
Додаток 3 
до наказу ректора 
від 12.10.2022 р. № Н-450 

 
Тематичний план 

науково-дослідних робіт, які виконують в межах робочого часу викладачі,  
а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів на 2023 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 2023 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 Олег 
Олегович,  
кандидат 

мистецтвознавства, 
професор, 

народний артист 
України  

Кафедра 
режисури та 
хореографії 

01.01.2020–
31.12.2022 рр. 

Тема завершується 2022 році 

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



 

 

Додаток 4 
до наказу ректора 
від 12.10.2022 р. № Н-450 
 

Інформація  
про наукову та науково-технічну  діяльність факультету (наукової установи) за 2022 рік 

 

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 2019 2020 2021 2022 

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 

     

 
ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності  
а) важливі результати за усіма закінченими у 2022 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 рахунок 
коштів з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2023 
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 2022 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, 
науковий рівень,  значимість та  практичне застосування). 

 
ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2022 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 

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 



 

 

ефект тощо) 
1 2 3 4 5 6 
      

 
IV. Список наукових статей, опублікованих та прийнятих до друку у 2022 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.  A. Demianchuk, 

N. Levkovych  
Y. Stempitska 

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

Copies of the 
icon of the 
Mother of God 
Czestochowa in 
Roman Catholic 
churches of 
Galicia 

AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary 
Research 

November, 2021 
Vol. 11. – Issue 2, – Special 
Issue XXIV.  
Р. 143–150.   

 

2.  A. Dushniy, 
A. Boichuk, 
R. Kundys, 
Y. Oleksiv, 
R. Stakhniv 

Р.Ю. Кундис 
кандидат 
мистецтвознавства 
доцент кафедри 
режисури та 
хореографії 

Performing 
musicology: 
retrospective, 
methodological 
principles, 
looking to the 
future 

Amazonia Investiga Vol. 11(53), - 2022  
 Р. 82-91. 
 

 

3.  А. Dushniy, 
V. Shafeta, 
V. Zaets, 
G. Oleksiv, 
S. Karas 

С.О. Карась 
кандидат 
мистецтвознавства 
доцент кафедри 
режисури та 
хореографії 

The performing 
interpretation of 
a musical work 
on the example 
of Ukrainian 
composers-
bayanists 

Laplage em Revista 
(International).  

Vol. 7, – N. 3C, Sept.–Dec. 
2021 – Р. 523–534. 

 

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


 

 

…     Vol. 7, – n. 3C, Sept.–Dec. 
2021– Р. 523–534. 

 

Scopus 
1.        
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:  
ХV студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» Секція 

Хореографічне мистецтво м. Львів, 4 травня 2022 року (8 студентів). 
ХІV Всеукраїнська науково-практична конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі 

виміри» м. Львів, 13 квітня 2022 року. 
ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі 

виміри» м. Львів, 10 листопада 2021 року. 
Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка. Секція культури і мистецтв, підсекція 

хореографії, (8 лютого 2022 р. м. Львів.). 
Вісімнадцята всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні» ЛНУ імені Івана Франка 

факультет педагогічної освіти кафедра педагогіки та педагогіки вищої школи м. Львів 7 грудня 2021 р.  
IХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти». Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. (платформа ZOOM, 22 квітня 2022 року).  
International scientific conference «Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society» 

(December 28–29, 2021. Riga, Latvia)  
IV Всеукраїнської науково-практичної конференції Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному 

просторі (17–18 лютого 2022 р., м. Ужгород).  
Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і мистецтво», м. Одеса, 2021 р.  
Міжнародний науково-практичний симпозіум «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія»: (м. 

Івано-Франківськ, Україна. 23–24 серпня 2022 року, ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника).  
International scientific conference «The influence of culture and art on the value orientations of civilization in war and post-war times» (Latvia 

Riga, August 30–31, 2022).  
Innovations and prospects of world science: X міжнародна наук.-практ. конф. (м. Ванкувер, Канада, 25–27 травня 2022).  
Modern directions of scientific research development: XII міжнародна наук.-практ. конф. (м. Чикаго, США, 18–20 травня 2022).  
International scientific innovations in human life: ХІ міжнародна наук.-практ. конф. (м. Манчестер, Великобритація, 11–13 травня, 2022).  
Міжнародна академічна мобільність та діяльність здобувачів вищої освіти: Празька академія перформативних мистецтв, факультет 

музики і танцю, кафедра танцю (м. Прага. Чехія) (березень – червень 2022 року); Празької консерваторії «Дункан-центр» (м. Прага. Чехія) 
(березень – червень 2022 року) Міжнародної мистецької резиденції «Ukrainian artistic camp». (8 –18 вересня 2022 р.) (Хорватія, Національний 
парк Бріюні, острів Великі Бріюні); «Говори тілом» (20.07.2022, Познань, Польща); Театрі танцю Піни Бауш (Вупперталь, Німеччина).  
Hellerau (Дрезден, Німеччина).  



 

 

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. 
- Ансамбль сучасного танцю. Художній керівник Ярослава Гриценко. 
- 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 
2019 51 (46,73%) 3 - 
2020 65 (56,52%) 6 - 
2021 63 (59,26%) 14 - 
2022 65 (61.9%) 15 - 

 
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). 



 

 

Продовжується співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO) та з українським осередком CIOFF 
(Міжнародна Рада Організацій Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв),  

Заключенні договори про співпрацю: 
– Державний педагогічним університетом імені Іон Кренгє  (Молдова) 
– Академією Перформативних мистецтв в Празі (Чехія)  

Запрошення до читання лекцій закордонних фахівців з хореографічного мистецтва, а саме:  
1) Бенкевич Іон, професор хореографії Державного педагогічного університету імені Іон Кренгє (м. Кишинів, Республіка Молдова). 

Тема лекції: «Специфіка хореографічного мистецтва Республіки Молдова: освітня програма – ”Педагогічні науки”» / І. Бенкевич // 
Всеукраїнський міждисциплінарні відкриті лекцій/практикуми «Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк. (28 квітня 2022 р.) – 
URL: https://youtu.be/7fK72Z3NQgg . 

2) Багдадішвілі Міранда, заслуженої артистки Аджарської АР, заслуженої діячки мистецтв Батумі, кавалерки ордена «Аламдарі» і 
«Золотої Марджі», хореографині-репетиторки Держаного хореографічного ансамблю «Батумі» імені Єнвера Хабадзе (м. Батумі, Грузія). 
Тема лекції: «Грузинський танцювальний фольклор» / М. Багдадішвілі // Всеукраїнський міждисциплінарні відкриті лекцій/практикуми 
«Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк. (03 червня 2022 р.) – URL : https://youtu.be/UvfLZJOqsIo  

3) Читаіа Каха. заслуженого хореографа Грузії, голови товариства з розвитку культури та туризму в Грузії, керівника зразкового 
ансамблю грузинського танцю «Колха» (м. Хобі, Грузія). Тема лекції: «Регіональні особливості народної хореографії Грузії» / К. Читаіа // 
Всеукраїнський міждисциплінарні відкриті лекцій/практикуми «Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк. (03 травня 2022 р.) 
– URL: https://youtu.be/90T8qz7nQBc  

 

 
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 
Молдова  Державний педагогічний 

університет імені Іон 
Кренгє (м. Кишинів) 

Запрошення до 
прочитання лекцій, 

проведення спільних 
мистецьких заходів, 

конференцій, семінарів 

договір Проведення міжнародного семінару 
обговорення ОПП Хореографія 

Читання лекцій Бенкевич Іон, професор 
хореографії (28 квітня 2022 р.) 

 Чехія Празька академія Міжнародна академічна договір Пройшли стажування 18 здобувачів 

https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/dohovir-Moldavskyy-Kyshyniv-ped.univer.pdf
https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/Uhoda-Praha-15-Jun-2022-14-37-00.pdf
https://youtu.be/7fK72Z3NQgg
https://youtu.be/UvfLZJOqsIo
https://youtu.be/90T8qz7nQBc


 

 

перформативних 
мистецтв, факультет 

музики і танцю, кафедра 
танцю (м. Прага) 

мобільність здобувачів 
освіти  

(березень – червень 2022 року)  

 

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 40 рядків). 
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.  
 
Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема): 
3.1 Резюме (0,3 с.); 

Організовано та проведено конференції: Міжнародного наукового семінару-практикуму «Сьогодення та перспективи розвитку 
освітніх програм Хореографії» (м. Львів, 12 листопада 2021 року); ХІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 
магістрантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри», 10 листопада 2020 р.Всеукраїнські міждисциплінарні відкриті 
лекцій/практикуми «Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк (березень – червень 2022 р.). 

Досліджено:  
- особливості роботи з музичним матеріалом у постановочній діяльності студентів-хореографів, а також формування навичок гри «a 

prima vista» у роботі концертмейстера-баяніста на уроках хореографії. 
- музично-хореографічну складову у реформаторському театрі Леся Курбаса, а також розвиток професійної музичної діяльності в 

танцювальному мистецтві на прикладі творчості українських композиторів. Опрацьовано підбір нового музичного матеріалу для супроводу 
практичних занять з предмету «Теорія та методика викладання класичного танцю” 

- ґенези запровадженої авторської методики режисури та композиції великих хореографічних творів, вивчення використання методики 
в роботі різноформатних та різнопланових  хореографічних колективів;  

- творчість народного колективу Модерн-балету «Акверіас» (керівник - Оксана Лань): 90-х роки ХХ століття –  20-і роки ХХІ століття. 
Робота з архівами колективу за 35 років його діяльності. 



 

 

- особливості роботи з музичним матеріалом в постановочній діяльності студентів-хореографів. З’ясовано проблему передачі дійсності 
через умовність хореографічного мистецтва.  

- розвиток хореографічної наукової думки в контексті мистецьких інтеграцій у становленні новітніх форм хореографії в Україні. 
- методів викладання класичного танцю в межах класичного університету; розвитку та популяризації класичного танцю в Україні; тіла 

людини з точки зору його здоров’я в класичному танці.  
Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін ОПП «Хореографія» першого та другого освітнього ріння а також 

ОНА «Хореографія» третього овітньо-наукового рівня для здобувачів вищої освіти денної (вечірньої –аспірантура) та заочної форми 
навчання. 

Підготовлено цілий ряд доповідей для науково-методичного семінару кафедри та факультету, а також науково-практичних семінарах, 
конференціях в рамках досліджуваної теми, опубліковані наукові статті у фахових виданнях.  

Продовжується співпраця з Міжнародною радою танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO) та з українським осередком 
CIOFF (Міжнародна Рада Організацій Фестивалів Фольклору і Традиційних Мистецтв), національної хореографічною спілкою хореографів 
України та іншими професійними та громадськими організаціями.  

 
Пройдено стажувань – 20, з них: 7 – міжнародні, 13 – всеукраїнські. Студентські міжнародні стажування 27 студентів І–ІІІ курсів 
Запрошення до читання лекцій закордонних фахівців – 3 особи.  
Налагоджена співпраця з науковими  установами 12, з них: 2 – іноземних закладів вищої освіти; 10 – українських ЗВО. 
Публікації:  
Переклад монографії 1 (одна). Навчальні посібники 2 (два). Збірники наукових праць 3 (три).  
Статті 97 (дев’яносто сім) із них:  
– у виданнях, які мають імпакт-фактор – 15 (п’ятнадцять);  
– в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших – 3 (три);  
– в інших закордонних виданнях – 4 (чотири);  
– у фахових виданнях України – 7 (сім);  
– в інших виданнях України – 68 (шістдесят вісім ). 
Тези доповідей наукових конференціях – 15 (п’ятнадцять) із них:  
– міжнародних конференціях – 9 (дев’ять);  
– на вітчизняних конференціях – 5 (п’ять). 
Проведено 5 (п’ять) науково-практичних конференцій та семінарів-практикумів.  
Реалізовано понад 550 творчо мистецьких заходів: музичного, образотворчого та хореографічного характеру, проєктів, концертів, 

виступів, майстер-класів, семінарів, тренінгів, благочинних заходів, волонтерської діяльності.  
Студентська наукова робота: 
Академічна мобільність 61 особа з них: міжнародна академічна мобільність та діяльність здобувачів вищої освіти здійснили 32 

проєкти/стажування. Внутрішня академічна мобільність: 29 здобувачів БДПУ у ЛНУ ім. І. Франка. 



 

 

Участь в конференціях 55, із них: 8 – міжнародні, 47 – всеукраїнські. 
Публікації здобувачів 60, із них:  
– у співавторстві з науково-педагогічними працівниками 4 публікацій; 
– у виданнях, які мають імпакт-фактор 7 публікацій; 
– в інших закордонних виданнях 1 публікація; 
– у фахових виданнях України 40 публікація; 
– Тези доповідей наукових конференціях 8 з них: міжнародних – 6 публікацій, вітчизняних – 2 публікації. 
Захищених 10 (десять) магістерських робіт. 

 
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 2022 
році; щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.) 

 
 

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



 

 

Додаток 6 
до наказу ректора 
від 12.10.2022 р. № Н-450 

 
Інформація  

про науково-дослідну роботу студентів факультету  
(наукового підрозділу) у 2022 році 

 
 1. Кількість студентів факультету денної форми навчання станом на 1 листопада 2022 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). 
 
Студентський науковий гурток (СНГ) кафедри режисури та хореографії – науковий куратор, доцент, кандидат мистецтвознавства 
О.А Плахотнюк.  
Ціль роботи: Спрямованість розвитку науково-пошукової та мистецько-творчої діяльності здобувачів вищох освіти, керівництво 
студентською науковою роботою, спільні публікації, керівництво гуртками, творчими лабораторіями, підготовка студентів для участі у 
всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт тощо. 
 
Представники Ради молодих науковців факультету культури і мистецтв  
 
Ярослав Сапехо – аспірант  ОНП Хореографія (доктор філософії) кафедри режисури та хореографії. 
Наукові зацікавлення: мистецтвознавча наука в Україні і світі. хореографічне мистецтво України, український танець, дослідження творчої 
спадщини видатних балетмейстерів з української народної хореографічної культури, аналіз репертуару видатних професійних та 
аматорських колективів з українського народно-сценічного танцю, дослідження стилістичних особливостей танців різних регіонів України. 
Електронна пошта: Yaroslav.Sapego@lnu.edu.ua 
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com 
Профіль ORCID: orcid.org 
Профіль аспіранта: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/sapeho-yaroslav-kostiantynovych  
 
Олена Літовченко – аспірантка ОНП Хореографія (доктор філософії) кафедри режисури та хореографії. 

mailto:Yaroslav.Sapego@lnu.edu.ua
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=2&user=WVuqPG0AAAAJ
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1702-9657
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/sapeho-yaroslav-kostiantynovych


 

 

Наукові зацікавлення: репрезентативні властивості хореографічної мізансцени; композиція та режисура хореографічних вистав, драматичних 
вистав та театралізованих дійств; теорія та методика класичної хореографії;  хореографічна педагогіка; хореографія в спорті; сприяння якості 
освіти у вищих та позашкільних закладах освіти. 
Відзнака: номінантка Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року – 2021» 
Електронна пошта: Olena.Litovchenko@lnu.edu.ua 
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com 
Профіль ORCID: orcid.org 
Профіль у Academia.edu: independent.academia 
Профіль аспіранта: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/litovchenko-olena-andriivna  
 
Юлія Скиба – аспірантка ОНП Хореографія (доктор філософії)  кафедри режисури та хореографії. 
Наукові зацікавлення: перформативно-хореографічне мистецтво; танцювальні компанії та театри сучасного танцю, специфіка авторських 
методик сучасного танцю; теорія та методика контемпорарі танцю та імпровізації;  хореографічне педагогічне мистецтво. 
Електронна пошта: Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua 
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com 
Профіль ORCID: orcid.org 
Профіль аспіранта: https://kultart.lnu.edu.ua/employee/skyba-yuliia-yuriivna  
 
Ірина Сохан – здобувачка вищої освіти другого рівня освіти ОПП Хореографія (магістр) кафедри режисури та хореографії. 
Наукові зацікавлення: аналіз етапів розвитку та становлення хореографічного мистецтва, танцювальна імпровізація та контактна 
імпровізація, діячі перфомативного мистецтва світу, український народний танець, регіональні особливості українського хореографічного 
мистецтва, актуальність, тенденції та вектори розвитку хореографічного мистецтва сьогодення. 
Нагороди: лауреат стипендії Президента України 2021 р. 
 
Рада молодих науковців кафедри режисури та хореографії  

• Сохан Ірина – голова Студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії, студент здобувачка вищої освіти другого 
рівня освіти ОПП Хореографія (магістр) кафедри режисури та хореографії. 

Наукові зацікавлення: аналіз етапів розвитку та становлення хореографічного мистецтва, танцювальна імпровізація та контактна 
імпровізація, діячі перфомативного мистецтва світу, український народний танець, регіональні особливості українського хореографічного 
мистецтва, актуальність, тенденції та вектори розвитку хореографічного мистецтва сьогодення. 
Нагороди: лауреат стипендії Президента України 2021 р. 

 
• Анастасія Гриненко – секретар Студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії, студент 2 курсу КМХ-21, 

спеціальність 024 Хореографія 

mailto:Olena.Litovchenko@lnu.edu.ua
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=tknCQp0AAAAJ&fbclid=IwAR0eOjnQNl2aKRBwLcRpNaKrwAHJzZM6U_xckubHQDwK63uWyIXmcE-8hc4
https://orcid.org/0000-0001-6120-3627
https://independent.academia/
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/litovchenko-olena-andriivna
mailto:Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Ac7MWTkAAAAJ&fbclid=IwAR0slhE7LwmCR6NRB1zkKFky854SiqPe2NzkxPRXZfMklahyRsbkIn7v1VA
https://orcid.org/0000-0001-9448-2511
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/skyba-yuliia-yuriivna


 

 

Наукові зацікавлення: хореографічне мистецтво в Україні та світі. 
Електронна пошта: anastasiagrinenko66@gmail.com  
 
• Надія Кіптілова – асистент кафедри режисури та хореографі. 
Наукові зацікавлення: теорія, практика та розвиток хореографічного мистецтва в Україні та світі, педагогіка хореографічного мистецтва. 
Електронна пошта: Nadiya.Kiptilova@lnu.edu.ua 
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua 
Профіль ORCID: orcid.org 
 
• Олександр Плахотнюк – науковий куратор Студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії, доцент, кандидат 

мистецтвознавства. 
Наукові зацікавлення: Мистецтвознавство; хореологія; історія, теорія, практика та розвиток хореографічного мистецтва в Україні та світі, 

педагогіка хореографічного мистецтва. 
Електронна пошта: oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua 
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua 
Профіль ORCID: orcid.org 
Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu 

 
 
 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. 

mailto:anastasiagrinenko66@gmail.com
mailto:Nadiya.Kiptilova@lnu.edu.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MJcG4SQAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-3233-7380
mailto:oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Eot36Q8AAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-4130-8653
https://independent.academia.edu/%D0%9E%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8E%D0%BA


 

 

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

Студентська наукова робота: 
Академічна мобільність 61 особа з них: міжнародна академічна мобільність та діяльність здобувачів вищої освіти здійснили 35 

проєкти/стажування. Внутрішня академічна мобільність: 29 здобувачів БДПУ у ЛНУ ім. І. Франка. 
Участь в конференціях 55, із них: 8 – міжнародні, 47 – всеукраїнські. 
Публікації здобувачів 60, із них:  

– у співавторстві з науково-педагогічними працівниками 4 публікацій; 
– у виданнях, які мають імпакт-фактор 7 публікацій; 
– в інших закордонних виданнях 1 публікація; 
– у фахових виданнях України 40 публікація; 
– Тези доповідей наукових конференціях 8 з них: міжнародних – 6 публікацій, вітчизняних – 2 публікації. 

Захищених 10 (десять) магістерських робіт. 
 
 
• Міжнародна академічна мобільність та діяльність здобувачів вищої освіти 
У рамках міжнародної академічної мобільності у другому семестрі, а саме з березня по червень студенти кафедри режисури та хореографії 
проходили стажування на базі двох закладів освіти куратор академічної мобільності в Чехії м. Прага асист. Я.В. Гриценко. 
1) Празька академія перформативних мистецтв, факультет музики і танцю, кафедра танцю (м. Прага. Чехія) (березень – червень 
2022 року) (18 здобувачів) 
– Здобувачі (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 Хореографія» (І курс бакалавр. Група КМХ – 11с): Дацко Евеліна 
Ігорівна, Чорна Мартина Вікторівна.   
– Здобувачі (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 Хореографія» (ІІ курс бакалавр. Група КМХ – 21с): Антошик Софія 
Богданівна, Лопахтіна Катерина Миколаївна, Маланчук Олеся Володимирівна, Теслюк Ірина Степанівна, Федорчук Софія Сергіївна, 
Білошицька Анастасія Віталіївна, Стрирська Мар’яна Володимирівна, Кохан Ольга Володимирівна, Дишлюк Марія Борисівна 
– Здобувачі (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 Хореографія» (ІІІ курс бакалавр. Група КМХ – 31с): Короткова 
Олена Сергіївна, Павловська Анастасія Сергіївна, Пономарчук Людмила Ігорівна, Гриньків Юлія Русланівна, Сенькович Анастасія 
Миколаївна, Черевко Оляна Андріївна. 
– Здобувачка третього освітно-наукового рівня ОНП Хореографія спеціальність «024 Хореографія» 4 року навчання Гриценко Ярослава 
Володимирівна 
Під час курсу міжнародної академічної мобільності (стажування) здобувачі пройшли навчання та проходження практичних курсів, 
факультативних занять з: техніки балансу (лабораторія руху), тренінги модерн танцю, методика викладання технік модерн танцю, тренінг 



 

 

класичного танцю, виконавська майстерність модерн і контемпорарі танцю, фольклорні танці, історико-побутові танці, тренінг контемпорарі 
танцю, Франклін метод, імпровізація, партнерінг, робота в партері, методологія фольклорного танцю. 
Результатом перебування став показ робіт студентів постановників у рамках хореографічного фестивалю. Де нам було також запропоновано 
показати свої роботи в рамках фестивалю «Нове покоління». Було представлено дві сольні роботи:  
– імпровізація в стилі Хіп-хоп, хореограф та виконавець Лопахтіна Катерина, студентка 3 курсу;  
– сольна робота «Swipe right», хореографія Ольги Москальчук, виконавиця студентка 4 курсу Павловська Анастасія;  
– ансамблева робота «Split» хореографія Лопахтіної Катерини, виконавці студенти 2 та 3 курсу;  
– ансамблева робота «Corrosion» хореографія аспірантки/асистента кафедри Гриценко Ярослави, виконавці студентки 1го та 3го курсів. 
 
2) Празької консерваторії «Дункан-центр» (м. Прага. Чехія) (березень – червень 2022 року) (9 здобувачів) 
- Здобувачі (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 Хореографія» (І курс бакалавр. Група КМХ – 11с): Касандяк Єлизавета 
Романівна, Гишка Ольга Любомирівна, Боброва Соломія Олександрівна, Талама Ірина Василівна, Слюсар Анастасія Сергіївна, Приймак 
Марія Назарівна, Захаренко Катерина Сергіївна, Козуля Анастасія Андріївна, Кудрич Олена-Дарина Павлівна 
Під час курсу міжнародної академічної мобільності (стажування) здобувачі пройшли навчання та проходження практичних курсів, 
факультативних занять з: гімнастика, йога для танцівників, класичний танець, техніки модерн танцю, контемпорарі танець, імпровізація, 
партерний тренаж. 
Результатом перебування став показ робіт студентів постановників у рамках хореографічного фестивалю. Де нам було також запропоновано 
показати свої роботи в рамках фестивалю «Нове покоління». Було представлено дві сольні роботи: ансамблева робота «Corrosion» 
хореографія аспірантки кафедри Гриценко Я. В., виконавці студентки 1та 3 курсів. 
 
3) Кебас Ольга Борисівна – аспірантка ІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 
Львівського національного університету імені Івана Франка. В рамках резиденції Hellerau (Дрезден, Німеччина) було проведено теоретико-
практичне дослідження на тему «Нові сенси життя і мистецтва в умовах нестабільності і військової загрози сьогодення». Результати 
дослідження було презентовано у формі перформансу з подальшим обґрунтуванням і аналізом (11.03-11.04.2022, Дрезден, Німеччина). 
Проведено майстер-клас для німецьких танцівників на тему «Напруження і розслаблення», на якому розглядали різні стани людини, 
можливості подолання стресу і його наслідків, а також способи опрацювання теми при створенні перформансу (04.04.2022 р., Дрезден, 
Німеччина). [Науковий керівник – доц. Р. Ю. Кундис]. 
4) Кебас Ольга Борисівна – аспірантка ІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Проведено теоретико-практичне дослідження на тему «Актуалізація 
проблематики сьогодення в мистецтві. Танцтеатр» в рамках резиденції в Театрі танцю Піни Бауш (Вупперталь, Німеччина). Опрацьовано 
літературу і відеоматеріали (історія театру, творчий доробок Піни Бауш, процес створення вистав, організаційні та творчі аспекти роботи 
театру). Практично опановано техніки сучасного танцю, елементи з репертуару театру, практики створення танцювальної вистави (12.04-
9.05.2022, Вупперталь, Німеччина). [Науковий керівник – доц. Р. Ю. Кундис]. 



 

 

5) Кебас Ольга Борисівна – аспірантка ІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Створення відеоперформансу «Exi(S)t» в рамках проєкту «Говори тілом» 
(20.07.2022, Познань, Польща); URL: https://www.youtube.com/watch?v=B1JRib5rNfw&list=PLwd6g5PxnGz6sf1WRm-
Jfq1ZvEhrh3Ylw&index=25&ab_channel=LETTHEBODYSPEAK [Науковий керівник – доц. Р. Ю. Кундис]. 
6) Кебас Ольга Борисівна – аспірантка ІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв 
Львівського національного університету імені Івана Франка. Проведено танцювальні майстер-класи для українських біженців від військової 
агресії в рамках проєкту «Мій Дім» фундації «Барак Культури» (27.08-8.10, Познань, Польща). URL:  https://barakkultury.pl/moj-
dom/?fbclid=IwAR3cigNJiCiPSMJjn9DwyghB8gXnHy_7Z32MpQvhjIoYK8NL1DO_kVl06mE [Науковий керівник – доц. Р. Ю. Кундис]. 
7). Літовченко Олена Андріївна – аспірантка ІV курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Пройшла стажування під час Міжнародної мистецької резиденції 
«Ukrainian artistic camp». (8 –18 вересня 2022 р.) (Хорватія, Національний парк Бріюні, острів Великі Бріюні) Організована фестивалем 
Parade Fest в партнерстві з фестивалем театру Уліс за керівництвом професора музичних і гуманітарних наук Найджела Осборна (Британія). 
Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
8) Овчінніков Антона Валерійовича – аспірант ІІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Міжнародна резиденція «Workshop Foundation» резиденція для 
українських митців та менеджерів перформативного мистецтва, створення перформансу «Beauty of the Beast» та офіційна презентація work-
in-progress, (Будапешт, Угорщина, 2022 р.), URL :  https://www.facebook.com/events/411068261119480/ Науковий керівник – доц. О. Є. Кузик. 
9) Овчінніков Антона Валерійовича – аспірант ІІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Міжнародна резиденція «George Washington University», Theatre and 
Dance Department / Університет Джорджа Вашингтона, Департамент театру і танцю, Вашингтон, Округ Колумбія, США, мистецька 
резиденція, створення перформансу зі студентами Університету для звітного концерту. (м. Вашингтон, США вересень 2022 р.) Науковий 
керівник – доц. О. Є. Кузик. 
10) Овчінніков Антона Валерійовича – аспірант ІІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури 
і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Міжнародна резиденція «Trinity College», Theatre and Dance 
Department / Трініті Коледж, Департамент театру і танцю, Хартфорд, Штат Конектикут, мистецька резиденція, лекції та практичні заняття зі 
студентами Університету, (м. Хартфорд, жовтень 2022 р.). Науковий керівник – доц. О. Є. Кузик. 
 
• Внутрішня академічна мобільність: 
В рамках програми внутрішньої академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка факультет культури і 
мистецтв кафедра режисури та хореографії надано освітні послуги здобувачам спеціальності 024 Хореографія Бердянського державного 
педагогічного університету, який розташований на тимчасово окупованій території України (Наказ № О-22 від 17 березня 2022 року «Про 
організацію надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти ЗВО, які тимчасово припинили надавати освітні послуги, зарахованих в 
рамках внутрішньої академічної мобільності»). 

https://www.youtube.com/watch?v=B1JRib5rNfw&list=PLwd6g5PxnGz6sf1WRm-Jfq1ZvEhrh3Ylw&index=25&ab_channel=LETTHEBODYSPEAK
https://www.youtube.com/watch?v=B1JRib5rNfw&list=PLwd6g5PxnGz6sf1WRm-Jfq1ZvEhrh3Ylw&index=25&ab_channel=LETTHEBODYSPEAK
https://barakkultury.pl/moj-dom/?fbclid=IwAR3cigNJiCiPSMJjn9DwyghB8gXnHy_7Z32MpQvhjIoYK8NL1DO_kVl06mE
https://barakkultury.pl/moj-dom/?fbclid=IwAR3cigNJiCiPSMJjn9DwyghB8gXnHy_7Z32MpQvhjIoYK8NL1DO_kVl06mE
https://www.facebook.com/events/411068261119480/


 

 

В термін другого навчального семестру (березень – червень) 2022 року за освітньо-професійною програмою 024 Хореографія першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка факультет культури і мистецтв кафедра 
режисури та хореографії долучено 29 (двадцять дев’ять) здобувачів освіти з Бердянського державного педагогічного університету: 17 
студентів І курс; 7 студентів ІІ курс; 3 студентів ІІІ курсу; 2 студента ІV курсу (Куратор від кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана 
Франка – доц. О. А. Плахотнюк).  
Студенти пройшли курс навчання за «Програмою внутрішньої академічної мобільності» відповідно до ОПП Хореографія у ЛНУ ім. Івана 
Франка за результатами форм контролю отримали академічні довідки. 
 
• Підготовка студента до участі у міжнародних та всеукраїнських фестивалях-конкурсах  хореографічного напряму (6 студентів): 

- Ралько Ірина Олегівна, студентка І курсу, КМХ-11 – ІІ місце в «СРІБНОМУ», соло, Міжнародний конкурс сучасної хореографії 
«GLOBAL TALENT UKRAINE», (Львів, 21.08.2022). Керівник асистент О.Б. Лань.  

- Ралько Ірина Олегівна студентка І курсу, КМХ-21 – І місце, «В ЗОЛОТОМУ»,  (група, номінація «free dance-show»), «Міжнародний 
конкурс сучасної хореографії «GLOBAL TALENT UKRAINE», (Львів, 21.08.2022). Керівник асистент О.Б. Лань. 

- Талама Ірина Василівна, студентка ІІ курсу, КМХ-21 – І місце, «В ЗОЛОТОМУ»,  (група, номінація «free dance-show»), 
«Міжнародний конкурс сучасної хореографії «GLOBAL TALENT UKRAINE», (Львів, 21.08.2022). Керівник асистент О.Б. Лань. 

- Насткевич Ірина Андріївна студентка ІІ курсу, КМХ-21 – І місце, «В ЗОЛОТОМУ»,  (група, номінація «free dance-show»), 
«Міжнародний конкурс сучасної хореографії «GLOBAL TALENT UKRAINE», (Львів, 21.08.2022). Керівник асистент О.Б. Лань. 

- Боброва Соломія Олександрівна студентка ІІ курсу, КМХ-21 – І місце, «В ЗОЛОТОМУ», (група, номінація «free dance-show»), 
«Міжнародний конкурс сучасної хореографії «GLOBAL TALENT UKRAINE», (Львів, 21.08.2022). Керівник асистент О.Б. Лань. 

- Козуля Анастасія Андріївна студентка ІІ курсу, КМХ-21 – І місце, «В ЗОЛОТОМУ», (група, номінація «free dance-show»), 
«Міжнародний конкурс сучасної хореографії «GLOBAL TALENT UKRAINE», (Львів, 21.08.2022). Керівник асистент О.Б. Лань. 
 
Студентський науковий гурток (СНГ) кафедри режисури та хореографії – науковий куратор, доцент, кандидат мистецтвознавства О.А. 
Плахотнюк.  
Керівництво студентською науковою роботою, спільні публікації, керівництво студентськими гуртками, підготовка студентів для участі у 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт тощо. 
 
• International scientific innovations in human life: ХІ міжнародна наук.-практ. конф. (м. Манчестер, Великобритація, 11–13 травня, 
2022). URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-
11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/ (1 студент). 
1) Костюк Ірина Сергіївна здобувачка другого рівня вищої освіти (I курс магістратури, група КМХ-11м). «Творчість Марти Грем. 
Особливості виконання модерн танцю в техніці Марти Грем». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 

https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
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• Modern directions of scientific research development: XII міжнародна наук.-практ. конф. (м. Чикаго, США, 18–20 травня 2022). URL: 
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-18-20-
maya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/  (1 студент). 
1) Костюк Ірина Сергіївна здобувачка другого рівня вищої освіти (I курс магістратури, група КМХ-11м). «Пластична виразність 
артиста балету в новітніх постановках». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 
• Innovations and prospects of world science: X міжнародна наук.-практ. конф. (м. Ванкувер, Канада, 25–27 травня 2022). URL: 
https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-25-27-maya-2022-
goda-vankuver-kanada-arhiv/ (1 студент). 
1) Костюк Ірина Сергіївна здобувачка другого рівня вищої освіти (I курс магістратури, група КМХ-11м). «Творчість сюрреаліста 
Сальвадора Далі». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 
• International scientific conference «The influence of culture and art on the value orientations of civilization in war and post-war times» 
(Latvia Riga, August 30–31, 2022). (1 здобувач). 
1) Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна здобувачка третього освітньо-наукового рівня ОНП Хореографія (аспірантка IV 
курсу). «Ukrainian folk dance as a means of self-identification of the Ukrainian people in the modern world cultural space». Науковий керівник – 
проф. М. В. Гарбузюк.  
 
• Міжнародний науково-практичний симпозіум «Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія»: (м. 
Івано-Франківськ, Україна. 23–24 серпня 2022 року, ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника). (1 здобувач). 
1) Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна здобувачка третього освітньо-наукового рівня ОНП Хореографія (аспірантка IV 
курсу). «Український народно-сценічний танець як засіб популяризації національної ідеї України у світовому соціокультурному просторі». 
Науковий керівник – проф. М. В. Гарбузюк. 
 
• Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і мистецтво», м. Одеса, 2021 р. (1 здобувач). 
1) Севоян Гаррі Володимирович – аспірант IV курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури 
і мистецтв. Тема доповіді: «Передумови виникнення та становлення балету в Одеському оперному театрі». Науковий керівник – доц. А. Л. 
Дем’янчук. 
 
• IV Всеукраїнської науково-практичної конференції Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному 
культурному просторі (17–18 лютого 2022 р., м. Ужгород). (1 здобувач). 

https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/
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1) Кебас Ольга Борисівна – аспірантка ІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема доповіді: «Проєктна форма роботи в культурній сфері» 
здобувач. Науковий керівник – доц. Р. Ю. Кундис. 
 
• International scientific conference «Interaction of culture, science and art in terms of moral development of modern European society» 
(December 28–29, 2021. Riga, Latvia) (1 здобувач). 
1) Літовченко Олена Андріївна здобувачка третього освітньо-наукового рівня ОНП Хореографія (аспірантка IV курсу). «Формування 
художньо-творчої компетентності в системі підготовки студентів хореографів засобами творення художнього образу». Науковий керівник – 
доц. О. А. Плахотнюк. 
 
• IХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти». Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини. (платформа ZOOM, 22 квітня 2022 року). (1 здобувач). 
1) Томаш Олександра Владиславівна – студентка ІI року магістратури групи КМХ-21М. «Вплив дуетної форми у сучасній хореографії 
на виховання підлітків». Науковий керівник – асист. С. Л. Маркевич.   
 
• Вісімнадцята всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми освіти в Україні» ЛНУ імені Івана Франка 
факультет педагогічної освіти кафедра педагогіки та педагогіки вищої школи м. Львів 7 грудня 2021 р. (2 здобувача) 
1) Матис Анна-Юлія Володимирівна, здобувачка другого рівня вищої освіти (II курс магістратури група КМХ-21м) «Хореографічні 
дисципліни для студентів різних закладів вищої освіти». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк.  
2) Алжнєва Ярина Юріївна, здобувачка другого рівня вищої освіти (II курс магістратури, група КМХ-21м) «Мотивація студентів при роботі 
над хореографічним твором». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 
• Всеукраїнський семінар-практикум «Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі Львів – Броди, 23–24 листопада 2021 р. (1 
студент) 
1) Чорняк Звенислава Анатоліївна, здобувачка другого рівня вищої освіти (II курс магістратури, група КМХ-21м) «Хореографія в системі 
реабілітаційних заходів для дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 
• Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка. Секція культури і мистецтв, підсекція 
хореографії, (8 лютого 2022 р. м. Львів.) (5 здобувачів). 
1) Гриценко Ярослава Володимирівна здобувачка ІІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету 
культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема доповіді: «Семіотика просторово-пластичних форм у 
сучасному танці». Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук. 



 

 

2) Кондратьєва Марія Володимирівна здобувачка ІІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету 
культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема доповіді: «Вклад американської хореографині Тріші 
Браун у розвиток contemporary dance». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
3) Лань Оксана Богданівна здобувачка IІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема доповіді: «Види сценарно-режисерського ходу та їх 
використання в процесі створення тематичної танцювальної вистави». Науковий керівник – проф. М. В. Гарбузюк. 
4) Літовченко Олена Андріївна здобувачка ІІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету 
культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема доповіді: «Мізансцена хореографічної форми як 
виражальний засіб у сценічному творі». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
5) Холов Тарас Іванович здобувач ІІІ курсу аспірантури «Хореографія» кафедри режисури та хореографії факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема доповіді: «Винищення українських танцювальних традицій 20-
90 років ХХ ст.: причини та наслідки». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 
• ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі 
виміри» м. Львів, 10 листопада 2021 року (13 студентів). 
1) Алжнєва Ярина Юріївна, здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІ курс магістратури, група КМХ-
21м) «Танець як культурний феномен часу: погляд в історичних проміжках». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
2) Бондар Богдана Юріївна, аспірантка/асистентка кафедри режисури та хореографії «Творча діяльність В. П. Ковтуна на посаді 
головного балетмейстера Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва». Науковий керівник – доц. 
О. А. Плахотнюк. 
3) Гладій Петро Іванович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 Хореографія» (ІV курс 
бакалавра. Група КМХ-41) «Висвітлення унікальності та самобутності закарпатського танцювального фольклору на основі танцю «Гуляння 
на весіллі» хореографія заслуженого артиста України, художнього керівника народного ансамблю танцю «Карпати» Василя Івановича 
Семена». Науковий керівник – асист. Н. М. Кіптілова. 
4) Гриненко Анастасія Валеріївна, здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (ІІ курс бакалавра. Група 
КМХ-21) «Особливості хореографічної культури етнічної групи бойків». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
5) Кирпа Діана Юріївна, здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІ курс магістратури, група КМХ-21м) 
«Танцювальні компанії та хореографи афро-джаз танцю». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
6) Лопахтіна Катерина Миколаївна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 Хореографія» (ІІ 
курс бакалавра. Група КМХ-21) «Стиль хореографі як нове поняття у сучасному танцювальному мистецтві». Науковий керівник – доц. О. А. 
Плахотнюк. 



 

 

7) Лукашова Олександра Олександрівна, здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (I курс магістратури, 
група КМХ-11м) «Розвиток українського театрального руху Галичини міжвоєнного періоду ХХ сторіччя (Молодий театр «Заграва»: 
Володимир Блавацький, Віра Левицька)». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
8) Матис Анна-Юлія Володимирівна, здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІ курс магістратури, група 
КМХ-21м) «Режисер – «батько» вистави». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
9) Мурафа Надія Ігорівна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 Хореографія» (ІV курс 
бакалавра. Група КМХ-41) «Висвітлення унікальності та самобутності закарпатського танцювального фольклору на основі танцю «Гуляння 
на весіллі» хореографія заслуженого артиста України, художнього керівника народного ансамблю танцю «Карпати» Василя Івановича 
Семена». Науковий керівник – асист. Н. М. Кіптілова. 
10) Пахолків Анна Олександрівна студентка ІI року магістратури групи КМХ-21М. «Психологічні аспекти особистісних стосунків між 
героями балетних вистав». Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо. 
11) Підоборіжна Анна-Марія Володимирівна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність «024 
Хореографія» (ІІІ курс бакалавра. Група КМХ-31) «Фізіологічні та психологічні особливості розвитку дітей старшого шкільного віку. 
Специфіка педагогічної роботи з дітьми старшого шкільного віку в умовах освоєння ними техніки сучасного танцю» [Науковий керівник – 
асист. Т.М. Шкутяк]. 
12) Потапова Анастасія Романівна, здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (I курс магістратури, група 
КМХ-11м) «Вплив вірувань та звичаїв населення Мексики на хореографічне мистецтво країни». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
13) Федюк Вікторія Андріївна студентка ІI року магістратури групи КМХ-21М. «Фольклорний танець як першоджерело української 
народної хореографії». Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо.  
 
• ХІV Всеукраїнська науково-практична конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі 
виміри» м. Львів, 13 квітня 2022 року (14 студентів). 
1) Антошик Софія Богданівна – здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІ курс бакалавр, група КМХ-
21) «Празька академія перформативних мистецтв». Науковий керівник – асист. Я. В. Гриценко. 
2) Ісупова Анастасія Германівна, здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (I курс магістратури, група 
КМХ-11м) «Творчий шлях балетмейстера Львівської опери Германа Ісупова». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
3) Короткова Олена Сергіївна – здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІІ курс бакалавр, група КМХ-
31) «Навчання в Празькій академії перформативного мистецтва. Порівняльна характеристика та власні враження студентів». Науковий 
керівник – асист. Я. В. Гриценко. 
4) Крехтяк Ірина Андріївна, здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (ІІ курс бакалавра, група КМХ-21) 
«Театр танцю ХХ століття, напрями його діяльності». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
5) Курдидик Ольга Іванівна здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (ІІ курс бакалавра, група КМХ-21) 
«Демків Дана, ансамбль «Покуття», хореографія Прикарпаття – гордість України». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 



 

 

6) Лукашова Олександра Олександрівна здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (I курс магістратури, 
група КМХ-11м) «Символізм стародавніх міфів та легенд про створення Всесвіту. Людина як п’ятий елемент». Науковий керівник – доц. 
О. А. Плахотнюк. 
7) Новосад Ольга Олегівна – здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІІ курс бакалавр, група КМХ-31) 
«Володимир Миколайович Глушенков провідний хореограф Поділля». Науковий керівник – доц. О. Є. Кузик. 
8) Павловська Анастасія Сергіївна – здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІІ курс бакалавр, група 
КМХ-31) «Навчання в Празькій академії перформативного мистецтва. Порівняльна характеристика та власні враження студентів». Науковий 
керівник – асист. Я. В. Гриценко.  
9) Пахолків Анна Олександрівна студентка І курсу магістатури КМХМ-11 «Особливості створення хореографічного образу 
аб’юзера – токсичної постаті суспільства». Науковий керівник – асист. О. Б. Лань.  
10) Пономарчук Людмила Ігорівна – здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІ курс бакалавр, група 
КМХ-31) «Навчання в Празькій академії перформативного мистецтва. Порівняльна характеристика та власні враження студентів». Науковий 
керівник – асист. Я. В. Гриценко. 
11) Потапова Анастасія Романівна студентка ІI року магістратури групи КМХ-21М. «Мексиканська культура як синтез індіанської 
старовини та колоніальної епохи». Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо. 
12) Федорчук Софія Сергіївна, здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (ІІ курс бакалавра, група КМХ-
21) «Історія формування контактної імпровізації: провідні представники ХХ–ХХІ століття». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
13) Федюк Вікторія Андріївна, здобувачка другого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (I курс магістратури, група КМХ-
11м) «Хоровод як найдавніша форма танцювальної спадщини у сьогоденні культурного простору України». Науковий керівник – доц. 
О. А. Плахотнюк. 
14) Черкасова Аліса Павлівна – здобувачка першого рівня вищої освіти спеціальність «Хореографія» (IІІ курс бакалавр, група КМХ-
31) «Хореографічна та публіцистична діяльність Сержа Лифаря». Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук. 
 
• Всеукраїнська науково-практична конференція «100 років української культури в екзилі» Секція 3. Світові осередки розвитку 
української культури поза європейським континентом (Північна та Південна Америка, Австралія, Азія). Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв (платформа ZOOM, 9–10 грудня 2021 року). http://surl.li/dlmby (2 студентів). 
1) Пахолків Анна Олександрівна студентка ІI року магістратури групи КМХ-21М. «Українські діячі хореографічного мистецтва ХХ 
століття за теренами України: Василь Авраменко, Серж Лифарь, Валентина Переяславець». Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо. 
2) Томаш Олександра Владиславівна студентка ІI року магістратури групи КМХ-21М. «Розвиток хореографічного мистецтва ХХ cт. 
у Європі на прикладі contemporary dance». Науковий керівник – доцент П. Є. Луньо. 
 
• ХV студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору» 
Секція Хореографічне мистецтво м. Львів, 4 травня 2022 року (10 студентів). 

http://surl.li/dlmby


 

 

1) Габелко Олександр Віталійович, магістрант І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-11м) 
«Творчість Раду Поклітару в контексті розвитку класного модернового балету в Україні». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
2) Іванова Яна Володимирівна – студентка ІІ курсу магістратури КМХМ-21 «Розвиток творчої особистості дитини в хореографічній 
діяльності». Науковий керівник – асист. О. Б. Лань.  
3) Ісупова Анастасія Германівна, магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-11м) 
«Творчо-мистецькі прийоми та знахідки балетмейстера Германа Ісупова». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
4) Костюк Ірина Сергіївна – магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-11м). «Розвиток 
модерн-балету в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].  
5) Лукашова Олександра Олександрівна, магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-
11м). «Синтез хореографічних стилів танцю у творчо-пошуковій виставі «Таємниця п’ятої стихії» у контексті розвитку хореографічного 
мистецтва кінця XX початку XXI століття». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
6) Маланчук Роксолана Орестівна, магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-11м) 
«Наукові підходи до поняття та концепції синтезу мистецтв у хореографії». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
7) Пахолків Анна Олександрівна, магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія» «Педагогічна складова в процесі роботи над 
головною партією виконавця драматичної вистави». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
8) Потапова Анастасія Романівна, магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-11м) 
«Створення хореографічного акторського образу у танцювальні виставі». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
9) Томаш Олександра Владиславівна магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-11м) 
«Contemporary та Lyrical dance: спільні риси та відмінності». Науковий керівник – ас. С. Л. Маркевич.  
10) Федюк Вікторія Андріївна – магістрантка І курсу спеціальність 024 «Хореографія», (I курс магістратури, група КМХ-11м) 
«Поєднання фольклору танцю та модернової техніки виконання у хореографічному творі». Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 

Студентські публікації:  
Студентські публікації у співавторстві з науково-педагогічними працівниками (4 публікацій)::  
1) Лань О. Б. Особливості педагогічної роботи керівника зразкового колективу / О. Б. Лань, К. С., Кшен, Я. В. Іванова // «Молодий 
вчений». – 2022. – № 8 (108). – С. 55–58. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5548/5433 (ISSN 2304-5809, збірник 
включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index 
Copernicus). Науковий керівник – асист. О. Б. Лань. 
2) Сохан І. Контактна імпровізація за Стівом Пекстоном: принцип вільного руху як зв’язок між танцівниками / І. Сохан, О. 
Рихальська, О. Замлинний, Ю. Мосійчук // Молодий вчений. – 2021. – №10 (98). – С. 35–39. URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/issue/archive (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і 
наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк. 

https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5548/5433
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/issue/archive


 

 

3) Томаш О. Проблеми міжособистісних відносин у художніх творах та хореографічних постановах / О. Томаш, П. Луньо // Молодий 
вчений. – 2022. – № 9 (109) – С. 61–63. DOI:  https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-14  URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5564/5448  (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових 
видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). Науковий керівник – доц. П. Є. 
Луньо. 
4) Лань О. Л. Аб’юзер – сучасний художній образ в постановках молодих українських хореографів / А. О. Пахолків, О. Б. Лань // 
Молодий вчений. – 2022. – № 9 (109) – С. 58–60. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-13  URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5563/5447 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і 
наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus).  
 
Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор (7 публікацій): 
1) Litovchenko O. Means of harmonization of stage performance in choreographic art / O. Litovchenko // Knowledge. Education. Law. 
Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 7 (43) – Vol. 1 
– Р. 72–77. DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2021.7.1.11. Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
2) Літовченко О. Мізансцена хореографічної форми як виразний засіб у сценічному творі / О. Літовченко // Актуальні питання 
гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 
Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 52. – Том. 2 – С. 74–79. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-2-10. Науковий 
керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
3) Лукашова О. Впровадження квінтесенції танцю у хореографічних та драматургічних постановах видатних митців / Лукашова О. // 
Молодий вчений. – 2022. – №8 (108), С. 59–63. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-8-108-14 URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/issue/view/66 (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і 
наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
4) Севоян Г. В. Розквіт балету в Одеському театрі у другій половині ХІХ століття / Г. В. Савоян // Актуальні питання гуманітарних 
наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 
Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 52. – Том 3. – С. 41–52. URL : http://www.aphn-journal.in.ua/archive/52_2022/part_3/52-
3_2022.pdf (журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» та індексується в міжнародній базі даних Index 
Copernicus International). Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук. 
5) Синєок В. Патріотичне виховання молоді засобами народного хореографічного мистецтва / В. Синєок, К. Калієвський // 
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 
ім. І. Франка. – Дрогобич. – 2022. – Вип. 48, – Т. 2. – С. 54–59. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/48_2022/part_2/9.pdf 
6) Синєок В. Роль танцю в становленні людської цивілізації на теренах сучасної України від початку часів до сьогодення / В. Синєок, 
К. Калієвський // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І.Франка. – Дрогобич. – 2021 – Вип. 46, – Т. 2. – С. 41–48. http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/46_2021/part_2/6.pdf 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-14
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ас. С. Л. Маркевич.  
33) Томаш О. В. Вплив дуетної форми у сучасній хореографії на виховання підлітків / О. В. Томаш // Сучасні стратегії розвитку 
хореографічної освіти. Зб. статей. ред. кол. І. Г. Терешко – Умань : УДПУ ім. Павла Тичини, 2022 – 132–137 с. Науковий керівник – 
ас. С. Л. Маркевич. URL : 
file:///C:/Users/DELL/Desktop/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9
0/%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%91.%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/%D0%97%D
0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%87_
2022.pdf 
34) Томаш О. В. Розвиток хореографічного мистецтва ХХ cт. у Європі на прикладі contemporary dance / О. В. Томаш // 100 років 
української культури в екзилі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 9–10 грудня 2021 р. – Київ : НАКККіМ, 2021. – С. 92–93. 
URL: https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/Konferensiya_100__rokiv_ukrainskoi_kultury_v_ekzyli.pdf. Науковий керівник – доц. 
П. Є. Луньо. 
35) Федорчук С. С. Історія формування контактної імпровізації: провідні представники ХХ–ХХІ століття / С. С. Федорчук // зб. 
наук. пр. «Хореографічна культура – мистецькі виміри». Упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету 
культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – Вип. 13. – С. 132–140. Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
36) Федюк В. А. Поєднання фольклору танцю та модернової техніки у хореографічному творі / В. А. Федюк // зб. студентських 
наук. пр. Культурно-мистецькі ескізи – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022 – Вип. 4. – С. ? –? (прийнята до друку 04.05.22) Науковий 
керівник – доц. О. Плахотнюк. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2016_52_32
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2017_55_24
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/Konferensiya_100__rokiv_ukrainskoi_kultury_v_ekzyli.pdf


 

 

37) Федюк В. А. Фольклорний танець як першоджерело української народної хореографії / В. А. Федюк // Хореографічна культура – 
мистецькі виміри : зб. статей / упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисура та хореографії, факультет культури і мистецтв, ЛНУ 
імені Івана Франка, 2021. – Вип.12. – С. 143–153. Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо. 
38) Федюк В. А. Хоровод як найдавніша форма танцювальної спадщини у сьогоденні культурного простору України / В. А. Федюк 
// зб. наук. пр. «Хореографічна культура – мистецькі виміри». Упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету 
культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – Вип. 13. – С. 19–26. Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
39) Черкасова А. П. Хореографічна та публіцистична діяльність Сержа Лифаря / А. П. Черкасова // зб. наук. пр. «Хореографічна 
культура – мистецькі виміри». Упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2022. – Вип. 13. – С. 26–31. Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук. 
40) Чорняк З. А. Хореографія в системі реабілітаційних заходів для дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю / З. А. 
Чорняк // Інноваційні технології в сучасному просторі. Зб. матер. Всеукр. семін-практ., Львів – Броди, 23–24 листопада 2021 р. / упоряд. Н. 
В. Воляник. О.А. Плахотнюк. – Броди : Видавництво «Просвіта», 2022. – С. 89–97. Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 
Статті у виданнях, міжнародних наукових конференціях (6 публікацій): 
1) Костюк І. С. Пластична виразність артиста балету в новітніх постановках / І. С. Костюк // Modern directions of scientific research 
development: матер. XII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чикаго, США, 18–20 травня 2022). Чикаго, США, 2022. – С. 414–418. URL: https://sci-
conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-18-20.05.22.pdf Науковий 
керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
2) Костюк І. С. Творчість Марти Грем. Особливості виконання модерн танцю в техніці Марти Грем / І. С. Костюк// International scientific 
innovations in human life: матер. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Манчестер, Великобритація, 11–13 травня, 2022). – Манчестер, 
Великобританія, 2022. – С. 388–394. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-
INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-11-13.05.22.pdf Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк. 
3) Костюк І. С. Творчість сюрреаліста Сальвадора Далі / І. С. Костюк // Innovations and prospects of world science: матер. X міжнар.наук.-
практ. конф. (м. Ванкувер, Канада, 25–27 травня 2022). – Ванкувер, Канада, 2022. – С. 670–675. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-
content/uploads/2022/05/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-25-27.05.22.pdf Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк. 
4) Літовченко О.А. Формування художньо-творчої компетентності в системі підготовки студентів хореографів засобами творення 
художнього образу / О. Літовченко // International scientific conference «Interaction of culture, science and art in terms of moral development of 
modern European society» : conference proceedings, December 28–29, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 174 pages. – P. 99–100. DOI: 
10.30525/978-9934-26-178-7-24 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/194/5399/11294-1 Науковий керівник – доц. О. А. 
Плахотнюк. 
5) Мокрій Р.С. Хореографія театрів Бродвею та її вплив на формування сучасного хореографічного мистецтва / Р.С. Мокрій // Виховний 
та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку: зб. 
Міжнар. наук.-практ. конф. та семінару з сучасної хореографії. Львів 19-21 жовтня 2012 року. / Упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів ЦТДЮГ, 
2012. – С. 100–106. Науковий керівник – проф. Я. Р. Берест. 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-18-20.05.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-18-20.05.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-11-13.05.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-11-13.05.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-25-27.05.22.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-25-27.05.22.pdf
http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/194/5399/11294-1


 

 

6) Filimonova-Zlatohurska Ye. S. Ukrainian folk dance as a means of self-identification of the Ukrainian people in the modern world cultural 
space / Ye. S. Filimonova-Zlatohurska // The influence of culture and art on the value orientations of civilization in war and post-war times: 
International scientific conference (August 30-31, 2022). – Riga : the Republic of Latvia, 2022. – Р. 96–99. Науковий керівник – проф. М. В. 
Гарбузюк. 
 
Тези доповідей на вітчизняних конференціях (2 публікації): 

1) Мокрій Р. С. Роман «Майстер та Маргарита» М. А. Булгакова у дієвому мистецтві / Р. С. Мокрій // Тенденції і перспективи 
розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18–19листопада 2013 р., м. Полтава 
[упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – С. 72–74. Науковий керівник – проф. Я. Р. Берест. 

2) Єсіпова О.А. Проєктна діяльність як один з інструментів забезпечення якісного інклюзивного освітнього середовища в закладі 
позашкільної освіти / О. А. Єсіпова, О. А. Літовченко // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі. Збірник матеріалів 
Всеукраїнського семінару-практикуму, Львів – Броди, 23–24 листопада 2021 р. / Упоряд. Н. В. Воляник, О..А. Плахотнюк. – Броди : 
Видавництво «Просвіта», 2022. – С. 66–70. Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк. 
 
Теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника 
– Алжнєва Ярина Юріївна «Історико-побутовий танець, як відображення епохи та побуту у одноактному балеті “Libertá de casa”». 
Науковий керівник доц. Кузик О.Є. 
– Брещайко Аліна Юріївна «Феномен синтезу мистецтв у хореографії танцювальної композиції “Людина-історія”». Науковий керівник 
доц. Луньо П. Є. 
– Вавричук Олена Володимирівна «Метаморфози особистості в танцювальній виставі “Маска” за мотивами однойменного коміксу 
Джона Аркуді». Науковий керівник доц. Плахотнюк О.А. 
– Кирпа Діана Юріївна «Проблема поринання у віртуальний світ у одноактній танцювальній виставі “Джуманджі”». Науковий керівник 
доц Кузик О.Є. 
– Лешик Тамара Вікторівна« Постать Жанни Д’арк як жіночий художньо-мистецький образ на прикладі однойменної танцювальної 
вистави » . Науковий керівник доц. Луньо П. Є. 
– Мурафа Ірина Ігорівна «Фольклорні всеукраїнські фестивалі як чинники культурного розвитку та формування творчої особистості на 
прикладі вистави “Об’єднані танцем”». Науковий керівник доц Кузик О.Є. 
– Матис (Подібка) Анна-Юлія Володимирівна «Зразки народного фольклору у виставах на тематику українських літературних творів за 
мотивами вистави “Утоплена”». Науковий керівник доц. Плахотнюк О.А. 
– Рипкович Адріана Олегівна «Вплив історично-географічних факторів Закарпаття на формування танцювальної культури регіону 
сьогодення». Науковий керівник доц. Луньо П. Є. 
– Квецко Анастасія Романівна «Відображення героїзму українського народу засобами народно-сценічного танцю у хореографічній сюїті 
“Ми пам’ятаємо”». Науковий керівник доц. Плахотнюк О.А. 



 

 

– Чорнак Звенислава Анатоліївна «Роль хореографії в системі реабілітаційних заходів» . Науковий керівник доц. Плахотнюк О.А. 
 
 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 ЗВО 

Кількість закордонних 
учасників, країни 

1 2 3 4 5 
ХIІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих вчених, магістрантів 
та студентів «Хореографічна культура – 
мистецькі виміри» 

Всеукраїнська 150 з них: 50 
доповідачів, зокрема: 

слухачів – 100 осіб 

31 особа - 

ХIІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих вчених, магістрантів 
та студентів «Хореографічна культура – 
мистецькі виміри» 

Всеукраїнська 186 з них: 36 
доповідачів, зокрема: 

слухачів – 100 осіб 

19 осіб - 

 
 9. Організація міжфакультетських, загальноуніверситетських масових заходів: конкурсів, олімпіад, оглядів, виставок студентської 
наукової творчості тощо (у довільній формі). 
 
 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 
International scientific innovations in human life: ХІ 

міжнародна наук.-практ. конф. (11–13 травня, 2022). URL: 
https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-

innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-
velikobritaniya-arhiv/ 

м. Манчестер, 
Великобритація, 

1 публікація 

Modern directions of scientific research development: XII 
міжнародна наук.-практ. конф. (18–20 травня 2022). URL: 

м. Чикаго, США, 1 публікація 

https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/


 

 

https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-
research-development-18-20-maya-2022-goda-chikago-ssha-

arhiv/ 
International scientific conference «The influence of culture and 
art on the value orientations of civilization in war and post-war 

times» (August 30–31, 2022). 

Latvia Riga 1 публікація 

International scientific conference «Interaction of culture, 
science and art in terms of moral development of modern 

European society» (December 28–29, 2021) 

Latvia Riga, 1 публікація 

Міжнародне науково-мистецьке стажування «Ukrainian 
artists camp» за темою: «Art as support for victims of war in 

particular for children: therapy, rehabilitation, social care, 
education 

Хорватія 1 Сертифікат про 
проходження стажування 

Міжнародна академічна мобільність  
Празька академія перформативних мистецтв, факультет 

музики і танцю, кафедра танцю (березень – червень 2022 
року) 

Чехія м. Прага. 18 Створені хореографічні 
творчі проєжкти 

Міжнародна академічна мобільність  
Празької консерваторії «Дункан-центр» (березень – червень 

2022 року) 

Чехія м. Прага. 9 Створені хореографічні 
творчі проєжкти 

Резиденція Hellerau (11.03–11.04.2022 р.) Німеччина м. 
Дрезден 

1 Проведені майстер класи 

Резиденція  в Театрі танцю Піни Бауш (12.04–9.05.2022 р.) Німеччина 
м. Вупперталь. 

1 Опрацьовані матеріали 
для дисертаційного 

дослідження  
Проєкт  «Говори тілом» (20.07.2022 р.) Польща м. Познань 1 Створення 

відеоперформансу 
«Exi(S)t» 

Проєкт  «Мій Дім» фундації «Барак Культури» (27.08–
8.10.2022 р.) 

Польща м. Познань 1 Проведені майстер класи 

Міжнародної мистецької резиденції «Ukrainian artistic camp» 
(8–18 вересня 2022 р.) 

Хорватія, 
Національний парк 

1 Сертифікат про 
проходження стажування 
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https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/


 

 

Бріюні, острів 
Великі Бріюні 

Міжнародна резиденція «Workshop Foundation» (2022 р.) Угорщина, 
м.Будапешт  

1 створення перформансу 
«Beauty of the Beast» 

Міжнародна резиденція «George Washington University», 
Theatre and Dance Department (вересень 2022 р.) 

США м. Вашингтон, 1 створення перформансу зі 
студентами Університету 

для звітного концерту 
Міжнародна резиденція «Trinity College», Theatre and Dance 
Department (жовтень 2022 р 

США  
м. Хартфорд, 

1 Майстер класи зі 
студентами Університету, 

Міжнародний фестиваль сучасного танцю “Lajks Dejot”  
(червень 2022 р.) 

Рига, Латвія 1 Презентація 
танцювального фільму 

«МОНОХРОМ»,: 
Міжнародний фестиваль сучасного танцю 38 Dance Week 
Festival ( червень 2022 р.) 

Загреб, Хорватія 1 Презентація 
танцювального фільму 

«МОНОХРОМ», 
Міжнародний фестиваль сучасного танцю ZVRK Festival 
(квітень 2022 р.) 

Боснія і Герцеговіна 
м. Сараєво, 

1 Презентація 
танцювального фільму 

«МОНОХРОМ», 
Міжнародний фестиваль сучасного танцю Spider Festival 
(червень 2022 р. 

Словенія м. 
Любляна, 

1 Презентація 
танцювального фільму 

«МОНОХРОМ», 
Міжнародний фестиваль сучасного танцю Bratislava v 
Pohybe / Братіслава в русі (травень 2022.), URL : 
https://www.facebook.com/bratislavavpohybe/posts/pfbid0LZQa
WsrTagEP9i6s2itNrhnJYvjvQiAVQhpPGWGR8Uycy6SKLi82
Nr8LVTHUY1Jjl 

Словакія, 
м.Братіслава 

1 Презентація 
танцювального фільму 

«МОНОХРОМ», 

Міжнародний фестиваль сучасного танцю Cuore di Slavia 
(липень 2022 р.), URL :., https://www.teatridivita.it/tdv/cuore-
di-slavia-cuor-leggero/; 

Італія, м.Болонья 1 Презентація 
танцювального фільму 

«МОНОХРОМ», 
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Kronos ART 
BCN URL : https://kronos-art.com/bcn/edition-2022/#past. 

Іспанія  
м. Барселона, 

1 Презентація 
танцювального фільму 

«МОНОХРОМ», 
Міжнародний фестиваль сучасного танцю Taiwan Dance Taiwan 1 Презентація 

https://www.facebook.com/bratislavavpohybe/posts/pfbid0LZQaWsrTagEP9i6s2itNrhnJYvjvQiAVQhpPGWGR8Uycy6SKLi82Nr8LVTHUY1Jjl
https://www.facebook.com/bratislavavpohybe/posts/pfbid0LZQaWsrTagEP9i6s2itNrhnJYvjvQiAVQhpPGWGR8Uycy6SKLi82Nr8LVTHUY1Jjl
https://www.facebook.com/bratislavavpohybe/posts/pfbid0LZQaWsrTagEP9i6s2itNrhnJYvjvQiAVQhpPGWGR8Uycy6SKLi82Nr8LVTHUY1Jjl
https://www.teatridivita.it/tdv/cuore-di-slavia-cuor-leggero/
https://www.teatridivita.it/tdv/cuore-di-slavia-cuor-leggero/
https://kronos-art.com/bcn/edition-2022/#past


 

 

Platform (жовтень-листопад 2022 р), URL : https://www.npac-
weiwuying.org/programs/6334058112f38c0008286e70?lang=en 

танцювального фільму 
«МОНОХРОМ», 

Beauty of the Beast, Лабораторія Перформансу Трініті 
Коледж жовтень 2022 р. ), 

США Хартфорд, 
Конектикут 

1 Презентація 
перформенсів 

Duel. Solo, Austin Arts Center (Хартфорд, Конектикут), 
(жовтень 2022 р. ),  

США Хартфорд, 
Конектикут 

1 Презентація 
перформенсів 

Міжнародноий  проєкт Legacy project: 50 years on the edge, 
Corcoran Centre for Art, Вашингтон, Округ Колумбія, 
(жовтень 2022 р.), URL :  http://maidadance.com/works/legacy/ 

США м. Вашингтон, 1 участь 

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

Форма заохочення Прізвище, ініціали, курс 
Стипендії 

Президента України Кірік Дарина Ігорівна аспірантка 1 курс  024 Хореографія Указ 
Президента України «Про призначення стипендій Президента 
України для молодих письменників і митців у сфері музичного, 
театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-
циркового мистецтва та кіномистецтва» №50/2022 від 
10.02.2022 р. URL: 
https://www.president.gov.ua/documents/502022-41345  

Верховної Ради України  
Кабінету Міністрів України  
Інших установ і фондів  

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

https://www.npac-weiwuying.org/programs/6334058112f38c0008286e70?lang=en
https://www.npac-weiwuying.org/programs/6334058112f38c0008286e70?lang=en
http://maidadance.com/works/legacy/
https://www.president.gov.ua/documents/502022-41345


 

 

Додаток 8 
до наказу ректора 
від 12.10.2022 р. № Н-450 
 

Секція (додаток 17) 
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки  
Секція 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство 
 

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, кандидат 
мистецтвознавства, професор кафедри режисури та хореографії Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
3. Номер державної реєстрації НДР: 0120U101781 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Кафедра режисури та хореографії 
факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
5. Терміни виконання: початок, закінчення: 01.01.2020 – 31.12.2022 рр. 

6. Анотація: 
Упродовж звітного періоду досліджено генезис, жанрово-стилістичні особливості 

хореографічної педагогіки усіх видів та новітніх форм хореографії в України та світі, вивчено 
взаємодію 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). 



 

 

Монографія преклад 
Вєчистий М. Танцювати може кожний: монографія / М. Вєчистий. пер. з пол. Т. Шіт. – Львів, 
б. в. 2022. – 284 с. 

 
Навчальні посібники 

Гарант освітньої програми спеціальності 024 Хореографія: актуальні проблеми сьогодення. 
наук.-метод. видання / упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра 
режисури та хореографії. 2022. – 284 с. 
«Контемпорарі»: навчально-методичні матеріали до курсу / упоряд. О. Г. Дробиш, А. О. 
Славінська – Харків : Харківська державна академія культури, кафедра сучасної та бальної 
хореографії, 2022. – 92 с. 

Збірники наукових праць 
Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра 
режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2021. ‒ 
Вип. 12. – 166 с.  
Інноваційні технології в сучасному просторі. зб. матер. Всеукр. семін-практ., Львів – Броди, 
23–24 листопада 2021 р. / упоряд. Н. В. Воляник. О. А. Плахотнюк. – Броди : Видавництво 
«Просвіта», 2022 – 156 с.  
Хореографічна культура – мистецькі виміри / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра 
режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 2022. ‒ 
Вип. 13. – 176 с.  
 
2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of 
Science, Scopus та інших; 

Demianchuk A. Copies of the icon of the Mother of God Czestochowa in Roman Catholic 
churches of Galicia / A. Demianchuk, N. Levkovych_ & Y. Stempitska // AD ALTA: Journal of 
Interdisciplinary Research (November, 2021). – Hradec Kralove, Czech Republic : Magnanimitas, 
2021. – Vol. 11. – Issue 2, – Special Issue XXIV. – Р. 143–150.  (ISSN / eISSN: 1804-7890) Indexed 
by Web of Science Full Text: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/PDF/110224.pdf  
URL.: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/papers/A_26.pdf (Web of Science) 

Dushniy A. Performing musicology: retrospective, methodological principles, looking to the 
future / A. Dushniy, A. Boichuk, R. Kundys, Y. Oleksiv, R. Stakhniv // Amazonia Investiga – 2022 
– №11 (53). – Р. 82–91. DОІ : https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.8 URL : 
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2007  

Dushniy A. The performing interpretation of a musical work on the example of Ukrainian 
composers-bayanists / А. Dushniy, V. Shafeta, V. Zaets, G. Oleksiv, S. Karas // Laplage em Revista 
(International). – Vol. 7, – N. 3C, Sept.–Dec. 2021 – Р. 523–534. 
DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1656p.523-534 
URL: https://www.researchgate.net/publication/355036808_The_performing_interpretation_of_a_mu
sical_work_on_the_example_of_ukrainian_composers-bayanists (Web of Science) 
 
Index Copernicus 

Безпаленко Ю. В. Фундаментальні поняття про тіло танцівника в хореографії при 
викладанні класичного танцю у ВНЗ / Ю. В. Безпаленко // Актуальні питання гуманітарних 
наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих учених Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Посвіт, 2021. – Вип. 43. 
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/43_2021/part_1/7.pdf (входить до переліку наукових 
фахових видань України, категорія «Б» та міжнародної бази даних Index Copernicus). 

Дем’янчук А. Л. Чудотворна ікона Мати Божа Ласкава та її копії в католицьких храмах 
Галичини / А. Л. Дем’янчук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. 
праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка. 2021. – Вип. 43. – Том 1. – С.85–92. http://www.aphn-journal.in.ua/43-1-2021 URL: 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/PDF/110224.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110224/papers/A_26.pdf
https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.8
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2007
https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1656p.523-534
https://www.researchgate.net/publication/355036808_The_performing_interpretation_of_a_musical_work_on_the_example_of_ukrainian_composers-bayanists
https://www.researchgate.net/publication/355036808_The_performing_interpretation_of_a_musical_work_on_the_example_of_ukrainian_composers-bayanists
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/43_2021/part_1/7.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/43-1-2021


 

 

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/43_2021/part_1/13.pdf (входить до переліку наукових 
фахових видань України, категорія «Б» та міжнародної бази даних Index Copernicus). 

Дем’янчук А. Л., Хореографія в системі синтезу мистецтв: поняття універсального 
мистецького твору / А. Дем’янчук Л., Ю. Кундис // Актуальні питання гуманітарних наук: 
міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 54. 
– Том 1. – С. 88–94. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-1-12  URL: http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/54_2022/part_1/12.pdf (входить до переліку наукових фахових видань 
України, категорія «Б» та міжнародної бази даних Index Copernicus). 

Кундис Р. Ю. Особливості роботи з музичним матеріалом в постановочній діяльності 
студентів-хореографів / Р. Ю. Кундис, І. Ю. Никорович, Н. В. Кіптілова, Ю. З. Бугрин // 
Молодий вчений. – Херсон, 2021. –№ 9 (85). –С. 140–144. збірник включено до міжнародних 
каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, 
Research Bible, Index Copernicus). URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2484/2469  

Лань О. Б. SOFT SKILLS сучасного молодого балетмейстера необхідні для створення 
колективного творчого проекту / О. Б. Лань // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 
Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. – Вип. 204. – С. 178–184. URL: 
https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/issue/view/26 DOI: https://doi.org/10.36550/2415-
7988-2022-1-204 (ISSN 2415–7988 (Print) ISSN 2521–1919 (Збірник зареєстровано в 
міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Academic Journals, 
Research Bible, WorldCat),  

Лань О. Б. Аб’юзер – сучасний художній образ в постановках молодих українських 
хореографів / А. О. Пахолків, О. Б. Лань // Молодий вчений. – 2022. – № 9 (109) – С. 58–60. 
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-13  URL: 
https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5563/5447 (Журнал включено до 
міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: НБУ ім. В.І. Вернадського, 
Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus).  

Лань О. Б. Особливості педагогічної роботи керівника зразкового колективу / 
О. Б Лань, К.С. Кшен, Я. В. Іванова. // «Молодий вчений». – 2022. – № 8 (108). – С. 55–58. 
URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5548/5433 (ISSN 2304-5809, збірник 
включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar 
Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). 

Літовченко О. А. Мізансцена хореографічної форми як виразний засіб у сценічному 
творі / О. А. Літовченко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. 
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