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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в 
Україні», присвяченій 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії. Головна мета 
конференції – обговорення найновіших геоморфологічних і палеогеографічних досліджень в 
Україні, сучасних викликів і перспектив розвитку геоморфології і палеогеографії. До участі у 
конференції запрошуємо представників закладів вищої освіти, наукових установ, наукових 
співробітників природоохоронних організацій.  

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

голова, проректор з наукової роботи, член-кор. НАН України, д-р хім. наук, проф. 
Р. Гладишевський (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); заступник голови, декан географічного 
факультету, канд. геогр. наук, доц. В. Біланюк (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р геогр. 
наук, проф. Л. Дубіс (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); канд. геогр. наук, проф. Я. Кравчук 
(Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); канд. геол.-мін. наук, проф. А. Богуцький (Львівський нац. 
ун-т ім. І. Франка); канд. геогр. наук, доц. Г. Байрак (секретар, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); 
д-р геол.-мін. наук, проф. О. Адаменко (Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу); д-р 
геогр. наук, проф. Ю. Бортник (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); д-р геогр. наук, проф. 
Н. Герасименко (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); д-р габіл. М. Длужевський (Варшавський 
ун-т, Польща); д-р геогр. наук, проф. І. Ковальчук (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України); д-р геогр. наук, проф. О. Комлєв (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); д-р габіл., проф. 
К. Кшемінь (Яґеллонський ун-т, Польща); д-р габіл., проф. М. Лубяж  (Люблінський 
Католицький ун-т ім. Івана-Павла ІІ, Польща); д-р геогр. наук, проф. Ж. Матвіїшина (Ін-т 
географії НАН України); д-р геогр. наук, проф. Б. Рідуш (Чернівецький  нац.  ун-т                                  
ім. Ю. Федьковича);  д-р геогр. наук, проф. В. Стецюк (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); 
проф. Е. Тшасковска  (Люблінський Католицький ун-т ім. Івана-Павла ІІ, Польща); д-р габіл. 
І. Цермегас (Варшавський ун-т, Польща); д-р геогр. наук, проф. І. Черваньов (Харківський нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна); канд. геогр. наук, доц. А. Яцишин (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка). 

 



Тематичні напрями роботи конференції 
1. Теоретичні і методичні аспекти геоморфологічних і палеогеографічних досліджень. 
2. Прикладні аспекти геоморфологічних і палеогеографічних досліджень.  
3. Регіональні геоморфологічні і палеогеографічні дослідження. 
4. Проблеми фахової освіти та популяризації геоморфології й палеогеографії.  

 
 

Для участі в онлайн-конференції необхідно: 
- надіслати заявку (додаток А) на електронну адресу секретаря або заповнити реєстраційну 
картку учасника на сайті  
https://conferences.lnu.edu.ua/index.php/geomorphology/geomorphology-2020/index; 
- подати анотацію доповіді (додаток Б). 
 До початку роботи конференції заплановано видати збірник наукових праць «Проблеми 
геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» (категорія Б 
фахових видань України за спеціальностями 103 «Науки про Землю», 106 «Географія»). 

 

Важливі дати  

25 жовтня – надсилання заявки (реєстраційної картки) учасника конференції 
(https://conferences.lnu.edu.ua), а також короткої анотації доповіді на адресу секретаря 
(halyna.bayrak@lnu.edu.ua). 
Конференція відкрита для широкого загалу слухачів. Запрошення та час приєднання до 
ресурсу Zoom буде надіслано після отримання заявки учасника. 

1 листопада – надсилання статті (за бажанням), оформленої згідно з вимогами 
(http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/carpathians/about) до випуску збірника 
наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і 
прилеглих територій» на електронну пошту (problemy.geomorf@gmail.com). 
Наголошуємо, що публікацію статті оплачує автор відповідно до вимог збірника 
«Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих 
територій». 

15 листопада – підтвердження участі в онлайн-конференції, друге інформаційне 
повідомлення і програма конференції. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Контакти 
Байрак Галина Ростиславівна, доцент, відповідальний секретар 

e-mail: halyna.bayrak@lnu.edu.ua;  телефон: +380 67 934 5361; 
географічний факультет, 

кафедра геоморфології і палеогеографії, телефон: 032 239 45 98; 
вул. Дорошенка, 41, кім. 45, 

м. Львів, 79000 
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Додаток А 
Реєстраційна анкета: 
Прізвище, ім’я, по батькові  
Вчене звання, науковий ступінь, посада  
Організація (навчальний заклад)  
Контактний телефон  
E-mail:  
Секція конференції   
Назва доповіді  

 
 

Додаток Б 
Зразок оформлення анотації доповіді онлайн-конференції 

 
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗОВИХ ФОРМ   

Павло Петров 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

Львів, Україна, e-mail: pavloivanov@gmail.com 
Ключові слова: 5-7 слів  
Текст, текст………………………………………….. (до 300 слів). 

 
Вимоги до анотації: 
• Оформлення анотації: формат сторінки А4, орієнтація книжкова; поля: верхнє – 2 см, 

нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см. 
• Назва доповіді: великі літери, напівжирні, шрифт Times New Roman, розмір кегля 12, 

вирівнювання по центру; міжрядковий інтервал 1,5. 
• Ім’я та прізвище автора/авторів. 
• Назва установи, місто, е-mail. 
• Ключові слова : розмір кегля 12, друк курсивом. 
У тексті  необхідно висвітлити суть доповіді і головні результати. 
 

З ПОВАГОЮ,  
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
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