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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського наукового онлайн-

семінару з участю закордонних учених «Суспільна географія та картографія: 

наукова спадщина та сучасні українознавчі студії», присвяченого 120-літтю від 

народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985) – ученого-географа, 

картографа, енциклопедиста.  

 

 

Семінар планується провести 17 грудня 2020 р. (кафедра економічної 

і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана 

Франка). Матеріали будуть видані в авторській редакції до початку роботи 

семінару. 

Робочі мови наукового семінару: українська, англійська.  

НАУКОВІ НАПРЯМКИ СЕМІНАРУ 

1. Професор В. Кубійович — учений, організатор географічної науки 

та освіти, українознавець. 

2. Актуальні проблеми географічного українознавства. 

3. Проблеми розвитку національної суспільно-географічної картографії. 

4. Суспільно-географічні: глобалістика, країнознавство, реґіоналістика і 

краєзнавство. 

5. Модерні напрямки суспільно-географічної науки. 

 



Для участі в онлайн-семінарі необхідно подати: 

1) статтю (обсягом 4‒5 повних сторінок, оформлених згідно з вимогами, поданими у 

приєднаному файлі); 

2) реєстраційну карту учасника; 

3) копію квитанції про оплату організаційного внеску у розмірі 200 грн за умови отримання 

друкованого примірника, та 100 грн ‒ електронного варіанту збірника матеріалів 

наукового семінару. 

Оплату організаційного внеску здійснювати переказом коштів на картку Ощадбанку  

Призначення платежу Одержувач 
Номер картки одержувача 

 

Поповнення картки 
Івах 

Ярослав Євгенович 
Ощадбанк 

5167 49012 8095 297 

Можливе пересилання збірника матеріалів семінару «Новою поштою» (оплата за 

рахунок одержувача).  

Термін подання матеріалів — до 15 листопада 2020 р.  

 

Статтю та копію квитанції про оплату просимо надсилати на електронну адресу 

Оргкомітету kafedra.lviv@gmail.com. 
 

 

Адреса оргкомітету: 

79000, м. Львів,  

вул. Дорошенка, 41, кімн. 56, кафедра економічної і соціальної географії, 
географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка    

Івах Ярослав Євгенович,  067 717 32 61  
Котик Любов Іванівна, 050 901 56 75 

E-mail: kafedra.lviv@gmail.com 

Контактний телефон у Львові – (032) 239-45-73 

Додаток 1 

Заявка про участь у науковому онлайн-семінарі 

Прізвище, ім`я, по батькові  

Науковий ступінь  

Наукове звання  

Місце праці, посада  

Адреса  

Контактний телефон  

E-mail  

Назва доповіді  

Форма участі Дистанційна, очна 

№ і адреса відділення «Нової 
Пошти» для надсилання 

збірника матеріалів  
(за потребою)  
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