
ГЕОТУРИЗМ: ПРАКТИКА І ДОСВІД

ІІІ міжнародна науково-практична конференція

Другий циркуляр

26-28 квітня 2018, Львів

Програма конференції:

Четвер, 26.04.2018 
11:30 - 12:30 - Реєстрація учасників (фойє перед Актовою залою головного корпусу 
Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Університетська 1)
12:30 - урочисте відкриття (Актова зала)

13:30 - екскурсія Головним корпусом та Музеєм історії ЛНУ,
проводить к.іст.н. Юрій Гудима

Спонсори: 
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Партнери:



15:00 - відкриття фотовиставки історичного видобутку нафти регіону Борислава «Галицька 
Каліфорнія», з приватної колекції доктора історії Олега Микулича (приміщення геологічного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4)

(геологічний факультет ЛНУ)

16:00 -  Доповідь-презентація «Галицька Каліфорнія», Олег Микулич - доктор історії, науковий 
працівник Музею нафтової і газової промисловості України, м. Борислав, НГВУ 
«Бориславнафтогаз».



250 грн.

425 грн./доба

зі сніданком



90 грн.

16:30 - Презентація від Ukrainian 
Geoсachers Community, Сергій Садовнік, 
Київ



17:30-19:00 Екскурсія історичною частиною Львова (проводить гід-екскурсовод Людмила Мігаль)

17:30-19:00 Геологічна 
екскурсія регіональним 
ландшафтним парком 
«Знесіння» (проводить канд. 
геол.-мін. наук Антоніна 
Іваніна). На території парку 
можна побачити 
відслонення пісковиків та 
вапняків міоцену зі 
скам'янілими залишками 
морської фауни, вкриті 
лісом горби, долини з 
озерами і струмками.

175 грн.

425 грн./доба

зі сніданком



450 грн.

08:00-21:00 Гео



500 грн.

Окрім можливості милуватися прекрасними скелями, ріками, водоспадами і джерелами, матимете можливість 
із професійними геологами перенестися на мільйони років назад і довідатися про механізм утворення 
Карпатських гір і передкарпатського регіону.  Вас чекають відомі джерела Моршина, середньовічний осередок 
лісництва та солеваріння на Передкарпатті – королівський Болехів, об’єкти міжнародного геотуристичного 
шляху «Гео-Карпати» — Буковецькі складки та скелі Довбуша, водоспади в с. Сукіль.

Програма: Львів (виїзд о 8.00) — Угерсько (техногенний кратер) — Моршин (бальнеологічнйи курорт) — 
Болехів (екскурсія центральною частиною міста, лісотехнічний коледж із краєзнавчим музеєм) — Бубнище 
(скелі Довбуша) — Буковець (модельні відслонення “Карпати в мініатюрі”) — Сукіль (водоспади, відслонення) 
— повернення до Львова 21:00

«КАМ’ЯНИМИ СТЕЖКАМИ БОЙКІВЩИНИ»



650 грн.«ГЕОТУРИСТИЧНИЙ СПЛАВ р.СТРИЙ»

Пропонуємо Вам у цій екскурсії крім оглядин геотуристичних цікавинок випробувати себе сплавом на 
катамаранах по гірському Стрию. Поєднання геологічного пізнавального та активного туризму залишить 
незабутні враження! Сплав протяжністю 15 км відбувається від с. Межиброди до с. Гірське, попередніх навичок не 
потребує, триває до 3 годин і є доступним для початківців після професійного інструктажу.

Програма: Львів (виїзд о 8.00) — Угерсько (техногенний кратер) — Розгірче (відслонення вигодських 
пісковиків із наскельним монастирем) — Межиброди (карпатська панорама та початок сплаву) — Труханів 
(Княжі скелі з ямненського пісковика) — Гірне (закінчення сплаву) — Львів (повернення 21.00).

Під час сплаву учасники забезпечуються послугами інструктора, жилетом, шоломом, веслом, гідрокостюмом (при потребі). Для 
сплаву потрібно підготувати куртку типу вітрівки, тонкі балонові штани, взуття, яке можна замочити (кросівки), термобілизну 
(або шерстяний светр), шерстяні шкарпетки, тонкі рукавиці і тонку шапку під шолом.



До участі в конференції зголосилось:

122 учасники з України
12 учасників з Польщі
2 учасника з Білорусі
3 учасника з Румунії

7 Бізнес-
структур

џ Львівський національний університет імені Івана Франка
џ Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів
џ Український державний геологорозвідувальний інститут
џ ДВНЗ "Національний гірничий університет», Дніпро
џ Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
џ Національний науково-природничий музей НАН України, Київ
џ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
џ ПВНЗ "Інститут Тутковського», Київ
џ Національний університет «Львівська політехніка»
џ Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України, Львів
џ Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя
џ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
џ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ
џ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
џ Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв
џ Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
џ Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
џ Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса
џ Харківський національний університет імені Василя Каразіна
џ Інститут геологічних наук НАН України, Київ
џ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
џ Житомирський державний університет імені Івана Франка
џ Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
џ Мукачівський державний університет
џ Національний університет "Києво-Могилянська академія»
џ Брестський державний університет імені Олександра Пушкіна
џ Донецький нацiональний технiчний унiверситет, Покровськ
џ Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
џ Інститут географії НАН України, Київ
џ Криворізький національний університет
џ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
џ Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Poland
џ Wroclaw University if Science and Technology, Poland
џ Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
џ "Victor Gorduza" Mineralogical Museum Baia Mare, Romania
џ Technical University of Cluj-Napoca, Romania
џ State Higher Vocational School in Krosno, Poland

37 ВНЗ
та інститутів

џ ГО "Асоціація Гірських Провідників "Ровінь», Львів
џ ГО Клуб велотуристів друзів природи "Рух», Львів
џ Регіональний ландшафтний парк "Знесіння», Львів
џ Музей мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківськ
џ Жовківський дитячий центр туризму «Росинка»
џ Організація Українських Скаутів, Львів
џ Українська асоціація активного та екологічного туризму, Київ
џ Мезинський національний природний парк
џ Державна служба геології та надр України, Київ
џ спілка ProGEO, Одеса
џ Ukrainian Geoсachers Community, Київ

11 Громадських
та державних

організацій

џ туристична компанія “Karpaty Travel”
џ НВФ «Карти і Атласи», Львів
џ НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ 

УкрНАФТА
џ веб-портал «Карпати.інфо», Львів
џ ТОВ "ФІРМА Т.С.Б.»
џ Туристичний клуб Terra Incognita
џ TM ПАЛЕО.УКР
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PRACTICE AND EXPERIENCE

GEOTOURISM

Lviv, 2018

ГЕОТУРИЗМ
ПРАКТИКА І ДОСВІД

Львів, 2018

Організаційний внесок: 450 UAH
Внесок включає участь у засіданнях, кава-брейки, конференційні матеріали, сувенірний 
набір, виставка, екскурсії по Львову.
Вартість заочної участі становить 200 UAH.

31 березня 2018 - крайній термін оплати

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeT26lEDmsGSm-Lf7TcA5TpXj63thBsXTOZfyDOUiakslKng/viewform

+38 063 2828479 (Леонід Скакун)
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