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Шановні колеги! 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції “Географічна освіта і наука: виклики і 
поступ”, присвяченій 140-річчю географії у Львівському університеті, 
яка відбудеться 18–20 травня 2023 р. на географічному факультеті 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ ГЕОГРАФІЇ. 
2. ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА. 
3. ГЕОЕКОЛОГІЯ, КЛІМАТОЛОГІЯ, ГІДРОЛОГІЯ. 
4. ГЕОМОРФОЛОГІЯ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ. 
5. ҐРУНТОЗНАВСТВО. 
6. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. 
7. ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ. 
8. УРБАНІСТИКА, ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК. 
9. ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНА ПРИРОДИ. 

10. ПРИКЛАДНА ГЕОГРАФІЯ, КАРТОГРАФІЯ, ГЕОІНФОРМАТИКА. 
11. ТУРИЗМ, РЕКРЕАЦІЯ, ГОСТИННІСТЬ. 
12. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА І ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. 

 

УМОВИ І ФОРМИ УЧАСТІ 

Проведення конференції передбачено в очному режимі із дотриман-
ням умов воєнного стану і карантинного режиму. Водночас запла-
новано дистанційне приєднання до пленарного і секційних засідань 
(на платформі ZOOM). 

Матеріали конференції увійдуть до збірника наукових праць. 
За результатами конференції всі учасники отримають сертифікати 

(60 год, 2 кредити ЄКТС). 

Робочі мови: українська, англійська, німецька, польська. 
 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА УМОВИ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Для участі у конференції необхідно: 

1. На електронну адресу geoconf@lnu.edu.ua слід надіслати текст 
статті у вигляді файлу, оформленого у текстовому редакторі Microsoft 
Word згідно з шаблоном. Усім учасникам на їх електронну адресу 
протягом трьох робочих днів буде надіслане підтвердження про 
прийняття матеріалів. У разі відсутності підтвердження прохання 
зв’язатися з оргкомітетом. 

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих 
матеріалів. Матеріали, які надійдуть після 1 квітня 2023 р., або такі, 
що оформлені не за правилами, оргкомітет не розглядатиме. 

2. Заповнити електронну реєстраційну форму (для усіх авторів) за 
посиланням https://forms.gle/FSpcSWrRPeMvr3s29 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/SHablon.doc
https://forms.gle/FSpcSWrRPeMvr3s29


 

 

 

3. На електронну адресу geoconf@lnu.edu.ua надіслати копію кви-
танції чи скріншот про оплату організаційного внеску чи статті у 
збірнику наукових праць. 

 
ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

ЧЕТВЕР, 18 травня 

9.30–10.00 Реєстрація учасників 
10.00–11.00 Урочисте відкриття конференції (Актова зала 

Львівського університету, вул. Університетська, 1) 
11.00–12.00 Пленарне засідання 
12.00–12.30 Кава-брейк 
12.30–13.00 Екскурсія головним корпусом університету, 

спільне фотографування 
13.00–14.00 Обідня перерва 
14.00–16.30 Секційні засідання (вул. Дорошенка, 41) 
16.30–17.00 Кава-брейк 
17.00–19.00 Секційні засідання (вул. Дорошенка, 41) 
19.00–21.00 Вечеря 

 
П’ЯТНИЦЯ, 19 травня 

10.00–13.00 Секційні засідання (вул. Дорошенка, 41) 
13.00–14.00 Обідня перерва 
14.00–16.30 Секційні засідання (вул. Дорошенка, 41) 
16.30–17.00 Кава-брейк 
17.00–19.00 Екскурсія центральною частиною Львова 
19.00–21.00 Вечеря 

 
СУБОТА, 20 травня 

10.00–19.00 Виїзний науковий семінар 
після 19.00 Від’їзд учасників конференції 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок становить 600 грн. Внесок включає участь 
у засіданнях, друковані збірник наукових праць і сертифікат, промо-
ційний набір, кава-брейки. Окремо оплачується проживання, обіди і 
вечері, участь у виїзному науковому семінарі. 

Вартість дистанційної форми участі становить 250 грн. Внесок 
включає електронні версії збірника наукових праць і сертифікату. 

Електронні версії збірника наукових праць та сертифікату отриму-
ють усі зареєстровані учасники. Матеріали конференції буде розміщено 
на сайті географічного факультету і сайтах-партнерах. 

Пропозиції щодо розміщення учасників будуть розіслані разом із 
програмою конференції (до 5 травня 2023 р.). 



 

 

 

Кошти необхідно перерахувати на карту Приватбанку 5168 7574 
1845 1763 на ім’я Тихановича Євгена Євгенійовича (просимо врахо-
вувати комісію банку, яка становить 0,5 % від суми переказу). У при-
значенні платежу вкажіть прізвище (-а) автора (-ів). 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Роман Гладишевський – голова, проректор з наукової роботи, 
академік НАН України, доктор хімічних наук, професор; 

Володимир Біланюк – заступник голови, декан географічного 
факультету, кандидат географічних наук, доцент; 

Євген Іванов – відповідальний секретар, завідувач кафедри кон-
структивної географії і картографії, доктор географічних наук, про-
фесор; 

Євген Тиханович – відповідальний секретар, заступник декана 
географічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи, 
кандидат географічних наук, доцент; 

Любов Котик – заступник декана географічного факультету з 
навчально-методичної роботи, асистент; 

Олеся Буряник – доцент кафедри геоекології і фізичної географії, 
кандидат географічних наук; 

Святослав Зюзін – голова наукового товариства студентів, аспі-
рантів та молодих вчених географічного факультету, кандидат гео-
графічних наук; 

Назар Ваньо – інженер навчальної лабораторії геоінформаційного 
моделювання і картографування. 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Географічний факультет Львівського національного університету 
імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, Україна, 79007 

Телефони оргкомітету: 
+38 (097) 852 6584 – Тиханович Євген Євгенійович 
+38 (067) 673 9034 – Іванов Євген Анатолійович 

 

Електронна адреса оргкомітету: 
geoconf@lnu.edu.ua 

Електронна реєстраційна форма: 
https://forms.gle/FSpcSWrRPeMvr3s29 

Більше інформації за QR-кодом 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Реєстрація і подання статті – до 1 квітня 2023 р. 
Підтвердження форми участі у конференції – до 1 травня 2023 р. 

 

mailto:geoconf@lnu.edu.ua
https://forms.gle/FSpcSWrRPeMvr3s29

