
Звіт  

про діяльність Студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії за 

2020/2021 н.р. 

куратор доц. О.А. Плахотнюк, староста студентка Сохан І. КМХ-31 

 

 

Рада молодих вчених факультету  

- Сохан Ірина Олегівна (irusya.soooo@gmail.com м.т. 097-33-19-376) студентка 3 курсу 

КМХ-31, спеціальність 024 Хореографія. 

- Скиба Юлія Юріївна (Lyalyalyafly@gmail.com м.т. 063-140-89-11) аспірантка 1 року 

навчання спеціальність 024 Хореографія. 

Чkени ради молодих вчених факультету  

- Гладій Петро Іванович (petruk12g@gmail.com м.т. 093-42-19-191) студент 3 курсу 

КМХ-31, спеціальність 024 Хореографія  

- Алжнева Ярина Юріївна (yazervauter@gmail.com м.т. 099-067-12-51) студентка 1 

курсу магістратури КМХ-51м, спеціальність 024 Хореографія 

- Літовчено Олена Андріївна (Olena.Litovchenko@lnu.edu.ua Zerbrochen14@gmail.com 

м.т. 097-44-08-440) аспірантка 2 року навчання спеціальність 024 Хореографія 

- Кіптілова Надія Володимирівна (Nadiya.Kiptilova@lnu.edu.ua м.т.067-143-27-71) 

асистент кафедри режисури та хореографії  

 

 

8. Кількість проведених 

заходів за 2020/2021 

навчальний рік 

9 (дев’ять ) 

9. Перелік заходів за 

2020/2021 навчальний 

рік  

 Науково методичний семінар факультету культури і 

мистецтв (м. Львів, жовтень 2020 року) (1 аспірат)  

 V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Виховний та мистецький вплив сучасного 

хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи 

розвитку» (м. Львів, 12 листопада 2020 року) (7 осіб з них: 

4 аспіранти, 3 студенти) 

 ХІ Всеукраїнської наукової студентської 

конференції «Хореографічна культура – мистецькі виміри» 

(м. Львів, 12 листопада 2020 року) (18 студентів). 

 I International Scientific and Theoretical Conference, 

(Pisa, 12.February 2021) (1 студент). 

 International scientific and practical conference 

«Cultural studies and art criticism: things in common and 

development prospects» : conference proceedings, (Venice 27–

28November, 2020) (1 аспірант). 

 Звітна наукова конференція Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 4 

лютого 2021 року (6 аспірантів). 

 Шоста Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Педагогічні, психологічні та методико 

біологічні аспекти в хореографії та спорті» (м. Львів, 25 

березня 2021 р.) (8 осіб з них: 4 аспіранти, 4 студенти). 

 Перший Всеукраїнський науково-практичний 

семінар-практикум «Впровадження державного Стандарту 

вищої освіти спеціальності 024 Хореографія»(м. Львів, 4 

березня 2021 року) (7 осіб з них 6 аспірантів, 1 студент) 

 Всеукраїнський семінару-практикум хореографів 
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України (м. Львів, 26 березня 2021 року) (34 особи з них: 2 

аспіранти, 32 студенти).  
 

10. Інше  3 збірники наукових праць, 3 науково-популярних нарисів. 

 

 Науково методичний семінар факультету культури і мистецтв Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів, жовтень 2020 року) (1 

аспірат)  

Кондратєва Марія Володимирівна – аспірантка кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Контемпорарі денс і контемп 

термінологічне питання». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк].  

 

 V Міжнародної науково-практичної конференції «Виховний та 

мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи 

розвитку» (м. Львів, 12 листопада 2020 року) (4 аспіранта 3 студенти): 

Гриценко Ярослава Володимирівна – аспірантка кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Кроки та біг як засіб 

вираження образу тіла та їх інтерпретації». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук ]. 

Літовченко Олена Андріївна – аспірантка кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Гармонія як естетична цінність 

хореографічної вистави». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Наталія Шутяк Андріївна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Формування літературно-

сценічних образів персонажів у малій формі танцю» [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо].  

Нечволода Тетяна Русланівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Український фольклор і 

міфологія в балетній композиції Є. Станковича “Ніч перед Різдвом”». [Науковий керівник – 

доц. А.А. Яцеленко]. 

Скиба Юлія Юріївна – аспірантка кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Шлях ексклюзивності танцювальної 

компанії «Батшева» у культурі сучасного танцю ХХI століття. [Науковий керівник – доц. 

Р.Ю.Кундис]. 

Холов Тарас Іванович – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Аматорське хореографічне мистецтво як 

джерело збереження національних традицій. [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Чорнак Звенислава Анатоліївна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Засоби впливу 

хореографа на інновації в сучасній хореографії». [Науковий керівник – доц. 

О. А. Плахотнюк]. 

 

 ХІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Хореографічна культура – 

мистецькі виміри» (м. Львів, 12 листопада 2020 року) (18 студентів): 

Брещайко Аліна Юріївна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Синтез хореографічного 

та художнього мистецтва». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Вавричук Олена Володимирівна – студентка V курсу КМХМ-11. «Особливості 

створення художнього образу в бальному танці на основі латиноамериканської програми». 

[Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Галета Анна Михайлівна – студентка VІ курсу КМХМ-21. Митець як особистість в 

соціокультурному баченні. [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо]. 

Гриненко Анастасія Валеріївна – студентка І курсу КМХ-11. «Особливості танцю та 

музичного супроводу етнічної групи лемків». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Демченко Єва-Анна Ярославівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. Педагогічні 

прийоми роботи з виконавцями танцювальної вистави «Особистості в мені»: вивчення 

хореографічного тексту та створення образів. [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо]. 



Зубченко Яна Константинівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з.  «Дослідження 

модерн танцю в Україні кінця ХХ початку ХХІ століття». [Науковий керівник – доц. 

О. А. Плахотнюк]. 

Кархут Юрій Володимирович – студент VІ курсу КМХМ-21. Педагогічні особливості 

проведення заняття у колективах українського танцю з дітьми підліткового віку. [Науковий 

керівник – доц. О.Є. Кузик]. 

Костур Іванна Андріївна – студентка VІ курсу КМХМ-21. «Збереження 

хореографічних стилістичних особливостей гуцульської хореографії». [Науковий керівник – 

доц. О. А. Плахотнюк]. 

Мурафа Ірина Ігорівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Стилістичні особливості 

молдавського хореографічного мистецтва». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Нечволода Тетяна Русланівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Педагогічні прийоми 

роботи хореографа – балетмейстера з дуетом». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Попович Анна Богданівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Особливості втілення 

балетмейстером почуттів та емоцій другорядних персонажів в хореографічному творі» 

[Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Рипкович Адріана Олегівна – студентка V курсу КМХМ-11. «Внесок Клари Балог у 

розвиток хореографічного мистецтва Закарпаття». [Науковий керівник – доц. 

О. А. Плахотнюк]. 

Русанова Мілена Олександрівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Український 

балетний театр епохи неокласицизму». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук]. 

Свідзінська Ольга Анатоліївна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Українське 

хореографічне мистецтво та обрядовість». [Науковий керівник – доц. О.Є. Кузик]. 

Середа Олександра Олегівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Відображення 

вуличного танцю в кінематографі та ТВ-шоу». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Ткач Юлія Олександрівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Приреченість кохання у 

мистецтві». [Науковий керівник – доц. О.Є. Кузик]. 

Уляна Горохівська – студентка VІ курсу КМХМ-21. «Танець-модерн як феномен 

сучасної хореографії початку ХХ століття». [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо]. 

Шутяк Наталія Андріївна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Педагогічна складова у 

роботі з виконавцями при постановці хореографічної вистави «Дорогою ціною» за 

фрагментами повісті Михайла Коцюбинського». [Науковий керівник – доц. П. Є. Луньо]. 

 

 I International Scientific and Theoretical Conference, (Pisa, 12.February 2021) (1 

студент) 

Квецко Анастасія Романівна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Відображення 

патріотизму українського народу в хореографічному мистецтві» [Науковий керівник – доц. 

О. А. Плахотнюк]. 

 

 Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум 

«Впровадження державного Стандарту вищої освіти спеціальності 024 Хореографія»(м. 

Львів, 4 березня 2021 року) (7 осіб з них 6 аспірантів, 1 студент) 

Овчінніков Антон Валерійович – аспірант спеціальність 024 Хореографії кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. 

«Менеджмент та продюсування індивідуальних перформативних проектів в системі 

мистецької освіти». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук]. 

Гриценко Ярослава Володимирівна – аспірантка спеціальність 024 Хореографії 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка. [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук]. 

Кулик Денис Олексійович – аспірант спеціальність 024 Хореографії кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка  

[Науковий керівник – проф. М.В. Гарбузюк]. 



Лань Оксана Богданівна – аспірантка спеціальність 024 Хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. [Науковий керівник – проф. 

М.В. Гарбузюк]. 

Літовченко Олена Андріївна – аспірантка спеціальність 024 Хореографії кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка 

[Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Філімонова-Златогурська Євгенія Станіславівна – аспірантка спеціальність 024 

Хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. [Науковий 

керівник – проф. М.В. Гарбузюк]. 

Сохан Ірина Олегівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка. [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

 

 Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, 

психологічні та методико біологічні аспекти в хореографії та стаорі» (м. Львів, 25 

березня 2021 р.) (8 осіб з них: 4 аспіранти, 4 студенти) 

Гриценко Ярослава Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Контактна імпровізація: 

психологічні та хореографічні аспекти». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук].  

Кондратьєва Марія Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Мова сучасного танцю, 

семіотичний аналіз» [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Наквацька Роксолана Ігорівна – студентка ІІ курсу КМХ-21. «Історичні особливості 

становлення танцю модерн кінця ХІХ– середини ХХ століття» [Науковий керівник – асист. 

Т. М. Шкутяк]. 

Нечволода Тетяна Русланівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Український 

фольклор і міфологія в балетній композиції Є. Станковича «Ніч перед Різдвом» [Науковий 

керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Овчінніков Антон Валерійович – аспірант кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Менеджмент та продюсування 

індивідуальних перформативних проектів в системі мистецької освіти» [Науковий керівник – 

доц. О. Є. Кузик]. 

Ткач Юлія Олександрівна – студентка VІ курсу КМХМ-21з. «Легенда – як літературна 

складова мистецьких та хореографічних творів» [Науковий керівник – доц. О. Є. Кузик]. 

Холов Тарас Іванович – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. «Аматорське хореографічне мистецтво, як 

феномен збереження національних традицій в період тоталітарного режиму». [Науковий 

керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Чорнак Звенислава Анатоліївна – студентка V курсу КМХМ-11з. «Біомеханіка в 

сучасному хореографічному мистецтві». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

 

 International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: 

things in common and development prospects» : conference proceedings, (Venice 27–

28November, 2020) 

Літовченко Олена Андріївна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. «Пластика як інтеграційний засіб в 

сценічному мистецтві» [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

 

 Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана 

Франка (м. Львів, 4 лютого 2021 року (6 аспірантів). 

Гирценко Ярослава Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Соматичний процес як фактор 

впливу на якість руху танцівника». [Науковий керівник – доц. А. Л. Дем’янчук]. 



Кондратєва Марія Володимирівна – аспірант кафедри режисури та хореографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. «Діяльність Театру танцю 

Джадсона (Judson Dance Theatre) в 60-х роках ХХ ст.». [Науковий керівник – доц. 

О. А. Плахотнюк]. 

Лань Оксана Богданівна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. «Особливості досягнення консенсусу у 

виборі теми дипломної хореографічної вистави групою студентів-авторів (бакалаврів)». 

[Науковий керівник – проф. М.В. Гарбузюк]. 

Літовченко Олена Андріївна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. «Поєднання формального та драматичного 

начала у хореографічній виставі». [Науковий керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

Скиба Юлія Юріївна – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. «Вплив сучасного танцю на свободу 

творчого вираження студента-танцівника». [Науковий керівник – доц. Р.Ю. Кундис]. 

Холов Тарас Іванович – аспірант кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. «Аматорське хореографічне мистецтво 

Львівщини – осередок збереження національних танцювальних традицій». [Науковий 

керівник – доц. О. А. Плахотнюк]. 

 

 Всеукраїнський семінару-практикум хореографів України (м. Львів, 26 березня 

2021 року) (34 особи з них: 2 аспіранти, 32 студенти)_ [Наукові керівники – проф. 

М.В. Гарбузюк, доц. О. А. Плахотнюк, О.Б. Лань, О.Є. Кузик, асистенти: 

Ю. В. Безпаленко, Н.В. Кіптілова, Т.М. Шкутяк]. 

Алжнєва Ярина Юріївна – група КМХМ-11м, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Бухер Вікторія Миколаївна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Василенко Богдан Юрійович – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна). 

Ворнік Наталія Іванівна – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Вороняк Соломія Олегівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Гладій Петро Іванович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

Гнатів Микола Олегович – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Гриненко Анастасія Валеріївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Занько Аліна Олександрівна – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Зубченко Владислав Віталійович – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 



Істратов Олександр Юрійович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Ковалів Марта Романівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Козачок Дмитро Володимирович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Короткова Олена Сергіївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Лань Оксана Богданівна – аспірант першого року навчання кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Літовченко Олена Андріївна – аспірант другого року навчання кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Матвіїшин Олег Тарасович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Наквацька Роксолана Ігорівна – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Павловська Анастасія Сергіївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Пасічник Дмитро Андрійович – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Пенюшкевич Анастасія Іванівна – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Пецкович Марта-Марія Юріївна – група КМХ-11, магістр хореографії кафедри 

режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Піддубняк Марта Сергіївна – група КМХ-11, магістр хореографії кафедри режисури 

та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Підоборіжна Анна-Марія Володимирівна – група КМХ-31, здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Потапова Анастасія Романівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Сергєєва Діана Олександрівна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Сохан Ірина Олегівна – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Стеценко Еліна Вадимівна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Сущинська Лілія Михайлівна – група КМХ-31, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 



Терлецький Роман Богданович – група КМХ-21, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Тимченко Вікторія Валентинівна – група КМХ-42, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Федорчук Софія Сергіївна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів, Україна).  

Хоменко Вікторія Вадимівна – група КМХ-41, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Черкасова Аліса Павлівна – група КМХ-11, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

 

Студентські збірники науково-популярні нариси (4 чотири – 20 друк. акр.):  

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

Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, 

2021. ‒ Вип. 10. – 227 с. (10,79 друк. акр.) 

Андрушко В. М. Грузинський народний танець як засіб втілення хореографічного 

образу в сюїті «Душа Кавказу» / В. М. Андрушко. – Львів : Львівський національний 

університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – 78 с. (3,7 друк. 

акр.). 

Горохівська У.Ю. Сценічно-пластичне вирішення постаті Лесі Українки у 

хореографічній виставі «Тільки в боротьбі життя і щастя» / У. Ю. Горохівська. – Львів : 

Львівський національний університеті імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 

2021. –57 с. (2,71 друк. акр.). 

Шутяк Н. А. Волелюбність українського народу у хореографічній виставі «Дорогою 

ціною» за фрагментами однойменної повісті М. Коцюбинського / Н. А. Шутяк. – Львів : 

Кафедра режисури та хореографії ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 59 с. (2,8 друк. акр.). 

 

 

Статті (43 сорок три) 

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор (8 публікацій): 

У співавторстві з викладачами (4 чотири): 

Демченко Є. Я. Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору 

енергетики чакр людини / Є. Я. Демченко, О. Б. Лань, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2020. 

– №10. – С. 90–93. (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). URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/19.pdf  

Демченко Є. Я., Луньо П. Є. Особливості феномену «роздвоєня оcобиcтоcтi»: 

мистецька інтерпретація] / Є. Я. Демченко, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. –

С. 94–97. (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). URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/20.pdf 

Попович А. Б. , Кундис Р. Ю., Тарасюк О. В. Взаємозв’язок балетмейстера з 

художником та композитором під час створення хореографічного твору / А. Б. Попович, 

Р. Ю. Кундис, О. В. Тарасюк // Молодий вчений. – 2020. – №11. – С. 72–75. URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/16.pdf (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. Р.Ю. Кундис). 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/19.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/86/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/86/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/20.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/87/
http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/87/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/16.pdf


Яцеленко А. А., Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії  

/ А. А. Яцеленко, Л. А. Баканча // Молодий вчений. –2020. – №12. – С. 386–370. (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. А.А, Яцеленко). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf 

 

Одноосібні (4 чотири): 

Квецко А. Р. Відображення патріотизму українського народу в хореографічному 

мистецтві / А. Р. Квецко // Theoretical and practical scientific achievements: research and results 

of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I 

International Scientific and Theoretical Conference, Pisa, February 12. – Italian Republic: NGO 

European Scientific Platform. Vol. 4, 2021. – С. 103–104. 

Квецко А. Р. Синтез народного українського танцю з сучасними напрямами 

хореографічного мистецтва / А. Р. Квецко // Молодий вчений. – 2021. – №1. (89) – С. 106–

110. URL: http:№1 (89) січень 2021 р (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). 

Літовченко О. А. Пластика як інтеграційний засіб в сценічному мистецтві / 

О. Літовченко // International scientific and practical conference «Cultural studies and art 

criticism: things in common and development prospects» : conference proceedings, November 27–

28, 2020. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 524 pages. – С. 82–84. (Науковий 

керівник – доц. О. А. Плахотнюк). 

Русанова М. О. Зародження неокласицизму в Україні. Неокласицизм в хореографії, 

музичному мистецтві, літературі і драматургії / М. О. Русанова // Молодий вчений. – 2020. – 

№10. – С. 321–324. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових 
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