
Додаток 3 
 

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

а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів на 2022 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) 
Номер державної реєстрації –  
0120U101781 

Петрик О. О., 
кандидат 

мистецтвознавства. 
Доцент, народний 
артист України. 

Кафедра 
режисури і 
хореографії 

01.01.2020–
31.12.2022 рр. 

Завершення  дослідження в 
контексті розвитку танцювальної 
культури і світі та Україні, 
визначення основних засад 
розвитку системи педагогічних 
знань у сфері хореографічного 
мистецтва, розвиток хорології як 
мистецтвознавчої науки в 
українському науковому колі,  
вивчення культурно-історичних 
факторів формування 
хореографічного мистецтва. 

Публікації: 
– 1 монографії;  
– 12 наукових статей (2 

закордонні, 10 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 
 
 

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

(наукової установи) за 2022 рік 
кафедра режисури та хореографії  

 
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

факультету (наукової установи) (не більше однієї сторінки): 
а) коротка довідка про підрозділ (до 7 рядків); 
б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні чотири роки у 

текстовому та табличному  вигляді); 
в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки, у вигляді 

таблиці:  
Категорії робіт 2018 2019 2020 2021 

к-сть, 
од. 

тис. 
гривень 

к-сть, 
од. 

тис. 
гривень 

к-сть, 
од. 

тис. 
гривень 

к-сть, 
од. 

тис. 
гривень 

Фундаментальні         

Прикладні          
Госпдоговірні          

г) спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук, доктора філософії та доктора наук, кількість захищених дисертацій: 
Шифр спецради, прізвище 

голови, заступника голови і 
вченого секретаря 

Захищено  
докторських дисертацій (к-ть) 

Захищено  
кандидатських дисертацій(к-ть) 

працівники ЛНУ 
ім.І.Франка 

сторонні  
працівники 

працівники ЛНУ 
ім.І.Франка 

сторонні  
працівники 

     

Спеціалізована вчена рада 
– К 20.051.08  
ДЗ «Прикарпатський 
національний  університет 
імені Василя Стефаника» 
м. Івано-Франківськ  

  Петрик Олег 
Олегович, доцент 
кафедри 
режисури та 
хореографії 

 

За звітний період захищено 1 докторську дисертацію: 
 Гарбузюк Майя Володимирівна. «Образ України у польському театрі ХІХ століття: 
імагологічний аспект». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. 
Спеціальність 17.00.02 – Театральне мистецтво (захист відбувся 30 січня 2020 р.). 

За звітний період захищено 1 кандидатську  дисертацію: 
Петрик Олег Олегович. Балетна трупа Львівського театру опери та балету другої половини 

ХХ століття – початку ХХІ століття: художньо-творчий аспект. (Дата захисту – 29 січня 2021 р. 
Спеціалізована вчена рада – К 20.051.08.) 
 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності  
а) важливі результати за усіма закінченими у 2021 році науковими дослідженнями і 

розробками, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не 
виконувалось, то зазначити наукові результати науково-дослідних робіт, які виконувались за 

https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/aref_Petryk.pdf
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/aref_Petryk.pdf


 

 

рахунок коштів з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний 
обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2021 рік; коротко описати одержаний 
науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне застосування); 

б) важливі результати, отримані під час  виконання перехідних науково-дослідних робіт 
(зазначити назву роботи, наукового керівника, обсяг фінансування за повний період, зокрема на 
2020 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  
значимість та  практичне застосування). 

 
ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2021 році за межами закладу вищої освіти або 

наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або 
договори):  

 
№ 
з/п 

Назва та 
автори 

розробки 

Важливі 
показники, які 

характеризують 
рівень 

отриманого 
наукового 
результату; 

переваги над 
аналогами, 

економічний, 
соціальний 

ефект 

Місце 
впровадження 

(назва 
організації, 

підпорядкова
ність, 

юридична 
адреса) 

Дата акту 
впровадження 

Практичні результати, 
які отримано 

закладом вищої 
освіти / науковою 

установою від 
впровадження 

(обладнання, обсяг 
отриманих коштів, 

налагоджено 
співпрацю для 

подальшої роботи 
тощо) 

1 2 3 4 5 6 
      

 
IV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2021 році у 

виданнях, які відносяться до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus , за 
формами: 

Журнали з коефіцієнтом впливовості (IF) 
 

№ 
з/п 

Автор(и) Автор(и) 
Університету 

/ посада 

Назва роботи Назва 
видання, де 

опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск), 
перша-
остання 
сторінки 
роботи 

Коефіцієнт 
впливовості 

(Impact-factor 
/ Cite Score) 

1 2 3 4 5 6 7 
Web of Science 

1.  Berest I., 
Berest R., 
Pasichnyk M., 
Zachepa A., 
Zubko N. 

Берест Р. Я. 
професор 
кафедри 
режисури та 
хореографії  

Pedagogical 
Ideas and 
System of 
Eastern Galicia 
in the Second 
Half of the 
Xixth Century 
on an Example 
of the 
Professional 
Activity of 
“Тowarzystwa 

Journal of 
omplementary 
medicine 
research 

2020 – №1 
– vol. 11 – 
Р. 373–379. 

 

https://www.scopus.com/sources.uri


 

 

pedagogicznego 
we Lwowіe” 

2.  Berest I. R. 
Berest R. Ya. 
Pasichnyk M. 
S. Savchuk H. 
M. Oliynyk 
M. A. 

Берест Р. Я. 
професор 
кафедри 
режисури та 
хореографії 

Аналіз статуту 
та першого 
року 
діяльності 
львівського 
товариства 
галицьких 
лікарів 
(Towarzysnwo 
lekarzów 
Galicijskych) 

Медичні 
перспективи, 

2020 – Т. 
25 – №2. – 
С. 168–176 

 

3.  Berest I.R. 
Berest R.Ya. 
Pasichnyk M.S. 
Pasichnyk S.M. 
SavchukH.M. 
Strelbytska 
S.M. 

Берест Р. Я. 
професор 
кафедри 
режисури та 
хореографії 

Strelbytska 
S.M. Еволюція 
лікувально-
оздоровчого 
напряму 
діяльності 
профспілок 
Галичини ХІХ 
– початку ХХ 
ст. 

Медичні 
перспективи, 

2021 – Т.26 
– №3. – С. 
197–204 

 

…       
Scopus 

1.  Beregovska 
Kh., 
Demianchuk 
A., 
Tаrasenko A. 

Дем’янчук А. 
Л. доцент 
кафедри 
режисури та 
хореографії 

Connotations of 
Identities in 
William 
Kurelek’s 
Paintings: 
Typology and 
Critical Art 
Analysis 

Rupkatha 
Journal on 
Interdisciplinary 
Studies in 
Humanities. 

Vol. 13, – 
No. 1, 
January-
March, 2021. 

 

2.        
3.        
…       
 

Журнали без коефіцієнту впливовості (IF) 
 

№ 
з/п 

Автор(и) Автор(и) 
Університету 

/ посада 

Назва роботи Назва видання, 
де опубліковано 

роботу 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 

роботи 
1 2 3 4 5 6 

Web of Science 
1.       
2.       
3.       
…      

Scopus 
1.       
2.       



 

 

3.       
…      

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

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

(навести: 
у текстовому вигляді – до 7 рядків; 
у вигляді таблиці (див. нижче); 
у вигляді переліку внутрішніх стимулюючих заходів та відзнак – до 5 рядків). 

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:  
ХIV студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у 

контексті європейського наукового простору» (Львів, 12 травня 2021 р.)  
ХІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Хореографічна культура – 

мистецькі виміри» (м. Львів, 24 квітня 2021 року)  
Всеукраїнський семінару-практикум хореографів України (м. Львів, 26 березня 2021 року)  
Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та 

методико біологічні аспекти в хореографії та спорі» (м. Львів, 25 березня 2021 р.)  
V Міжнародної науково-практичної конференції «Виховний та мистецький вплив 

сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (м. Львів, 12 
листопада 2020 року)  

I International Scientific and Theoretical Conference, (Pisa, 12.February 2021)  
ХІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Хореографічна культура – 

мистецькі виміри» (м. Львів, 12 листопада 2020 року)  
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. 

 
Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 
дослідженнях, 

та відсоток від загальної 
кількості студентів 

Кількість молодих 
учених, які працюють у 

підрозділі 

Відсоток молодих 
учених, які 

залишаються у закладі 
вищої освіти або 
науковій установі 
після закінчення 

аспірантури 
2018 50 (43,48 %) 0 - 
2019 51 (46,73%) 3 - 
2020 65 (56,52%) 6 - 
2021 63 (59,26) 14 - 



 

 

 
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 
 
VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 
наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність (зазначити окремо кожну 
базу та відповідний трафік).  

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

робочого часу викладачів (зазначити теми, зареєстровані в УкрІНТЕІ, наукових керівників, 
наукові результати, їх значимість – до 10 рядків по кожній темі). 

 
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.  

Робота по розробці державних стандартів у складі науково-методичної комісії Міністерства 
освіти і науки України НМК №2 з «Культури і мистецтва», Науково-методичної ради сектору 
вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія» (секретар). Співпраця з Міжнародною радою танцю 
при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO) та з українським осередком CIOFF (Міжнародна 
Рада Організацій Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв), Міжнародної асоціації 
позашкільної освіти з питань розробки нормативних документів щодо діяльності закладів 
позашкільної освіти (художньо-естетичний напрям). Проведення курсів для вчителів 
хореографії у ЗСО, керівників гуртків і керівників танцювальних колективів Львівщини у 
Львівському обласному інституті післядипломної освіти. Участь у робочій групі та раді 
директорів ЗПО при ДОН ЛОДА щодо розробки та реалізації Стратегії розвитку освіти 
Львівщини на 2021–2024р.р. 

Проаналізовано вибір як основу створення та вирішення конфлікту у хореографічному 
творі. Визначено національні традиції кримських татар на прикладі аналізу танцю «Агир ава ве 
хайтарма». Досліджено феномен танцювальної культури некрасовських козаків. Опрацьовано 
методику виконання вправ біля опори для першого та другого років навчання з народно-
сценічного танцю. Визначено основні аспекти особливостей виконання хореографічної лексики 
Волині на прикладі танцю «Гірка-вечір, гірка-ніч». З’ясовано створення хореографічного 



 

 

образу засобами пластичних і часових мистецтв. Вивчено взаємозв’язок балетмейстера з 
художником та композитором під час створення хореографічного твору, провідні авторські 
баянні школи України як визначальний складник регіональної інструментальної традиції, а 
також діяльність львівської баянної школи у тематиці науково-практичних конференцій. 
Дослідження ґенези запровадженої авторської методики режисури та композиції великих 
хореографічних творів, вивчення використання методики в роботі різноформатних та 
різнопланових хореографічних колективів; проаналізовано творчість народного колективу 
Модерн-балету «Акверіас»: 90-х роки ХХ століття – 20-і роки ХХІ століття. Робота з архівами 
колективу за 35 років його діяльності. Дослідження методів викладання класичного танцю в 
межах класичного університету. Дослідження розвитку та популяризації класичного танцю в 
Україні. Дослідження тіла людини з точки зору його здоров’я в класичному танці. Підготовка 
відкритих показових уроків з предмету теорія та методика викладання класичного танцю. 

 
Організовано: 
• Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Гарант освітньої 

програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія» 
(29 вересня 2021 р. м. Львів). 

• Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Впровадження 
державного Стандарту вищої освіти спеціальності 024 Хореографія» (04 березня 2021 р. м. 
Львів). 

• Науково-практичний семінар-практикум стейкхолдерів «Обговорення освітніх 
програм: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; другого (магістерського) рівня вищої 
освіти; третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, спеціальність 024 Хореографія кафедри 
режисури та хореографії» (27 жовтня 2021 р. м. Львів). 

 
Стажування: 

– доц. О. Плахотнюк: Стажування за програмою «Вдосконалення викладацької 
майстерності» (6 кредитів / 180 годин) 01 жовтня 2020 р. – 23 січня 2021 року Львівського 
національного університету імені Івана Франка, сертифікат СВ№02070987/000086-21.  

– доц. О. Плахотнюк: Міжнародне науково-педагогічне стажування Куявський університет 
у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 
жовтня 2021 року). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські 
освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Індивідуальна 
тема «Філософське сприйняття танцю на підвалинах сучасного мистецтва». Документи, що 
підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 03.09.2021 року 
керівника відділу дидактики Куявського університету в Влоцлавеку; 2) інформаційний лист та 
програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат про наукове 
стажування (жовтень 2021року).  

– доц. Р. Кундис. Міжнародне науково-педагогічне стажування у ISMA Вищій школі 
менеджменту інформаційних систем (Латвійська Республіка) в період із 21 червня по 31 липня 
2021 р. на тему: «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та 
країнах ЄС: традиції та нові підходи» за спеціальністю 024 Хореографія в обсязі (6 кредитів / 
180 годин). Сертифікат № CSI-213107-ISMA від 31.07.2021 р. 

– доц. О. Лань: Міжнародне науково-педагогічне стажування Куявський університет у 
Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 вересня – 17 
жовтня 2021 року). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування «Європейські 
освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». Документи, що 
підтверджує міжнародне стажування: 1)інформаційний лист та програма міжнародного 
науково-педагогічного стажування; 2) Сертифікат про наукове стажування (жовтень 2021року).  

– проф. Берест Н. Я. кінець 2020–початок 2021 року стажування у ГО «Прометеус» при 
МОН України та Міжнародному фонді «Відродження». тему «Протидія та попередження 



 

 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти (80 год., 2,6 кредити ЄКТС). (Сертифікат про 
проходження курсів виданий 10.01.2021 р.). 

– асистент/аспірант Гриценко Я. В.: Міжнародне Науково-педагогічне стажування ISMA 
вища школа менеджменту інформальйних систем, (6 кредитів ECTS / 180 годин). (Рига, 
Латвійська Республіка 21 червня – 31 липня 2021 року, дистанційно). Напрям міжнародного 
науково-педагогічного стажування «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та 
мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи». Індивідуальна тема «Імпровізація 
як інструмент вдосконалення хореографа в новітніх умовах». Документи, що підтверджує 
міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 26.06.2021 року 
професора,академіка, президента ISMA; 2) інформаційний лист та програма міжнародного 
науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат № CSI-213104-ISMA про наукове стажування 
(вересень 2021року).  

– доц. Яцеленко А. А.: Міжнародне Науково-педагогічне стажування Куявський 
університет у Влоцлавеку (6 кредитів ECTS / 180 годин). (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 6 
вересня – 17 жовтня 2021 року). Напрям міжнародного науково-педагогічного стажування 
«Європейські освітні цінності та шляхи вдосконалення освіти в галузі культури й мистецтва». 
Індивідуальна тема «Сучасні аспекти підготовки майбутніх педагогів хореографії». Документи, 
що підтверджує міжнародне стажування: 1) Запрошення на наукове стажування від 03.09.2021 
року керівника відділу дидактики Куявського університету в Влоцлавеку; 2) інформаційний 
лист та програма міжнародного науково-педагогічного стажування; 3) Сертифікат про наукове 
стажування (жовтень 2021року).  
 

Х.  Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок 
 (навести дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та обладнання 
іноземного або вітчизняного виробництва, їх вартість, у вигляді таблиці за формою нижче) 
 
№ 
з/п 

Назва приладу (українською мовою 
та мовою оригіналу) і його марка, 

рік випуску, фірма-виробник, країна 
походження 

Науковий(і) напрям(и) та 
структурний(і) підрозділ(и), 
для якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, 
тис. гривень 

1 2 3 4 
    

 
XІ. Заключна частина 
(надати зауваження та пропозиції щодо забезпечення ректоратом Університету / 

департаментом науково – технічного розвитку МОН організації та координації наукового 
процесу у підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах, основних труднощів та 
недоліків в роботі підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ при провадженні 
наукової та науково-технічної діяльності у 2020 році; щодо налагодження більш ефективної 
роботи в організації цих процесів.) 
 
 Декан факультету                               ___________                     ___________________ 
(керівник наукового підрозділу)                   (підпис)                           (ініціали, прізвище) 



 

 

Додаток 6 
 

 
Інформація  

про науково-дослідну роботу студентів факультету  
(наукового підрозділу) у 2021 році 

 
 1. Кількість студентів факультету денної форми навчання станом на 1 листопада 
2020 року. 
 
 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). 
 
 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: 

Кількість 
проектів 

Кількість студентів, 
залучених до виконання 

проектів (ґрантів) 

Категорія залучених 
студентів (курс 

навчання) 

Форма залучення 
(види виконуваних 

робіт) 
Вітчизняні 

    
Міжнародні (ґранти) 

    
 
 5. Кількість захищених магістерських робіт. 
 
 6. Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) за результатами їхньої 
науково-дослідної роботи (у співавторстві / самостійних). 

Студентські публікації 54 (4/50): статті у виданнях, які мають імпакт-фактор – 9 (дев’ять, 
4/5) ; інші студентські публікації 42 (сорок дві). Науково-популярне видання – 3 (три). 
 
 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 

ХІ Всеукраїнської наукової 
студентської конференції 

Всеукраїнська  25 9 - 



 

 

«Хореографічна культура – 
мистецькі виміри» (м. Львів, 

12 листопада 2020 року) 
ХІІ Всеукраїнської наукової 

студентської конференції 
«Хореографічна культура – 

мистецькі виміри» (м. Львів, 
24 квітня 2021 року) 

Всеукраїнська 33 12  

ХIV студентська наукова 
конференція «Культурно-

мистецькі процеси в Україні 
у контексті європейського 

наукового простору» секція 
хореографія  

Всеукраїнська 8 - - 

 
 9. Організація міжфакультетських, загальноуніверситетських масових заходів: конкурсів, 
олімпіад, оглядів, виставок студентської наукової творчості тощо (у довільній формі). 

• Відкритий онлайн науково-методичний семінар факультету культури і мистецтв та 
кафедри режисури та хореографії із участю представників ЗВО України «Академічна 
доброчесність. Сприйняття та розуміння у мистецькому середовищі» доповідач кандидат 
мистецтвознавства, доцент режисури та хореографії О. Плахотнюк (27 жовтня 2020 р. м. Львів) 

• Науково-методичний семінар факультету культури і мистецтв із участю 
представників ЗВО України «Формування методики подання навчального матеріалу: вправи 
біля опори народно-сценічного танцю. Ефективність отримання якісних результатів навчання». 
Доповідачі асистент кафедри режисури та хореографії Н. Кіптілова, кандидат 
мистецтвознавства, доцент режисури та хореографії Р. Кундис (24 листопада 2020 р. м. Львів).  

• Науково-методичний семінар факультету культури і мистецтв із участю 
представників ЗВО України «Художній образ як синтез компонентів хореографічної вистави». 
Доповідачі асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії О. Літовченко науковий 
керівник кандидат мистецтвознавства, доцент режисури та хореографії О. Плахотнюк (12 
травня 2021 р. м. Львів).  

• Науково-методичний семінар факультету культури і мистецтв із участю 
представників ЗВО України «До питання термінологічного визначення понять contemporary 
dance і контемп». Доповідачі асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії М. 
Кондратєва науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент режисури та хореографії О. 
Плахотнюк (23 вересня 2020 р. м. Львів). 

• Науково-методичний семінар факультету культури і мистецтв із участю 
представників ЗВО України «Перформативно – хореографічне мистецтво, як модус розвитку 
сучасного танцю». Доповідачі асистент/аспірант кафедри режисури та хореографії Скиба Ю. 
науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент режисури та хореографії Р.Кундис (20 
жовтня 2021 р. м. Львів). 
 
 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 Сохан Ірина Олегівна  
4 курс, група КМХ-41 спеціальність 

 024 Хореографія  
Верховної Ради України  
Кабінету Міністрів України  
Інших установ і фондів  

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



 

 

Додаток 8 
 

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; 
– формування новітнього підґрунтя хореографічної педагогіки ХХІ століття в контексті 

освітніх реформ в Україні. 
 
7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, 
наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та 
поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських 
робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; 
підкреслити прізвища виконавців НДР). 
Колективні монографії  

1. Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: 
collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 
– 268 p. 

2. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, 
V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard 



 

 

Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична 
культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л. М. Андрощук, 
В. В. Балагур, Т. О. Благова, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк // ред. О. Заболотна – 
Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. 
https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU 

3. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals: Collective 
monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – 515 p. URL: 
http://www.baltijapublishing.lv/omp/ index.php/bp/catalog/view/126/3488/7347-1 

4. Повстанська боротьба у розповідях учасників та очевидців. Яворівщина / записав та 
упорядкував Є. Луньо; технічні упорядники П. Луньо та Л. Дуда. Т. 3 : Бунів, Іваники, 
Калинівка, Поруденко, Наконечне Перше, Наконечне Друге. – Львів, Дрогобич : Коло, 
2021. – 760 с. 

Навчальні посібники 
1. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля. Частина 2 / 

Болехівська М.В., Літовченко О.А., Смаль І.С. Кузьмин, М.П. Антонів В.М., Лань І. С., 
Кирилюк В.Г., Осіпчук Л.В., Дендюк Н І., Рура Л.І., Гнідець О.М., Кучма-Мікац Т.З. / 
Укладач Пітко С. Б. – Львів : ЛОІППО, 2020. – 79 c. Методичний путівник. Частина 2. 
ЛОІППО 

2. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку: навчально-
методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка 
кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ. – 134 с.  

3. Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення навчальний посібник / І.Герц, Л.Мова, 
О.Кебас, О.Бойко, А.Журавльова. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241 с. 

4. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навч.-метод. посіб./ упоряд. 
О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 
2021. – Ч. V. – 193 с.  

5. Андрушко В. М. Грузинський народний танець як засіб втілення хореографічного образу 
в сюїті «Душа Кавказу» / В. М. Андрушко. – Львів : Львівський національний 
університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – 78 с. 

6. Горохівська У.Ю. Сценічно-пластичне вирішення постаті Лесі Українки у 
хореографічній виставі «Тільки в боротьбі життя і щастя» / У. Ю. Горохівська. – Львів : 
Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та 
хореографії, 2021. –57 с. 

7. Шутяк Н. А. Волелюбність українського народу у хореографічній виставі «Дорогою 
ціною» за фрагментами однойменної повісті М. Коцюбинського / Н. А. Шутяк. – Львів : 
Кафедра режисури та хореографії ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 59 с. 

Збірники наукових праць 
1. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І 

Всеукр. наук.-практ. конф., (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) – Полтава : Сімон, 2021. – 
219 с. 

2. Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : 
Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. ‒ Вип. 10. – 227 с. 

3. Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : 
Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. ‒ Вип. 11. – 164 с. 

4. Історико-культурні пам’ятки Карпат та Прикарпаття – важливі об'єкти у розвитку 
туризму / гол.ред. та упоряд. Р. Я. Берест – Львів : Левада, 2020. 304 с.  

 
1 Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор – 9 (дев’ять); 

https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU
http://www.baltijapublishing.lv/omp/%20index.php/bp/catalog/view/126/3488/7347-1
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Metodychnyy-putivnyk.-CHastyna-2.-LOIPPO.pdf
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Metodychnyy-putivnyk.-CHastyna-2.-LOIPPO.pdf


 

 

Демченко Є. Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору енергетики 
чакр людини / Є. Демченко, О. Лань, П. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. – С. 90–93. 
URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/19.pdf 

Демченко Є. Особливості феномену «роздвоєня оcобиcтоcтi»: мистецька інтерпретація / 
Є. Демченко, П. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. – С. 94–97. URL: 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/20.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до 
міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, 
Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). 

Лань О.  Особливості досягнення консенсусу у виборі теми хореографічної вистави групою 
студентів-авторів / О. Лань // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
«Актуальні питання гуманітарних наук». – Дрогобич. – Видавничий дім «Гельветика». –  2021. 
– С. 4–10. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/35-3-2021 

Літовченко О. Художній образ як синтез компонентів хореографічної вистави / 
О. Літовченко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих 
вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич, 
2021. – Вип. 38. – С. 41–46. URL:DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/38-2-7  

Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / 
О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр. молодих 
вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : 
Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. URL: http://www.aphn-
journal.in.ua/35-5-2021 

Попович А., Кундис Р., Кіптілова Н. Вибір як основа створення та вирішення конфлікту у 
хореографічному творі // Молодий вчений. – Херсон, 2020. – № 9 (85). – С. 19–21. збірник 
включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google 
Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). 
URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9/5.pdf 

Попович А., Кундис Р., Тарасюк О. Взаємозв’язок балетмейстера з художником та 
композитором під час створення хореографічного твору. Молодий вчений. – Херсон, 2020. – 
№ 11 (87). – С. 72–75. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і 
наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index 
Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/16.pdf 

Скиба Ю. Фізичний театр DV8 у контексті розвитку сучасного танцю/ Ю. Скиба // 
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич. 2021. 
Вип. 35 – C. 57–63. – URL:  http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_5/11.pdf  

Яцеленко А., Баканча Л. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії / 
А. Яцеленко, Л. Баканча // Молодий вчений. – 2020. – №12. – С. 368–370. збірник включено до 
міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, 
Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf 

 
2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of 

Science, Scopus та інших – 4 (чотири); 
Beregovska Kh., Demianchuk A. & Tаrasenko A. Connotations of Identities in William 

Kurelek’s Paintings: Typology and Critical Art Analysis. Rupkatha Journal on Interdisciplinary 
Studies in Humanities. 4. – Vol. 13, – No. 1, January-March, 2021. – Р. 1–9. (ISSN 0975-2935) 
Indexed by Scopus, Web of Science. URL: http://rupkatha.com/V13/n1/v13n104.pdf DOI: 
https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha.v13n1.04  

Berest I., Berest R., Pasichnyk M., Zachepa A., Zubko N. Pedagogical Ideas and System of 
Eastern Galicia in the Second Half of the Xixth Century on an Example of the Professional Activity of 
“Тowarzystwa pedagogicznego we Lwowіe” Journal of omplementary medicine research, 2020 – №1 
– vol. 11 – Р. 373–379. 10.5455/jcmr.2020. (Індекс - Web of Science Emerging Sources Citation 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/19.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/20.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/35-3-2021
https://doi.org/10.24919/2308-4863/38-2-7
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_5/3.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9/5.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/16.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_5/11.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_5/11.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/88/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf
http://rupkatha.com/V13/n1/v13n104.pdf
https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha.v13n1.04
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2307-0404


 

 

Index (Web of Science) (США), OUCI (Україна), «Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)»(Швеція), ERIH PLUS (Норвегія), OAJI, Ulrich's Periodicals Directory (США), 
OCLC WorldCat (США), ResearchBib (Японія), EBSCO (США), ProQuest (США), Crossref 
(США), Dimensions (Великобританія), у реферативному журналі «Джерело» Інституту 
проблем реєстрації інформації НАН України,  у Національній бібліотеці України імені 
В.І. Вернадського URL: http://www.jocmr.com/fulltext/55-1596724176.pdf?1598726140 

Berest I. R. Berest R. Ya. Pasichnyk M. S. Savchuk H. M. Oliynyk M. A. Аналіз статуту та 
першого року діяльності львівського товариства галицьких лікарів (Towarzysnwo lekarzów 
Galicijskych) // Медичні перспективи, 2020 – Т. 25 – №2. – С. 168–176. (Індекс – Web of Science 
Emerging Sources Citation Index (Web of Science) (США), OUCI (Україна), «Directory of 
Open Access Journals (DOAJ)» (Швеція), ERIH PLUS (Норвегія), OAJI, Ulrich's Periodicals 
Directory (США), OCLC WorldCat (США), ResearchBib (Японія), EBSCO (США), ProQuest 
(США), Crossref (США), Dimensions (Великобританія), у реферативному журналі 
«Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, у Національній 
бібліотеці України імені В.І. Вернадського URL: https://doi.org/10.26641/2307-
0404.2020.2.206799 

Berest I.R. Berest R.Ya. Pasichnyk M.S. Pasichnyk S.M. SavchukH.M. Strelbytska S.M. 
Еволюція лікувально-оздоровчого напряму діяльності профспілок Галичини ХІХ – початку ХХ 
ст. // Медичні перспективи, 2021 – Т.26 – №3. – С. 197–204. (Індекс – Scopus Emerging Sources 
Citation Index (Web of Science) (США), OUCI (Україна), «Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)» (Швеція), ERIH PLUS  (Норвегія), OAJI, Ulrich's Periodicals Directory (США), 
OCLC WorldCat (США), ResearchBib (Японія), EBSCO (США), ProQuest (США), Crossref 
(США), Dimensions (Великобританія), у реферативному журналі «Джерело» Інституту 
проблем реєстрації інформації НАН України, у Національній бібліотеці України імені 
В.І. Вернадського  https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.3.242319 (Індекс – Scopus – видання 
отримало у даному томі у вересні 2021 р. 

 
3 Статті в інших закордонних виданнях – 9 (дев’ять); 
Berest R., Berest I. Travels, Leisure and Education in the Activities of the First Trade Unions of  

Eastern Galicia in the XIX Century // ZESZYTY NAUKOWE. Sucha Beskidzka / tom 16. – rocznik 
VIII. numer 2/2019. – S. 94–107. http://zn.wste.edu.pl/images/zn16.pdf  (Індекс PAN). 

Demianchuk A., Stelmashchuk H. & Honcharukand O. The Ideal of Beauty and Harmony in the 
European Fine Art / Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2021, – Volume 27, 
– Issue 2, Pages 4975-4999 Indexed by Web of Science URL: https://cibg.org.au/article_10836.html  

Demyanchuk A. Author’s technology of the making a Modern Icon based on the European 
Painting Techniques // Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and 
regional aspect: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. (Chapter 
«History of Art». – 2020. – pp. 1–23. 
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/74/1941/4238-1 

Kiptilova N., Velilyaeva A. Reflection of national traditions of crimean tatars on the example of 
dance analysis «Ag’ir ava ve haitarma». International Scientific Conference Innovation in Science: 
Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12-13, – Riga, Latvia: «Baltija 
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століття». Науковий керівник доц. Дем’янчук А.Л. 

Галета Анна Михайлівна «Балетмейстерське рішення образу митця за циклом поезій Ліни 
Костенко”Силуети”» у однойменній хореографічній картині. Науковий керівник доц. Луньо П.Є  

Горохівська Уляна Юріївна «Сценічно-пластичне вирішення постаті Лесі Українки у 
хореографічній виставі “Тільки в боротьбі життя і щастя”» Науковий керівник доц. Луньо П.Є.  

Демченко Єва-Анна Ярославівна «Проблема роздвоєння особистості на прикладі 
танцювальної вистави “Особистості в мені”». Науковий керівник доц. Луньо П.Є. 

Заставний Олександр Любомирович «Відображення танцювальної культури лемків у 
хореографічній виставі “Вигнані з раю”» Науковий керівник доц. Кузик О.Є 

Зубченко Яна Костянтинівна «Дослідження почуттів людської сутності на прикладі 
генезису одного дня». Науковий керівник доц. Плахотнюк О.А. 

Кархут Юрій Володимирович «Хореографічний образ гуцульських вівчарів в танцювальній 
картині “Проводи на Полонину”» Науковий керівник доц. Кузик О.Є. 

Корчевська Уляна Олександрівна «Відображення міжособистнісних відосин у 
хореографічній постановці ”Анна Кареніна” за мотивами однойменного роману Л. Толстого». 
Науковий керівник доц. Дем’янчук А.Л. 

Костур Іванна Андріївна «Відображення етнічних танцювальних традицій Гуцульщини у 
хореографічній картині “Мистецтво вічне”» Науковий керівник доц. Луньо П. Є. 

Нечволода Тетяна Русланівна «Інтерпретація українського народного танцю у 
хореографічній виставі за мотивами повісті М. Гоголя “Ніч перед Різдвом”». Науковий керівник 
доц. Яцеленко А.А. 

Озьорін Дмитро Андрійович «Гротеск хореографічного твору у іронічно-комедійному 
балеті “Готель чи як там”» Науковий керівник доц. Дем’янчук А.Л. 

Попович Анна Богданівна «Метаморфоза вибору в неокласичному балеті-виставі “Ангел 
чи Демон?”». Науковий керівник доц. Дем’янчук А.Л. 

Русанова Мілена Олександрівна «Специфіка постановчої роботи з хореографічним 
колективом у виставі “Казки Ганса”». Науковий керівник доц. Дем’янчук А.Л. 

Свідзінська Ольга Анатоліївна «Сучасне мистецтво крізь призму української обрядовості 
на прикладі танцювальної вистави “Андріївські вечорниці”». Науковий керівник доц. Кузик О.Є. 

Середа Олександра Олегівна «Хіп-хоп – танцювальна субкультура молоді кінця ХХ 
століття – початку ХХІ століття». Науковий керівник доц. Яцеленко А.А. 

Ткач Юлія Олександрівна «Проблема приреченого кохання у хореографічній 
картині”Скеля кохання” за мотивами гуцульської легенди». Науковий керівник доц. Кузик О.Є. 

Шутяк Наталія Андріївна «Проблема волелюбності українського народу на прикладі 
хореографічної вистави “Дорогою ціною” за фрагментом однойменної повісті 
М. Коцюбинського». Науковий керівник доц. Луньо П.Є. 

 
8. Рішення Вченої (Науково-технічної) ради Університету / факультету (наукового підрозділу) 
від “    ” __________ 2021 року, протокол №      про виконання / закінчення роботи. 
 
Науковий керівник теми: 
доц. Петрик О.О. ______________________ 
(ініціали, прізвище) 

Голова Вченої (Науково-технічної) ради: 
 
 
______________________ (ініціали, прізвище) 
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