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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

I Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та аспірантів 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ 

УКРАЇНИ” 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у I 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів та аспірантів 

“Актуальні проблеми геології України ”. 

 

Конференція відбудеться 27-28 жовтня 2022 р. 

у м. Львів. 

Місце проведення: геологічний факультет 

Львівського національного університету 

ім. І. Франка, 

м. Львів, вул. Грушевського, 4, 

 2 пов., ауд. 244. 

 

Запланована наступна тематика I 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів та аспірантів 

“Актуальні проблеми геології України”: 

 

- Мінералогія, петрографія і геохімія 

- Структурна геологія і геодинаміка 

- Палеонтологія, історична геологія і 

седиментологія 

- Геоінформатика і геофізика 

- Геологія родовищ корисних копалин 

- Використання природного каміння  

- Екологічний менеджмент та геотуризм 

- Екологія та охорона навколишнього 

середовища 

 

 

Організатор конференції – геологічний 

факультет ЛНУ ім. І. Франка. 

 

 

Голова оргкомітету: 

Павлунь М. М. – д.г.н., проф., декан 

геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

 

Члени оргкомітету: 

Іваніна А. В. – к.г.-м.н., доц., зав. кафедрою 

загальної та історичної геології і палеонтології 

геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

Ціхонь С.І. – к.г.-м.н, доц., зав. кафедрою 

геології корисних копалин і геофізики 

геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

Скакун Л.З. – к.г.-м.н., доц., зав. кафедрою 

мінералогії, петрографії і геохімії геологічного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

Волошин П.К. – к.г.-м.н., доц., зав. кафедрою 

екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

Борняк У.І. – к.г.н., доц., доцент кафедри 

мінералогії, петрографії і геохімії геологічного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

Костюк О.В. – к.г.н., доцент кафедри 

мінералогії, петрографії і геохімії геологічного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка 

Мороз Є. С. – аспірант, голова Наукового 

товариства студентів, аспірантів та молодих 

вчених геологічного факультету ЛНУ ім. І. 

Франка 

 

 

Заявки для участі у конференції (див. форму) та 

друковані матеріали слід надсилати до 

15.10.2022 р. на електронну скриньку 

apgu_lviv@ukr.net 

 

 

 

 

Форми доповідей: усна та стендова. 

Робочі мови: українська, англійська. 

 

 

 

До початку роботи I Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та аспірантів 

“Актуальні проблеми геології України ”.буде 

видано окремий збірник матеріалів 

конференції. 



 

Програма конференції: 

 

 

27 жовтня  

Реєстрація учасників 1000 – 1200, ауд. 219; 

Відкриття конференції  1200– 1300, ауд. 242;  

доповіді усні та стендові – 1300– 1800, ауд. 242; 

 

28 жовтня  

доповіді усні та стендові – 1000– 1200, ауд. 242; 

Геологічна екскурсія містом.  

Закриття конференції.  

 

 

Увага! У разі непередбачуваних 

обставин конференція відбудеться в онлайн 

форматі (буде повідомлено додатково). 

 

 

Заплановано геологічну екскурсію 

історичною частиною міста Львова. 

 

 

 

 

 

 

Для участі в конференції вам необхідно 

заповнити до 15 жовтня 2022 року 

зголошення для участі в конференції 

https://forms.gle/myauhBeg7Nybs8nH9 

і надіслати на електронну пошту конференції 

тези доповіді 

(apgu_lviv@ukr.net). 

 

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

конференції 

 

До збірника приймаються матеріали в 

електронному вигляді надіслані до Оргкомітету 

обсягом 2-4 сторінки формату А4. Текст: у 

форматі MS Word для Windows, шрифт Times 

New Roman, розмір 12 pt., через 1 інт. Поля: 

нижнє, верхнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм.  

Друковані матеріали українською або 

англійською мовами, вказати: ПІБ автора (-ів), 

назва тез. Назва тез та ПІБ авторів (співавторів) 

повинні бути набрані шрифтом Caps Lock мовою 

статті. Тези англійською мовою повинні бути 

вичитані та виправлені носієм мови до подачі в 

редакцію, до неї обов’язково надати повний 

український переклад. В кінці тез розмістити за 

потреби 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 списку 

літератури) обов’язково вказати місце навчання 

автора (-ів) – назву організації, місто та адресу 

електронної пошти. До рукопису в окремому 

файлі подати: 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. 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 не 

будуть прийняті. Автори відповідають за 

точність викладених фактів, цитат, 

бібліографічних справок, написання 

географічних назв та імен особистих.  

 

 

Приклад оформлення тез: 

 

РОЛЬ ГЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У 

ФОРМУВАННІ БУШАНСЬКОГО 

СКЕЛЬНОГО ХРАМУ  

Борняк У.І 

 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

79005 Львів, вул. Грушевського, 4. 

u.bornyak@ukr.net 

 

Утворення скельних храмів пов’язане з 

природними передумовами: наявності на даній 

території гірських порід, що легко піддаються 

обробці та формуванням у цих породах 

природних печер, які з часом поглиблювались 

людиною. 
 

1 Забашта Р. Архітектурно-будівельний складник бушанського 

скельного комплексу: історичні віхи забудови (1) / // Студії 

мистецтвознавчі. — К.: ІМФЕ НАН України, 2011. — № 4(36). — 

С. 79-96.  

 

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 15.10.2022 р. не будуть 

надруковані. 

https://forms.gle/myauhBeg7Nybs8nH9

