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ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ  
імені М.В. ЛИСЕНКА 

(ЛНМА імені М.В. Лисенка) 
Вул. Нижанківського, 5, Львів, 79005, факс (+38 032) 235 8483;  

тел. (+38 032) 259 0751; (+38 032) 259 0752; e-mail: lnma@lnma.edu.ua 
Код ЄДРПОУ 02214225 

____________№______ 
  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Спільнота аспірантів та Студентське науково-творче товариство «Medianta» ЛНМА імені М.В. 
Лисенка запрошують Вас взяти участь у дистанційному VIII міжнародному науковому форумі 
Музикознавчий універсум молодих «Україна і світ: вектори музичної комунікації», яка відбудеться 
1-2 березня 2023 року.  

 
Співорганізатори форуму: 
- Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка (Львів, Україна); 
- Національна Академія Мистецтв України 
- Культурологічний відділ Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса      

(Київ, Україна) 
- Інститут музики Поморської Академії (Польща); 
- Український центр ресурсів та розвитку в Університеті МакЮен (Канада). 
 

 До участі запрошуються вчені, докторанти, аспіранти, пошукувачі, асистенти-стажисти, 
магістранти та студенти.  

  
 Головні тематичні напрямки наукової конференції: 

1. Українська музична культура – дзеркало національної історії 
2. Філософсько-теоретичні аспекти музичної науки. 
3. Феномен експерименту у мистецтві. 
4. Виконавське мистецтво: теорія, історія та практика. 
5. Синтез мистецтв як актуальний напрям мистецтвознавства. 
6. Етнологія у глобалізованому світі. 
7. Мистецтво естради та джазу у комунікативному просторі сучасності.  
8. Актуальні напрями мистецької педагогіки та дистанційні формати освіти.  

 
 Для участі необхідно 

  
 До 1 лютого 2023 року надіслати заявку на участь та тези на електронну адресу 
aspirantura.lnma@gmail.com 
 

Структура заявки учасника конференції 
- прізвище, ім’я та по-батькові; 
- статус (студент, магістрант, аспірант, асистент-стажист, посада тощо); 
- назва навчального закладу, факультет, кафедра, курс (рік навчання) / місце праці; 
- вчене звання, науковий ступінь (за наявності); 
- прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника; 
- тема. 
 
Вимоги до тез: 
 Тези подаються в текстовому редакторі Microsoft Word (.doc), шрифт Times New Roman, 
кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5. Усі поля – по 2,5 см. Об’єм тез – не більше 2 сторінок (4000 
символів з пробілами).  

 
Інформація щодо формату проведення форуму буде надіслана до 25 лютого 2023 року. 

Контакти: aspirantura.lnma @gmail.com  

   З повагою,                Оргкомітет 


