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VІIІ Всеукраїнська наукова конференція  
 

“ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ 

ФАНЕРОЗОЮ УКРАЇНИ” 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІI 

Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми 

геології фанерозою України”, що 

проводитиметься до Дня Університету. 

 

Конференція відбудеться 9–11 жовтня 2017 р. у 

м. Львів. 

Місце проведення: геологічний факультет Львівського 

національного університету ім. І. Франка, 

м. Львів, вул. Грушевського, 4, 1 пов., ауд. 123. 

 

Запланована наступна тематика VІІІ Всеукраїнської 

наукової конференції “Проблеми геології фанерозою 

України”: 
- методи комплексних стратиграфічних досліджень 

фанерозою України; 

- зональна стратиграфія і детальна кореляція відкладів 

провінцій горючих корисних копалин; 

- стратифіковані рудні і нерудні формації твердих 

корисних копалинУкраїни; 

- палеонтологія: сучасність і майбутнє. 

 

Організатор конференції –: кафедра історичної геології 

і палеонтології ЛНУ ім. І. Франка. 

 
Співголови організаційного комітету: 

Гожик П.Ф. – акад. НАН України, д.г.-м.н., директор 

Інституту геологічних наук НАН України, м. Київ; 

Гладишевський Р.Є. – чл.-к. НАН України, д.х.н., проф. 

ЛНУ ім. І. Франка; 

Павлунь М.М. – д.г.н., проф., декан геол. факультету 

ЛНУ ім. І. Франка; 

Лещух Р.Й. – д.г.-м.н., проф., зав. кафедрою історичної 

геології і палеонтології ЛНУ ім. І. Франка. 

 

Вчений секретар: 

Мар’яш І.М. – к.г.н., зав. лаб., ЛНУ ім. І. Франка. 

Технічний секретар:  

Спільник Г.В., інженер, ЛНУ ім. І. Франка. 

 

Члени організаційного комітету: 

Дикань Н.І. – д.г.н., пров.н.с. ІГН НАН України, м. Київ 

(за згодою); 

Даценко Л.М. – д.г.н., проф., зав. кафедрою фізичної 

географії і геології Мелітопольського державного 

педагогічного університету ім. Б. Хмельницького (за 

згодою); 

Іванік М.М. – д.г.-м.н., проф., зав. відділом стратиграфії і 
палеонтології мезозойських відкладів ІГН НАН України, 

м. Київ (за згодою); 

Крупський Ю.З. – д.г.н., проф., ЛНУ ім. І. Франка; 

Огар В.В. – д.г.н., проф., Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка, Київ (за згодою); 

Ольштинська О.П. – д.г.н., проф. ІГН НАН України, 

м. Київ (за згодою); 

Полєтаєв В.І. – д.г.-м.н., с.н.с., ІГН НАН України, м. Київ; 

Чорнобай Ю.М. – д.г.н., проф., Державний природничий 

музей НАН України (м. Львів) (за згодою); 
Якушин Л.М. – д.г.н., зав відділом аспірантури ДП 

“Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості” 

НАК “Нафтогаз України”, м. Вишневе, Київської обл. (за 

згодою); 

Гоцанюк Г.І. – к.г.н., доц. ЛНУ ім. І. Франка; 

Данилів А.Я. – к.г.н., зав. Палеонтологічним музеєм 

ЛНУ ім. І. Франка; 

Маслун Н.В. – к.г.-м.н., провідн.н.с., ІГН НАН України, 

м. Київ (за згодою); 

Шайнога І.В. – к.г.н., доц. ЛНУ ім. І. Франка; 

Шидловський І.В. – к.б.н., доц., зав. Зоологічним музеєм 
ЛНУ ім. І. Франка. 

 

Заявки для участі у VІІІ Всеукраїнській науковій 

конференції “Проблеми геології фанерозою України” (див. 

форму) та тези доповідей надсилати до 15.09.2017 р. на 

електронну скриньку hgp.dep.geology@lnu.edu.ua 
 
Форми доповідей: усна та стендова. 

Робочі мови: українська, англійська. 

До початку роботи VІIІ Всеукраїнської наукової 

конференції буде видано окремий збірник матеріалів 

“Проблеми геології фанерозою України” 

 

Програма конференції: 

09 жовтня  

Реєстрація учасників 1000 – 1200, ауд. 121; 

Відкриття конференції  1200, ауд. 123;  

доповіді усні та стендові – 1400, ауд. 123; 

10 жовтня  

доповіді усні та стендові – 1000, ауд. 123; 

11 жовтня 
Геологічна екскурсія. Закриття конференції.  

 

Геологічна екскурсія Карпатським регіоном за 

побажаннями учасників конференції на розрізах мезозою і 

кайнозою південно-західного краю Східноєвропейської 

mailto:hgp.dep.geology@lnu.edu.ua


 

платформи, Зовнішньої (Більче-Волицької), Внутрішньої 

(Бориславсько-Покутської) зон Передкарпатського 

прогину та Складчатих Карпат). Внесок для учасників 

становить 250-300 грн. в залежності від кількості 

бажаючих і вибору маршруту екскурсії. 

 

Проживання: пропонуємо поселення для учасників 
конференції у місцях для приїжджих покращеного типу 

Львівського національного університету ім. І. Франка (4 

місні кімнати з сучасним ремонтом та меблями, зручності 

на поверсі, гаряча вода). Вартість проживання – 

70 грн./доба з особи (кількість місць обмежена). Або за 

бажанням учасників у готелях м. Львова за попереднім 

узгодженням. За інформацією стосовно поселення 

звертатися за телефоном тел.: +38-032-239-47-32; +38-093-

286-28-06 або адресою вказаною нижче: м. Львів, 

вул. Грушевського, 4. кім. 119.  

 
Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

 

До збірника приймаються матеріали обсягом до 

двох сторінок формату А4 у електронному вигляді 

(надіслані чи передані до Оргкомітету на диску чи 

електронною поштою). Текст повинен бути набраний у 

форматі MS Word для Windows шрифтом Times New 
Roman (розмір 10 pt) через 1 інт. Поля: нижнє, верхнє, ліве 

– 20 мм, праве – 10 мм. Рисунки та таблиці не 

приймаються. 
Матеріали тез українською або англійською 

мовами, вказати: УДК, ПІБ автора (-ів), назва 

повідомлення. Назва статті та ПІБ авторів (співавторів) 

повинні бути набрані звичайним шрифтом (не Caps Lock) 

мовою статті. Тези англійською мовою повинні бути 

вичитані та виправлені носієм мови до подачі в редакцію, 

до неї обов’язково надається повний український 

переклад. В кінці тез розміщується список літератури. 
Список літератури (розмір 9 pt) надається в алфавітному 

порядку (в тексті посилання на порядкові номери джерел у 

квадратних дужках). В кінці тез (після списка літератури) 

обов’язково вказати місце роботи автора (-ів) – назву 

організації, місто та адресу електронної пошти. До 

рукопису в окремому файлі додаються: прізвища та 

повністю ім’я і по-батькові всіх авторів статті; електронні 

та поштові адреси (обов’язково з індексами), а також 

контактні (мобільні) телефони всіх авторів, для 

оформлення запрошення: прізвища та повністю ім’я і по-

батькові, наукові звання керівників організацій, в яких 

працюють автори. Надіслані файли повинні бути названі 

прізвищем автора латинськими літерами, наприклад: 

petrenko_text.rtf. Якщо авторів більше ніж один – 

petrenko_etc_text.rtf  і т.п. Без надання вказаної 

інформації матеріали прийматися не будуть. Автори 

відповідають за точність викладених фактів, цитат, 

бібліографічних справок, написання географічних назв та 

імен особистих.  

 

Приклад оформлення тез: 

 

НОВІ ЗНАХІДКИ КЛАНСЕЙСЬКИХ АМОНІТІВ У  

РІВНИННОМУ КРИМУ 

 

Роман Лещух 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

79005 Львів, вул. Грушевського, 4. 

r_leschukch@ukr.net 

 

Після виявлення в крейдових відкладах 

Причорноморсько-Кримського нафтогазоносного регіону 

(НГР) промислових скупчень нафти і газу інтерес до цих 

утворень значно посилився.  

 

1. Лещух Р.Й. Нижня крейда Заходу і Півдня 

України., К.: Наук. думка, 1992. – 209 с. 
2. Breistroffer M. Sur la position systematique du genre 

Ptychoceras d’Orb. – Trav. Lab. Geol. – Grenoble. – Vol. 29. – 

1951. – P. 47–54. 

 

Редакція оргкомітету залишає за собою право 

відхиляти матеріали, які не відповідають сучасному 

науковому рівню, тематиці конференції або оформлені з 

порушенням вимог. 

Матеріали, оформлені не за правилами, отримані 

після 15.09.2017 р. або без організаційного внеску 

друкуватися не будуть. 
Внесок за публікацію матеріалів конференції у 

розмірі 50 гривень слід надсилати на ім’я технічного 

секретаря Спільник Галини Василівни за адресою:  

Львів, вул. Грушевського, 4, геологічний факультет 

Львівського національного університету ім. І. Франка; 

кім. 118; тел.: +38-032-239-47-32;  
 

З А Я В К А 

учасника VІІІ Всеукраїнської наукової конференції 

“ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ ФАНЕРОЗОЮ УКРАЇНИ” 
 

Прізвище_____________________________________ 

Ім’я, по-батькові  ______________________________ 
 

Місце роботи _________________________________ 

_____________________________________________ 
 

Науковий ступінь, вчене звання_____________________ 

________________________________________________ 
 

Поштова адреса __________________________________ 

_____________________________________________ 
 

Тел/факс _____________________________________ 
E-mail _______________________________________ 
 

Назва доповіді____________________________________ 

________________________________________________ 

 
Бажана форма доповіді  

усна:      □  стендова: □ 

 

Поселення 

так:      □  ні: □ 

 

Геологічна екскурсія 

так:      □  ні: □ 

 

Прізвище, ініціали співавторів______________________ 

________________________________________________ 

 
Підпис учасника   ___________________ 

Дата                         ___________________ 


