Іванович член Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 
Секретарі:  
 
Алжнєва Ярина Юріївна, голова студентського наукового 

гуртка, студентка І курсу магістратури кафедри режисури та хореографії 
факультету культури і мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

Сохан Ірина Олегівна, членькиня правління студентського 
наукового гуртка факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Франка, студентка ІІІ курсу 
бакалаврату кафедри режисури та хореографії  

Рипкович Адріана Олегівна, членькиня студентського 
наукового гуртка, студентка І курсу магістратури кафедри режисури та 
хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного 
університету імені Івана Франка. 

 
 

Спікери:  
 

Скиба Юлія Юріївна – аспірантка/асистентка кафедри режисури 
та хореографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Науковий керівник: кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії 
Р. Кундис (м. Львів, Україна). 
Каузальність хореографічно-режисерської творчості Віма 
Вандекейбуса 
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Дробиш Ольга Геннадіївна – асистентка кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри режисури та хореографії Р. Кундис (м. Львів, 
Україна). 
Центр Сюзан Далаль – домівка сучасного танцю Ізраїлю 

 
Рипкович Адріана Олегівна – здобувачка другого рівня вищої 

освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри режисури та хореографії П. Луньо (м. Львів, Україна). 
Хореографічне мистецтво Закарпатського регіону крізь 
призму діяльності зразкових та аматорських ансамблів 
краю 

 
Возненко Софія Юріївна – здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри теорії та методики навчання 
мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного 
університету. Наукова керівниця: кандидатка педагогічних 
наук, старша викладачка кафедри теорії та методики навчання 
мистецьких дисциплін Ю. Тараненко (м. Бердянськ, Україна). 
Розвиток «soft skills» у процесі проєктної мистецької 
діяльності майбутніх хореографів 
 

Алжнєва Ярина Юріївна – здобувачка другого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна). 
Історико-побутовий танець: вплив на бальний та 
класичний танець 
 

Вавричук Олена Володимирівна – здобувачка другого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк 
(м. Львів, Україна). 
Сценічний бальний танець – нова самостійна форма 
танцювального мистецтва 
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Сохан Ірина Олегівна – здобувачка першого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: асистент кафедри режисури та хореографії 
Т. Шкутяк (м. Львів, Україна). 
Значення імпровізації у становленні танцівника, розвитку 
мислення та індивідуальності. 

 
Єрмолаєва Яна Андріївна – здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти кафедри хореографічного мистецтва 
факультету культури і мистецтв Херсонського державного 
університету. Науковий керівник: кандидатка педагогічних 
наук, доцентка кафедри хореографічного мистецтва 
Н. Терешенко (м. Херсон, Україна). 
Висвітлення соціальної проблеми життя людей у дитячих 
будинках засобами сучасних напрямів хореографії 
 

Топорков Дмитро Анатолійвич – здобувачка другого 
(магістерського) рівня вищої освіти кафедри культурології та 
кіно-телемистецтва інституту культури і мистецтв 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Науковий керівник: кандидатка філологічних наук, доцент 
Н. Філоненко (м. Сторобельск-Полтава, Україна). 
Інтермедіальні властивості танцю 

 
Овчінніков Антон Валерійович – здобувач вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) спеціальність 024 
Хореографії кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Науковий 
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри режисури 
та хореографії О. Кузик (м. Львів, Україна). 
Фестивальний рух у хореографічному мистецтві США 
середини ХХ ст. і його вплив на розвиток танцю Модерн 

 
Шиян Владислав Олексійович – здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти кафедри хореографічного 
мистецтва факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. Науковий керівник: кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри хореографічного 
мистецтва Н. Терешенко (м. Херсон, Україна). 
Впровадження тематики праці хореографічною мовою 
різних національностей 
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Гладій Петро Іванович – здобувачка першого рівня вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: асистент кафедри режисури та хореографії 
Н. Кіптілова (м. Львів, Україна). 
Феномен танцювальної культури некрасовських козаків 
на прикладі танців: «Циганочка», «Крило», «Нога в ногу» 
 

Луганська Юлія Вікторівна – здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти кафедри хореографічного мистецтва 
факультету культури і мистецтв Херсонського державного 
університету. Науковий керівник: кандидатка педагогічних 
наук, доцентка кафедри хореографічного мистецтва 
Н. Терешенко (м. Херсон, Україна).  
Обрядові традиції України в хореографічному мистецтві 
 

Кирпа Діана Юріївна – здобувачка другого рівня вищої освіти 
спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна).  
Мистецьке втілення психологічної залежності у 
хореографічних творах провідних балетмейстерів світу 
 

Назарова Анастасія Володимирівна – здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри теорії і методики 
навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного 
педагогічного університету. Науковий керівник: кандидатка 
педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри теорії і 
методики навчання мистецьких дисциплін О. Мартиненко 
(м. Бердянськ, Україна).   
Вимоги до сучасного балетмейстера: наукові та практичні 
орієнтири 

 
Мурафа Ірина Ігорівна – здобувачка другого рівня вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри режисури та хореографії О. Плахотнюк (м. Львів, 
Україна).  
Гордість України і Молдови – Заслужені державні 
академічні ансамблі народного танцю   
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Буркало Богдана Іванівна – здобувачка вищої освіти спеціальність 

«Хореографія» Київського національного університету імені 
Бориса Грінченка. Науковий керівник: кандидатка педагогічних 
наук, доцент кафедри хореографії Н. Терешенко (м. Київ, 
Україна). 
Життя сценічного костюма 

 
 
Брещайко Аліна Юріївна – здобувачка другого рівня вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник: асистентка кафедри режисури та 
хореографії С. Маркевич (м. Львів, Україна). 
Емоції та емоційність як складова танцювального 
мистецтва: втілення психологічних виявів у мистецтво 

 
 
Вороняк Соломія Олегівна – здобувачка першого рівня вищої 

освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: асистентка кафедри режисури та 
хореографії С. Маркевич (м. Львів, Україна). 
Зародження балетної епохи у Франції: придворний балет 

 
 
Сизоненко Андрій Борисович – здобувачка вищої освіти 

спеціальність «Хореографія» Київського національного 
університету імені Бориса Грінченка. Науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії 
Н. Терешенко (м. Київ, Україна). 
Дуетні форми у хореографії 
 
 

Наквацька Роксолана Ігорівна – здобувачка першого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: асистент кафедри режисури та 
хореографії Т. Шкутяк (м. Львів, Україна). 
Історичні особливості становлення танцю модерн кінця 
ХІХ – середини ХХ століття 
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Підоборіжна Анна-Марія Володимирівна – здобувачка першого 
рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» кафедри 
режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Науковий керівник: асистент 
кафедри режисури та хореографії Т. Шкутяк (м. Львів, Україна). 
Система exercices модерн-танцю в техніці Лестера 
Хортона, як результат анатомічного підходу до розвитку 
танцівника 
 

Мотрюк Вікторія Романівна – здобувачка першого рівня вищої 
освіти спеціальність «Хореографія» кафедри режисури та 
хореографії Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, 
професор кафедри режисури та хореографії М. Гарбузюк 
(м. Львів, Україна). 
О. Горський і М. Фокін – провідні балетмейстери початку 
XX ст. 

 
Брисов Олександр Валерійович – здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти кафедри хореографічного 
мистецтва факультету культури і мистецтв Херсонського 
державного університету. Науковий керівник: завідувач кафедри 
хореографічного мистецтва, доцент А. Рехліцька (м. Херсон, 
Україна). 
Образ Спартака у сучасному балетному мистецтві 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Кінезіологія танцю  
та  

показово-естетичних видів спорту 
 

Навчально-методичний посібник 
V частина 

 
Упорядник Олександр Плахотнюк 

 
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. 
  



ХІI Всеукраїнської науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів 

«ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА – МИСТЕЦЬКІ ВИМІРИ» 21 квітня 2021 р 
 

11 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 
Сучасне хореографічне мистецтво: 

 підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку 
 

Навчально-методичний посібник 
ІІІ частина  

 

Упорядник Олександр Плахотнюк 
 

Автори:  
О. Плахотнюк, A. Morawiec, Л. Андрощук, О. Верховенко, О. Косінова,  

С. Заєць, С. Маркевич, В. Маркіна, Т. Нечволода, М. Погребняк,  
Г. Подкопай, Т. Полякова, О. Рудковська, Ю. Скиба, Т. Драч,  

Т. Холов, З. Чорнак, Н. Шутяк, А. Яцеленко 

 
У навчально-методичному посібнику 

висвітлено еволюцію сучасного 
хореографічного мистецтва, його 

символізм у сучасній танцювальній 
культурі як аспект художньо-образного 

рішення хореографічного твору. 
Наведено дефініцію та специфіку жанру 

«сучасний танець» і визначені його 
естетичні, стилістичні, формально-

технічні характеристики та аспекти. 
Проводиться огляд перформансів 

сучасного мистецтва, розглядаються 
принципи і прийоми їх технік в якості 
інструменту емоційного і соціального 
вираження. Розглядається виховання й 

мистецький вплив сучасного 
хореографічного мистецтва на 

формування особистості, фізичного та 
духовного її розвитку. 

 
Матеріали розраховані на науковців у 

галузі танцювальної культури, 
хореографічного мистецтва, педагогіки, 

викладачів та студентів вищих 
навчальних закладів, тренерів, 

артистів, хореографів. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Андрушко Віра Миколаївна  
 

Грузинський народний танець  
як засіб втілення хореографічного образу в сюїті 

«Душа Кавказу» 
 

Науково-популярний нарис 

 
Науковий консультант 
Плахотнюк Олександр 

Анатолійович – кандидат 
мистецтвознавства, доцент 

кафедри режисури та хореографії 
Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
Це магістерський дослідницький 

науково-творчий проект, 
переможець конкурсу 

студентських наукових робіт 2020 
року, з галузі знань 02 Культура і 

мистецтво спеціальність 024 
Хореографія кафедри режисури та 
хореографії факультету культури 

і мистецтв Львівського 
національного університету імені 

Івана Франка. Даний конкурс 
проводиться з 2019 року в рамках 

діяльності Студентського 
наукового гуртка кафедри 

режисури та хореографії за 
ініціативи його наукового 

куратора доцента О. Плахотнюка. 
 

У нарисі на основі аналізу наукових 
джерел висвітлюються питання зародження та становлення грузинського 
народного танцю, появи сюїтної форми в хореографічному мистецтві та її 

характерні риси в народно-сценічному танці. Охарактеризовано притаманні 
ознаки грузинського народного костюму та музики для глибшого вивчення та 

осмислення регіональних особливостей грузинської хореографії. Визначено 
характерні прикмети грузинських народних танців, сформовані стереотипи 

щодо сприйняття грузинського народного танцю за межами країни. 
Для науковців у галузі хореографічного мистецтва, педагогіки, викладачів і 

здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, керівників хореографічних 
колективів, артистів, балетмейстерів-постановників.  
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 
Шутяк Наталія Андріївна 

 
Волелюбність українського народу у хореографічній 

виставі «Дорогою ціною» за фрагментами 
однойменної повісті М. Коцюбинського 

 
Науково-популярний нарис 

 
Науковий керівник Луньо Петро 

Євгенович – кандидат філологічний 
наук, доцент кафедри режисури та 

хореографії Львівського 
національного університету імені 

Івана Франка, це магістерський 
дослідницький науково-творчий 

проект, переможець конкурсу 
студентських наукових робіт 2020 
року, з галузі знань 02 Культура і 

мистецтво спеціальність 024 
Хореографія кафедри режисури та 

хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського 

національного університету імені 
Івана Франка. Даний конкурс 

проводиться з 2019 року в рамках 
діяльності Студентського 
наукового гуртка кафедри 

режисури та хореографії за 
ініціативи його наукового куратора 

доцента О. Плахотнюка. 
 

У науково популярному нарисі 
обґрунтовується проблеми 

поневолення українського народу, 
та висвітлення їх засобами хореографічного мистецтва. Здійснено аналіз 
українського танцювального мистецтва, як чинника для вираження ідеї 

волелюбності, а також аспектів створення хореографічного твору з 
використанням сюжетної складової літературного першоджерела. 

 
Для науковців у галузі хореографічного мистецтва, педагогіки, викладачів і 

студентів закладів вищої освіти, керівників хореографічних колективів, 
артистів, балетмейстерів-постановників. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Горохівська Уляна Юріївна 
 

Сценічно-пластичне вирішення  
постаті Лесі Українки у хореографічній виставі «Тільки 

в боротьбі життя і щастя» 
 

Науково популярний нарис 

 
Науковий керівник Луньо Петро Євгенович – кандидат філологічний наук, доцент 
кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка, це магістерський дослідницький науково-творчий проект, 
переможець конкурсу студентських наукових робіт 2020 року, з галузі знань 02 

Культура і мистецтво спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та 
хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Даний конкурс проводиться з 2019 року в 
рамках діяльності Студентського наукового гуртка кафедри режисури та 

хореографії за ініціативи його наукового куратора доцента О. Плахотнюка. 
 

У науково-популярному нарисі на 
основі аналізу наукових джерел 

висвітлюються питання впливу 
літератури, музики, 

образотворчого мистецтва та 
скульптури на розвиток сучасного 

хореографічного мистецтва. 
Висвітлено значення пантоміми у 

хореографічному мистецтві. 
Представлено аналіз генезису 

танцю модерн. Охарактеризовано 
хореографічну лексику модерн-

танцю, при віті ленні 
хореографічного образу постаті 

Лесі Українки. 
 

Для науковців у галузі 
хореографічного мистецтва, 

педагогіки, викладачів і здобувачів 
вищої освіти закладів вищої освіти, 

керівників хореографічних 
колективів, артистів, 

балетмейстерів-постановників. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 
 

 

Хореографічна культура – мистецькі виміри 
 

Збірник статей 
Випуск 10 

 
Упорядник О. А. Плахотнюк 

 
Наукові статті та тези доповідей за матеріалами щорічної наукової конференції 

молодих учених, аспірантів, магістрантів та студентів, яку проводить 
Студентський науковий гурток кафедри режисури та хореографії спільно з 

факультетом культури і мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка, напрям роботи «Хореографічне мистецтво (Хореологія)». 
У збірнику висвітлено ключові положення формування хорології в Україні та 
світі, питання історії, теоретичної спадщини хореографічного мистецтва, 
методики викладання хореографічних дисциплін, аспекти формування арт-

терапії засобами хореографічного мистецтва. 
 

Формування наукової школи хореології 
(хореографічного мистецтва) України 

в контексті діяльності класичного 
закладу вищої освіти Львівський 

національний університет імені Івана 
Франка, зумовлено потужними 

давніми традиціями та сучасними 
інноваційними підходами забезпечення 

високих освітніх і наукових 
стандартів, культурних, 

мистецьких, соціальних потреб особи, 
суспільства та держави у процесі 
підготовки висококваліфікованих 

фахівців. Що формується на засадах 
збереження української культури і 
традицій, розвитку національної 

свідомості та ідентичності. 
 

Видання адресоване фахівцям у галузі 
культури і мистецтва, науковцям, 

викладачам, аспірантам, студентам 
закладів вищої освіти та фахівцям 

хореографічного мистецтва. 

 
 

 


