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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

4 грудня 2021 року у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка 
відбудеться Четверта Конференція молодих дослідників народної музики. До участі 
запрошуємо студентів середніх і вищих музичних навчальних закладів. 

 
Тематика Конференції: 

- історія і теорія музичної фольклористики 
- видатні дослідники музичного фольклору та народні виконавці 
- регіональна специфіка музичного фольклору (жанри, форми, стилі, виконавські 

особливості) 
- музичний фольклор у сучасному вимірі 

  
Для участі у Конференції до 22 листопада на е-пошту folkmolodkonf@ukr.net 

необхідно подати електронну заявку за встановленим зразком і тексти доповідей (зразок 
заявки і вимоги щодо оформлення текстів додаються нижче), а також фото учасника. 
Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів, а їхнє підготування додатково 
обговорюватиметься у листуванні з учасниками.  

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні, Конференція проводитиметься 
дистанційно (онлайн-адреса Конференції буде повідомлена додатково).  

Задля уникнення непорозумінь із підключенням до мережі Інтернет, прохання за 
можливістю записати та до 2 грудня надіслати відеозапис виступу (до 10 хвилин), при 
тому присутність онлайн для відповідей на запитання не скасовується.  

Програма та матеріали виступів до початку Конференції будуть розміщені на сайті 
https://lnma.edu.ua/kafedry/kafedra-muzychnoji-folklorystyky-ta-pndlme/konference/. 
Надрукований збірник матеріалів, диплом учасника та подяка керівникам будуть розіслані 
після завершення Конференції. 

Контакти організаторів: 066 772 67 76 – Ірина Довгалюк, 096 276 99 87 – Юрій Рибак, 
координатори від студентів – Галина Найдух 093 118 33 34, Катерина Кундуш – 067 794 61 93, 
Євгенія Кромпотич – 096 596 52 47.  

 
 

Оргкомітет 
 
 
 
P.S. Просимо поділитися цією інформацією зі всіма зацікавленими.  

mailto:folkmolodkonf@ukr.net
https://lnma.edu.ua/kafedry/kafedra-muzychnoji-folklorystyky-ta-pndlme/konference/


 
ЗАЯВКА 

на участь у Четвертій Конференції  
молодих дослідників народної музики 

(4 грудня 2021 року, Львів) 
 
Прізвище, ім’я,  
по батькові студента 

 

Прізвище, ім’я,  
по батькові та посада 
керівника, контактні дані 
(тел., е-мейл) 

 

Навчальний заклад  
Курс, відділ/факультет  
Тема доповіді   
Телефон  
E-mail  
Наявність відеозапису 
виступу 

  

 
 



ВИМОГИ 
до оформлення матеріалів 

 
Приймаються до друку матеріали обсягом 1–3 сторінки, формат аркуша А4, набрані в 

редакторі Word у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx або *.rtf. Шрифт 
Times New Roman, розмір 12. Міжрядковий інтервал 1; абзацний відступ 1 см; поля: ліве 3 
см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. Посилання на джерела – 
у клямрах. 

Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані: 

o ім’я та прізвище студента(-ів), курс, відділ/кафедра та навчальний заклад; керівник і 
його посада (справа); 

o назва виступу (великими літерами), (у центрі); 

o основний зміст тез (по ширині); 

o список використаних джерел. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора. 

 

Приклад оформлення матеріалів 

 
Марія Іваненко, студентка IV курсу теоретичного відділення  

Рівненського музичного училища, 
(науковий керівник – Наталія Петренко, вчитель-методист) 

 
 

ПІСНІ З ГОЛОСУ ГАННИ ПАВЛЯШИК 

Традиційне народнопісенне мистецтво, а саме визначення ролі вокального виконавства 
у формуванні музичної традиції, становить значний інтерес для дослідників-музикознавців 
(теоретиків) та співаків-популяризаторів (практиків) [2, с. 80]. ... 
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P.S. З матеріалами попередніх конференцій молодих дослідників народної музики можна 
ознайомитись на сайті Кафедри музичної фольклористики ЛНМА імені М. В. Лисенка:  
https://lnma.edu.ua/kafedry/kafedra-muzychnoji-folklorystyky-ta-pndlme/konference/  
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