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Багатоголосся щасливої мирної  України 

 

Шановний читачу! 

 

До пропонованого збірника студенських наукових праць увійши 

матеріали  I мультидисциплінарної студентської інтернет-конференції «Мозаїка 

наукової комунікації»  - наслідок сугестії та когерентости молодих вчених, яких 

у травні 2022-го об’єднало прагнення мирної творчости на славу незалежної 

України.  

Ідея формату конференції – мозаїки флештоку (спалахів думки) – у 

природі сучасного інформаційного простору з його блискавичними 

повідомлкеннями, які, немов спалахи, виринають у свідомости реципієнта. Ця 

ідея стала проєктом, який організаційно втілила надзвичайно активна, весняно 

енергетична студентська команда філологічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

До участи зголосилися 64 учасники з університетів Львова, Харкова, 

Одеси, Івано-Франківська, Луцька, Загреба (Хорватія). Запропоновані доповіді 

з мовознавства, літературознавства, історії, соціології, культурології, 

мистецтвознавства, педагогіки, психології та журналістики засвідчили 

багатоголосе поєднання різних за напрямами, але спільних за українською 

науковою ідентичністю, виступів-спалахів, що створило єдину мозаїчну 

картину.  

Висловлюємо щиру вдячність кожному із учасників студентської 

конференції, кожному науковому керівникові  за активну діяльну співучасть у 

творенні Мозаїки наукової комунікації. Віримо, що мирне майбутнє, 

проголошене у барвистій поліфонії наукових гіпотез, спостережень та 

висновків стане ще одним сугестивним провісником оновленої щасливої 

України!    

  

Роман  КРОХМАЛЬНИЙ 
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