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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичного онлайн-семінару за міжнародної 
участі "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих 
територій". Головна мета семінару – обговорення найновіших геоморфологічних і 
палеогеографічних досліджень на теренах України та Європи, у тім числі Українських Карпат,  а 
також викликів і  проблем, які постають перед геоморфологією і палеогеографією сьогодні. До 
участі у семінарі запрошуємо представників закладів вищої освіти, наукових установ, наукових 
співробітників природоохоронних організацій. 
 

НАУКОВИЙ 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); 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., проф. М. Ланчонт 
(ун-т Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Польща),  д-р габіл., проф. М. Длужевський  
(Варшавський ун-т,  Польща); д-р геогр. наук, проф. І. Ковальчук (Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України); д-р габіл., проф. К. Кшемінь (Яґеллонський ун-т, 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); канд. геогр. наук Р. Спиця (Ін-т географії НАН 
України); д-р геогр. наук, проф. В. Стецюк (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); д-р габіл., проф. 
Е. Тшасковска (Люблінський Католицький ун-т ім. Івана-Павла ІІ, Польща); д-р габіл. 
І. Цермегас (Варшавський ун-т, Польща).   

 
 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

д-р геогр. наук, проф. Л. Дубіс (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); канд. геогр. наук, доц. Г. Байрак 
(Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); канд. геогр. наук, доц. Р. Гнатюк (Львівський нац. ун-т 
ім. І. Франка); канд. геогр. наук, доц. В. Брусак (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); м. наук. с. 
А. Бермес (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); аспірант Н. Рибак (Львівський нац. ун-т ім. 
І. Франка).  

 
 

Тематичні напрями роботи онлайн-семінару 
1. Теоретичні і методичні аспекти геоморфологічних та палеогеографічних досліджень. 
2. Прикладні геоморфологічні і палеогеографічні дослідження. 
3. ГІС та ДЗЗ-технології в геоморфологічних і палеогеографічних дослідженнях. 
4. Геотуризм: сучасний стан і перспективи розвитку. 
5. Проблеми фахової освіти та популяризації геоморфології й палеогеографії. 
6. Геоморфологічні, палеогеографічні та комплексні фізико-географічні дослідження 

Українських Карпатах і прилеглих територій. 
 
Онлайн-семінар за міжнародної участі зареєстрований на платформі Open Conferences 

System та у БД "Науково-технічні заходи України" ДНУ "Український інститут науково-
технічної експертизи та інформації". 

 
Робочі мови семінару: українська, англійська, польська. 

 
Для участі в онлайн-семінарі необхідно надіслати: 

- заявку (додаток А) на електронну адресу секретаря (halyna.bayrak@lnu.edu.ua). 
- тези доповіді (Додаток Б).  
- підтвердження оплати оргвнеску. 
- рецензію наукового керівника (для аспірантів і студентів). 
 

Планується опублікувати до: 
 25 листопада 2021 р. Збірник матеріалів науково-практичного онлайн-семінару;  
 30 грудня  2021 р. Збірник наукових праць  "Проблеми геоморфології і палеогеографії 

Українських Карпат і прилеглих територій",  Вип. 2 (13) 2021 (категорія Б фахових 
видань України за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія). 

 
Важливі дати  

до 1 листопада – надсилання заявки (реєстраційної картки) учасника онлайн-семінару, а 
також тез доповіді на адресу секретаря (halyna.bayrak@lnu.edu.ua). 
Онлайн-семінар відкритий для широкого загалу слухачів. Запрошення та час 
приєднання до ресурсу ZOOM  буде надіслано після отримання заявки учасника. 

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

5 грудня – 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". 

mailto:halyna.bayrak@lnu.edu.ua
mailto:halyna.bayrak@lnu.edu.ua


 
 

Оплата організаційного внеску: 
Оплату організаційного внеску, який покриває витрати на організаційне забезпечення, 

друк та розсилання (за потребою) Матеріалів онлайн-семінару у розмірі 120 грн., здійснювати 
у формі переказу в національній валюті (гривні) єдиним платіжним переказом на картку 
"Кредобанк" № 5355 1717 9536 2770 на ім’я Байрак Галини Ростиславівни. Про здійснення 
оплати слід повідомити на електронну пошту секретаря семінару. 

 
 

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: +38 032 239 45 98;  
вул. Дорошенка, 41, кім. 45,  

м. Львів, 79000 
Додаток А 

Реєстраційна анкета: 
Прізвище, ім’я, по батькові  
Вчене звання, науковий ступінь, посада  
Організація (навчальний заклад)  
Контактний телефон  
E-mail:  
Секція семінару  
Назва доповіді  

 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 

• Оформлення тез: формат сторінки А4, орієнтація книжкова; поля: верхнє, нижнє – 4,3 см; 
ліве, праве – 3,7 см. 
• Назва доповіді на українській та англійській мовах (додаток Б): великі напівжирні 
літери, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 11 pt, вирівнювання по центру; 
міжрядковий інтервал 1,0.  
• Ім’я та прізвище автора/авторів (українською та англійською мовами). Розмір шрифту 
11 pt, напівжирні малі літери, вирівнювання по центру; міжрядковий інтервал 1,0. 
• Назва установи, місто, е-mail (українською та англійською мовами). Розмір шрифту 
10 pt, малі літери курсивом, вирівнювання по центру; міжрядковий інтервал 1,0. 
• Анотація на українській та англійській мовах: до 5–6 речень, що розкривають суть 
доповіді. Розмір шрифту 10 pt. Вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал 1,0; відступ 
абзацу 0,6 см. 
• Ключові слова на українській та англійській мовах: 5–7 слів, розмір шрифту 10, друк 
курсивом. Розмір шрифту 10 pt. Вирівнювання по ширині; міжрядковий інтервал 1,0; відступ 
абзацу 0,6 см. 
• Текст доповіді (до 5 сторінок):  у тексті необхідно висвітлити  актуальність,  мету та 
головні  результати досліджень. Розмір шрифту 11 pt. Вирівнювання по ширині; міжрядковий 
інтервал 1,0; відступ абзацу 0,6 см. 
• Список використаних джерел. Розмір шрифту 10 pt. 



 
Примітка: Тези  мають бути вичитані авторами і підготовлені згідно вимог. Доповіді, 

тематика яких не відповідає напрямам конференції, й такі, що оформлені без дотримання 
наведених вимог чи подані несвоєчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть. 

 
Додаток Б 

Зразок оформлення тез доповіді онлайн-семінару 
 

СУЧАСНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ : ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ  
Іван Ковальчук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  
Київ, Україна, kovalchukip@ukr.net 

Анотація. До  5–6 речень, які розкривають суть доповіді. 
Ключові слова: геоморфологія, рельєф, процеси рельєфоутворення, проблеми геоморфології, перспективи 

геоморфології. 
MODERN GEOMORPHOLOGY : ACHIEVEMENTS, PROBLEMS, PROSPECTS 

Ivan Kovalchuk 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Abstract. Write up to 5–6 sentences that reveal the essence of the report. 
Key words: geomorphology, relief, processes of relief formation, problems of geomorphology, prospects of 

geomorphology 
Текст  тез доповіді  (до 5 сторінок, із зазначенням актуальності та мети дослідження). 

Список використаних джерел: 
1. …… 
2. …… 

 
Важливо! Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках, де перша 

цифра – номер джерела у списку [1]. При цитуванні вказуємо додатково сторінку [1, с. 3].  
Список джерел друкується в алфавітному порядку в кінці тексту й має назву "Список 
використаних джерел". Бібліографія має бути оформлена відповідно до Національного 
стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання". http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf 
  

З ПОВАГОЮ,  
ОРГКОМІТЕТ СЕМІНАРУ 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
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