
Додаток 3 

до наказу ректора 

від 21.10.2020 р. № Н-412 

 

Тематичний план 

науково-дослідних робіт, які виконують в межах робочого часу викладачі,  

а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва НДР, номер державної 

реєстрації 

Прізвище, ім’я та по 

батькові наукового 

керівника, науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Кафедра, 

підрозділ 

Термін виконання Очікувані результати у 2021 році 

1 2 3 4 5 6 

 «Парадигма хореографічного 

мистецтва в світі та Україні 

(танцювальна культура, 

хореографічна педагогіка, 

систематика, взаємодія з 

культурно-історичними 

факторами)».  

Шифр теми 0117U001315 

Доц. Петрик О.О. Кафедри 

режисури та 

хореографії  

01.01.2020 – 

31.12.2022 рр. 

Продовження дослідження в 

контексті розвитку танцювальної 

культури і світі та Україні, 

розвиток системи педагогічних 

знань в науковій призмі 

хореографічного мистецтва, 

розвиток хорології як 

мистецтвознавчої науки в 

українському науковому колі,  

вивчення культурно-історичних 

факторів формування 

хореографічного мистецтва. 

Публікації: 

– 2 монографії;  

– 10 наукових статей (2 

закордонні, 8 фахові);  

– 2 навчально-методичних 

посібника;  

– 1 збірник наукових статей 

молодих вчених та студентів.  

– Проведення науково-



практичних конференцій, 

організація науково-методичних 

семінарів та майстер-класів з 

хореографічних дисциплін, 

фестивалів та конкурсів 

хореографічного мистецтва. 

 

 Декан факультету                               ___________                     ___________________ 

(керівник наукового підрозділу)                   (підпис)                           (ініціали, прізвище) 



 

Додаток 4 

до наказу ректора 

від 21.10.2020 р. № Н-412 

 

Інформація  

про наукову, науково-технічну, мистецьку та інноваційну діяльність факультету 

(наукової установи) за 2020 рік 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених, у тому числі про діяльність Ради молодих учених та інших молодіжних 

структур 

Студентський науковий гурток кафедри режисури та хореографії, науковий куратор доц. 

кандидат мистецтвознавства О.А. Плахотнюк. 

За звітній період студенти кафедри стали учасниками наступних наукових заходів:  

 ХІІІ студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у 

контексті європейського наукового простору» (Львів, 22 травня 2020 р.). 

 VІІІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Хореографічна культура – 

мистецькі виміри» (м. Львів, 15 квітня 2020 року). 

 Онлайн-семінар у рамках проекту «Академія натхнення» від ГО «Яскрава країна» та 

тему «Хореографічне мистецтво в Україні та світі. Танець – це розвага, вдосконалення тіла, 

розвиток особистості погляд із жартом та науковим підтекстом. Хореограф (танцівник) – 

перспектива для здобуття майбутньої.  

 П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та 

метидко-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 27–28 березня 2020 р.) (2 студента): 

 Чотирнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція кафедри загальної та 

соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка «Актуальні проблеми української освіти» (Львів, 

грудень 2019 р.). 

Творчо-мистецька робота студентів. В рамках студентського наукового гуртка діють 

творчо-мистецькі лабораторій, що займаються творчою, мистецькою діяльністю спрямованою 

на самореалізацію студентів у хореографічному мистецтві. 

- Український балетний театр «Прем’єра» (UBT «Premiera»). Художній керівник народний 

артист України Олег Петрик. 

- Ансамбль українського та народного танцю Українського балетного театру «Прем’єра» 

(Folk dance UBT «Premiera»). Художній керівник Надія Кіптілова. 

- Театр «Класичного танцю» кафедри режисури та хореографії. Художній керівник Юлія 

Безпаленко.  

- Студентський театр з «Мистецтва балетмейстера». Художній керівник доцент кафедри 

режисури та хореографії Оксана Лань. 

- Дитяча хореографічна студія кафедри режисури та хореографії «Львівська академія 

танцю». Куратор і автор ідеї створення дитячої студії професор кафедри, народний артист 

України Олег Петрик. 

Кафедра проводить цілий ряд популярних в Україні та за її межами конкурсів 

хореографічного мистецтва, а саме: Міжнародний конкурс сучасного хореографічного 

мистецтва «Супер данс (Super dance)»; Відкритий мандруючий дитячо-юнацький фестиваль-

конкурс мистецтв «Здійснення мрій» та «Здійснення мрій – професіонали»; Всеукраїнський 

профорієнтаційний фестиваль хореографічного мистецтва «Відлуння» та ін. 

 

 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях, 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

підрозділі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у закладі 



 

 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

вищої освіти або 

науковій установі 

після закінчення 

аспірантури 

2017 23 (23,24 %) 0 - 

2018 50 (43,48 %) 0 - 

2019 51 (46,73%) 3 - 

2020 65 (56,52%) 6 - 

 

VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо), їх напрями діяльності, робота з 

замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та 

результативність роботи – до 30 рядків). 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

(надати: 

у текстовому вигляді загальну інформацію про стан міжнародного наукового 

співробітництва: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади його успішної реалізації та перспективи розвитку - до 

20 рядків; 

у вигляді таблиці за формою нижче, в якій навести дані, що стосуються тільки тих 

зарубіжних партнерів, з якими укладено договори на виконання науково – дослідних робіт або 

отримано ґранти). 

 

Країна-партнер 

(в алфавітному 

порядку) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів. 

Кафедра режисури та хореографії  

Шифр/Державний реєстраційний номер: 0120U101781 

 «Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна культура, 

хореографічна педагогіка, систематика, взаємодія з культурно-історичними факторами)». 

Термін виконання 01.01.2020 – 31.12.2022 рр.  Науковий керівник доц. Петрик О.О. 

Досліджено питання: формування напрямів, шкіл, та осередків хореографічного 

мистецтва, що розкривають проблематику генезису хореографічного мистецтва в контексті 

суспільно-політичних та мистецьких тенденцій ХХІ століття. Розвиток педагогічної думки в 

контексті хореографії й опрацювання різноманітних педагогічно-психологічні методик з її 

вивчення. Звернуто увагу на важливість підготовки фахівців у курсі «Мистецтво 

балетмейстера», що супроводжуються новітніми тенденціями образостворення, виконання та 

сприйняття танцювальних творів, на важливість розуміння музичної складової хореографічного 

мистецтва, а також значення постаті в контексті розвитку хореографічного мистецтва, 

утвердження процесів становлення українських педагогічних мистецьких новаторських 

пошуків особистостей провідних митців України в тому числі Галичини, що підносять 

значущість їхніх напрацювань у процесі становлення хореографічного мистецтва України. 

Розглянуто проблематику формування кінезіології танцю, танцювального руху; 

педагогічні, психологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії. Схарактеризовано 

теоретичні, методичні засади в практичній діяльності вчителів, тренерів хореографії, а саме ‒ 

питання основ медичного забезпечення, профілактики травматизму в хореографічних гуртках; 



 

 

означено напрямки арт-терапії засобами хореографічного мистецтва; психологічні аспекти 

діяльності, засоби корекції, реабілітаційні та відновлення організму в хореографії.  

Співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO). 

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з 

хореографічного мистецтва: 

a) Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-

біологічні аспекти в хореографії та спорті» (з міжнародною участю). / Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 1498. від 28.11.2019 р. / Лист департаменту освіти і науки Львівської 

обл. №21-1350/0/2-19 від 04.12.2019 р. /Лист департаменту гуманітарної політики львівської 

міської ради №4-264-3454 від 06.12.2019 р. / Лист Українського державного центру 

позашкільної світи №02-26 від 21.02.2020 р. / Наказ ректора ЛНУ ім. Івана Франка № 0-44, від 

20.05.2020 р.  

b) Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри». (м. Львів, 15 квітня 2020 р.).  

c) ХІІІ студентської наукової конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні у 

контексті європейського наукового простору» Секція Хореографічне мистецтво (м. Львів, 22 

травня 2020 р.).  

Співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO). 

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій з 

хореографічного мистецтва: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-

біологічні аспекти в хореографії та спорті» (з міжнародною участю). / Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 1498. від 28.11.2019 р. / Лист департаменту освіти і науки Львівської 

обл. №21-1350/0/2-19 від 04.12.2019 р. /Лист департаменту гуманітарної політики львівської 

міської ради №4-264-3454 від 06.12.2019 р. / Лист Українського державного центру 

позашкільної світи №02-26 від 21.02.2020 р. /Наказ ректора ЛНУ ім. Івана Франка № 0-44, від 

20.05.2020 р.  

- Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри». (м. Львів, 15 квітня 2020 р.).  

- ХІІІ студентської наукової конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні у 

контексті європейського наукового простору» Секція Хореографічне мистецтво (м. Львів, 22 

травня 2020 р.).  

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади 

наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; 

Demianchuk A. Roman miracle-working icons of the Mother of God in the iconic art of 

Ukraine. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / 

edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 474 p. – 420–449 (Chapter 

«History of Art» https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-148 

http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-3/all-science_part_7.pdf 

Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний 

поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : 

СПОЛОМ, 2020. – 316 с. 

Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : 

СПОЛОМ, 2020. – 244 с. 

Дем’янчук А. Andriy Demyanchuk Icon / А. Дем’янчук [Електронний посібник]. – Львів : 

ТзОВ Манускрипт. – 2020. – 75 c. 

URL: https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html, 

URL: https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html?fbclid=IwAR1qgrKNrmqxV4

_4I7-mPaiupov_dO1gR1l_P-F8N1gu07HDdmG3vxXqXTk 

Шіт Т. Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (Європейська 

програма) / Т. Шіт // [Електронний посібник] – Львів : Разом TV, 2020. URL:  

www.mv.inf.ua/index.php?id=53  

http://www.baltijapublishing.lv/download/all-science-3/all-science_part_7.pdf
https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html
https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html?fbclid=IwAR1qgrKNrmqxV4_4I7-mPaiupov_dO1gR1l_P-F8N1gu07HDdmG3vxXqXTk
https://manusbook.com/9043_Demyanchuk_Icona_O/index.html?fbclid=IwAR1qgrKNrmqxV4_4I7-mPaiupov_dO1gR1l_P-F8N1gu07HDdmG3vxXqXTk
http://www.mv.inf.ua/index.php?id=53


 

 

Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навчально-

методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра 

режисури та хореографії, 2020. – 183 с.  

Лань О. Мистецтво балетмейстера: хореографія великої форми: навчально-методичний 

посібник / О. Лань. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 

180 с. 

Лукашов В. О. Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern dance в 

експериментальній виставі «Макс і Ло» / В. О. Лукашов // упоряд., наук. керівник 

О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 

68 с.  

Мосєсова К. І. Модерн-балет Оксани Лань «Акверіас»: концептуальний підхід у сучасній 

хореографії України / К. І. Мосесова // упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник 

А. Л. Дем’янчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 

93 с. 

Тураш Д. Я. Психофізичний апарат танцівника в процесі творення вистави «Кара» : 

науково-популярний нарис / Д. Я. Тураш // упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник 

П. Є. Луньо. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – 80 с.  

Хореографічна культура – мистецькі виміри» / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. ‒ Вип. 8. – 280 с.  

Хореографічна культура – мистецькі виміри» / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2019. ‒ Вип. 9. – 208 с.  

 

 

 Декан факультету                               ___________                     Крохмальний Р.О. 

керівник наукового підрозділу)                   (підпис)                           (ініціали, прізвище) 

 



 

 

Додаток 6 

до наказу ректора 

від 21.10.2020 р. № Н-412 

 

Інформація  

про науково-дослідну роботу студентів факультету  

(наукового підрозділу) у 2020 році 

 

 1. Кількість студентів факультету денної форми навчання станом на 1 листопада 

2020 року. 

119 студентів  

 2. Структури, які здійснюють організацію науково-дослідної роботи студентів на 

факультеті в цілому, а також на кафедрах (Рада з науково-дослідної роботи студентів, Наукове 

товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, органи студентського 

самоврядування, добровільні об’єднання студентів тощо; можна представити у вигляді схеми). 

Зазначити їхні функції (діяльність). 

Студентський науковий гурток кафедри режисури та хореографії, науковий куратор доц. 

кандидат мистецтвознавства О.А. Плахотнюк. 

 Премія Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, 

образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового та кіномистецтва Бакало Марія 

Григорівна студентка 4 курсу заочної форми навчання кафедри режисури та хореографії 

ЛНУ ім. Івана Франка. В категорії «Митцям хореографічного мистецтва» - результати: 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245398681&cat_id=244910594 

(грудень 2018 – грудень 2019 рік м. Київ).  

 Перемога конкурсу грантів мобільності IPortunos First Call 2019 – номінація Performing Arts, 

Бакало Марія Григорівна студентка 4 курсу заочної форми навчання кафедри режисури та 

хореографії ЛНУ ім. Івана Франка. https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/selected-

applicants/first-call-2019/ (грудень 2019 р.).  

За звітній період студенти кафедри стали учасниками наступних наукових заходів:  

 ХІІІ студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у 

контексті європейського наукового простору» (Львів, 22 травня 2020 р.). 

 VІІІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Хореографічна культура – 

мистецькі виміри» (м. Львів, 15 квітня 2020 року). 

 Онлайн-семінар у рамках проекту «Академія натхнення» від ГО «Яскрава країна» та 

тему «Хореографічне мистецтво в Україні та світі. Танець – це розвага, вдосконалення тіла, 

розвиток особистості погляд із жартом та науковим підтекстом. Хореограф (танцівник) – 

перспектива для здобуття майбутньої.  

 П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та 

метидко-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 27–28 березня 2020 р.) (2 студента): 

 Чотирнадцята міжфакультетська студентська наукова конференція кафедри загальної та 

соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка «Актуальні проблеми української освіти» (Львів, 

грудень 2019 р.). 

 

 3. Залучення студентів до виконання держбюджетних і госпдоговірних тем, що 

виконуються в Університеті: 

Кількість 

держбюджетних 

тем 

Кількість студентів, 

залучених до виконання 

держбюджетних тем 

Кількість 

госпдоговірних 

тем 

Кількість студентів, 

залучених до виконання 

госпдоговірних тем 

1 2 3 4 

 

 4. Залучення студентів до виконання вітчизняних і міжнародних проектів (ґрантів), що 

виконуються в Університеті: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmincult.kmu.gov.ua%2Fcontrol%2Fuk%2Fpublish%2Farticle%3Fart_id%3D245398681%26cat_id%3D244910594%26fbclid%3DIwAR3FE3hqAQTDARGvzVdELyDLFyZkrFB73X-mKZfnUyCJEiM35KwNjGhyR9M&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.i-portunus.eu%2Fabout-the-programme%2Fselected-applicants%2Ffirst-call-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LBeJYwQblzP1esAfDHFFLzgSWM9Tu54-UFBtAUXzMFPcr3Vr4TKkMVV8&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.i-portunus.eu%2Fabout-the-programme%2Fselected-applicants%2Ffirst-call-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LBeJYwQblzP1esAfDHFFLzgSWM9Tu54-UFBtAUXzMFPcr3Vr4TKkMVV8&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB


 

 

Кількість 

проектів 

Кількість студентів, 

залучених до виконання 

проектів (ґрантів) 

Категорія залучених 

студентів (курс 

навчання) 

Форма залучення 

(види виконуваних 

робіт) 

Вітчизняні 

Немає    

Міжнародні (ґранти) 

Немає     

 

 

 5. Кількість захищених магістерських робіт. 

15 (п'ятнадцять) 

 6. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) за результатами їхньої 

науково-дослідної роботи (у співавторстві / самостійних). 

77 (12/65) 

 7. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами (у співавторстві / 

самостійних).  

 

 8. Інформація про проведені на базі Університету міжнародні та всеукраїнські 

студентські конференції: 

Назва 

конференції 

Статус конференції 

(міжнародна, 

всеукраїнська) 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість 

учасників від 

інших ВНЗ 

Кількість 

закордонних 

учасників, країни 

1 2 3 4 5 

«Хореографічна 

культура – 

мистецькі 

виміри» 

 

Восьма 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

54 51 - 

 

 9. Організація міжфакультетських, загальноуніверситетських масових заходів: конкурсів, 

олімпіад, оглядів, виставок студентської наукової творчості тощо (у довільній формі). 

Конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 02 культура і мистецтво 

спеціальність 024 Хореографія кафедри режисури та хореографії факультету культури і 

мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка 

Результати конкурсу:  

– Тураш Дарина Ярославівна «Психофізичний апарат танцівника в контексті творення 

вистави “Кара”» (Науковий керівник доцент Луньо П.Є.) – І місце 

– Мосєсова Ксенія Ігорівна «Модерн-балет Оксани Лань “Акверіас”: концептуальний підхід 

у сучасній хореографії України» (Науковий керівник доцент Дем’янчук А.Л.) – ІІ місце  

– Лукашов Валентин Олександрович«Синтез виражально-зображальних властивостей tap 

dance і modern dance у одноактній виставі “Макс і Ло”». (Науковий керівник доцент 

Плахотнюк О.А.)– ІІІ місце  

– Скиба Юлія Юріївна «Інваріантність перформативного хореографічного мистецтва у 

перформанс-балеті “APOSTERIORI”» (Науковий керівник доцент Луньо П.Є.) – IV місце 

– Цяпута Марія Федорівна «Сенс життя та проблематика послуху у танцювальній виставі 

«Три сини» за мотивами арабської народної хореографії». (Науковий керівник доцент 

Дем’янчук А.Л.) – V місце  

Кращі конкурсні роботи видані: 

 

Лукашов В. О. Синтез виражально-зображальних властивостей tap dance і modern dance в 

експериментальній виставі «Макс і Ло» / В. О. Лукашов. [упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : 



 

 

Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 

2020. – 68 с.  

Мосєсова К. І. Модерн-балет Оксани Лань «Акверіас»: концептуальний підхід у сучасній 

хореографії України / К. І. Мосесова // упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник 

А. Л. Дем’янчук. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра 

режисури та хореографії, 2020. – 93 с. 

Тураш Д. Я. Психофізичний апарат танцівника в процесі творення вистави «Кара» : 

науково-популярний нарис / Д. Я. Тураш // упоряд. О. А. Плахотнюк, наук. керівник 

П. Є. Луньо. – Львів : Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра 

режисури та хореографії, 2020. – 80 с.  

 

 10. Участь студентів у міжнародних (за межами України) заходах і програмах 

(конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках; освітніх проектах, програмах обміну 

студентами, програмах міжнародних обмінів з отриманням двох дипломів тощо). 

Назва заходу, програми Країна Кількість залучених студентів Результат участі 

1 2 3 4 

 

 11. Форми заохочення студентів за результатами науково-дослідної роботи: 

Форма заохочення Прізвище, ініціали, 

курс 

Стипендії 

Президента України  

Верховної Ради України  

Кабінету Міністрів України  

Інших установ і фондів  

Іменні премії 

Премія Президента України для молодих письменників 

і митців у сфері музичного, образотворчого, 

хореографічного, естрадно-циркового та кіномистецтва. В 

категорії «Митцям хореографічного мистецтва» - 

результати: 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=2

45398681&cat_id=244910594 (грудень 2018 – грудень 

2019 рік м. Київ).  

Бакало Марія 

Григорівна студентка 4 

курсу заочної форми 

навчання кафедри 

режисури та 

хореографії ЛНУ ім. 

Івана Франка. 

Перемога конкурсу грантів мобільності IPortunos First 

Call 2019 – номінація Performing Arts, https://www.i-

portunus.eu/about-the-programme/selected-applicants/first-

call-2019/ (грудень 2019 р.).  

 

Бакало Марія 

Григорівна студентка 4 

курсу заочної форми 

навчання кафедри 

режисури та 

хореографії ЛНУ 

ім. Івана Франка. 

 

 Декан факультету (керівник наукового підрозділу) підпис (ініціали, прізвище) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmincult.kmu.gov.ua%2Fcontrol%2Fuk%2Fpublish%2Farticle%3Fart_id%3D245398681%26cat_id%3D244910594%26fbclid%3DIwAR3FE3hqAQTDARGvzVdELyDLFyZkrFB73X-mKZfnUyCJEiM35KwNjGhyR9M&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmincult.kmu.gov.ua%2Fcontrol%2Fuk%2Fpublish%2Farticle%3Fart_id%3D245398681%26cat_id%3D244910594%26fbclid%3DIwAR3FE3hqAQTDARGvzVdELyDLFyZkrFB73X-mKZfnUyCJEiM35KwNjGhyR9M&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.i-portunus.eu%2Fabout-the-programme%2Fselected-applicants%2Ffirst-call-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LBeJYwQblzP1esAfDHFFLzgSWM9Tu54-UFBtAUXzMFPcr3Vr4TKkMVV8&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.i-portunus.eu%2Fabout-the-programme%2Fselected-applicants%2Ffirst-call-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LBeJYwQblzP1esAfDHFFLzgSWM9Tu54-UFBtAUXzMFPcr3Vr4TKkMVV8&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.i-portunus.eu%2Fabout-the-programme%2Fselected-applicants%2Ffirst-call-2019%2F%3Ffbclid%3DIwAR1LBeJYwQblzP1esAfDHFFLzgSWM9Tu54-UFBtAUXzMFPcr3Vr4TKkMVV8&h=AT2-4A616is6uHMLSG_op0N4PX7I5CBS_awnB9ed_Mte4AJ90_dUPu6vzVa_0kvWg14_8AfiGHUodTpn0hCFGKf2HScacdgHjrCs19fkJ90DP7Wje13r5Nl0DNjt1BYFttnB


 

 

Додаток 8 

до наказу ректора 

від 21.10.2020 р. № Н-412 

 

Секція (додаток 17) 

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки  

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

за результатами науково-дослідної роботи теми, яку виконували в межах робочого часу 

викладачі,  а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів 

 

1. Тема НДР: «Парадигма хореографічного мистецтва в світі та Україні (танцювальна культура, 

хореографічна педагогіка, систематика, взаємодія з культурно-історичними факторами)». 

2. Керівник НДР: Петрик Олег Олегович, народний артист України, професор кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка 

3. Номер державної реєстрації НДР: 0120U101781 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

5. Терміни виконання: початок, закінчення01.01.2020 – 31.12.2022 рр. 

6. Анотація: 

Наукове спрямування: 

- дослідження генезису, жанрово-стилістичних особливостей, хореографічної педагогіки 

усіх видів та новітніх форм хореографії в України та світі; 

- вивчення взаємодії хореографічного мистецтва з культурними процесами діяльності 

людства 

Організація науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів та майстер-

класів з хореографічного мистецтва. 

Публікація наукових статей, навчальних посібників, монографій з даної тематики, 

підготовка і виголошення доповідей на конференціях. Написання та захист під науковим 

керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри докторських, магістерських, 

курсових робіт, підготовка виступів студентів кафедри режисури та хореографії на Студентських 

наукових конференціях. Організація творчо-мистецької роботи хореографічних колективів 

кафедри. 

Мета: 

– формування наукового апарату у вітчизняні мистецтвознавчі наукові з дослідження 

хореографічної культури; 

– вивчення філософії та теорії танцю сьогодення; 

– становлення хореології як мистецтвознавчої дисципліни; 

– дослідження історично-культурних та жанрово-стилістичних чинників народної, 

класичної, бальної, сучасної хореографії та інших новітніх форм танцю; 
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Copernicus URL:. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/61.pdf   
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Статті в інших виданнях України 35 (тридцять п’ять). 
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