
ЗАЯВКА 

на участь 

Прізвище: _____________________  

Ім'я: __________________________  

По-батькові: ___________________  

Наук. ступінь, вч.звання: _________  

Організація, посада: _____________  

Адреса (з зазначенням поштового 

індексу): ______________________  

Телефон: _____________________  

Факс: ________________________  

E-mail: ________________________  

Назва доповіді: _________________  

Співавтори: ___________________  

Оплата оргвнеску: 

/  готівкою у день прибуття      

Я планую: 
□    Усна доповідь 

□    Стендова доповідь 

□    Заочна участь 

 

 

участі в конференції 

Для участі у Конференції необхідно надіслати 

до 20 в 

 

 

 

 

ересня 2013р.:мовою за такими вимогами: 

•   одна або дві повні сторінки тексту на аркуші 
формату А4 (у двох примірниках). 

• електронна рсія тексту надіслана 

електронною поштою у текстовому редакторі 

МS Word (не вище версії 2007), шрифт Times 

New Roman, кегель 12 пт. 

•   оформлення: назва (великими літерами, 

жирним шрифтом), імена та прізвища авторів, 

установа, місто, поштова адреса. Е-mail, 

інтервал між рядками одинарний, береги - 2 см 

з усіх сторін, сторінки без нумерації. 

Організаційний внесок: 100 грн. - для учасників  

 

 

Адреса оргкомітету конференції: 

 

Інститут   геології   і   геохімії   горючих   копалин, 

вул. Наукова, За. м. Львів, 79053 

Тел.: (0322) 635-047, 632-541 

Факс: (0322) 632-209 

Е- mail: igggk@mail.lviv.ua 

З повагоюомітет 

Національна академія наук України 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інститут геології і геохімії 

горючих копалин 

 

 

 

 

 

X наукова конференція 
молодих вчених та спеціалістів 

«Геологія і геохімія горючих 
копалин»  

присвячена, 100-річчю 
 НАН України 

 
 

19-20 вересня 2018 р. 
 

м. Львів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Умови участі в конференції 

До 20 травня 2018 р. необхідно надіслати  

заявку на участь (форма додається); 

До 1 червня тези доповідей українською та 

англійською  мовами за такими вимогами: 

•     одна або дві повні сторінки тексту на аркуші 

формату А4 (у двох примірниках). 

• електронна версія тексту надіслана 

електронною поштою у текстовому редакторі 

MS Word (не вище версії 2013), шрифт Times 

New Roman, кегель 12 пт. 

оформлення: імена та прізвища авторів, назва 

(великими літерами, жирним шрифтом), 

установа, місто, поштова адреса. Е-mail, інтервал 

між рядками одинарний, береги - 2 см з усіх 

сторін, сторінки без нумерації. 

Організаційний внесок (на збірник тез доповідей, 

програму конференції та ін. орг. Витрати) 

становить для аспірантів – 180 грн, для студентів 

– 140 грн. При заочній участі – 100 грн, які 

необхідно надіслати електронним платежем на 

карту ПриватБанку на ім’я координатора 

конференції Кохан Оксани Михайлівни (5168 

7573 6288 0108). У випадку заочної участі та 

необхідності пересилки збірника тез поштою 

потрібно додатково сплатити 50 грн (поштовий 

збір). Участь у конференції за власний рахунок 

(прохання про житло потурбуватись 

заздалегідь). 

Адреса оргкомітету конференції 

Інститут геології і геохімії горючих  копалин 

НАН України, 

вул. Наукова, За, м. Львів, 79060 

Тел.: (0322) 635-047, 632-541 

Факс: (0322) 632-209 

Е- mail: igggk@mail.lviv.ua  

 

З повагою                       Оргкомітет

Шановні колеги! 

Організаційний комітет запрошує Вас до участі у 

X науковій конференції молодих вчених та 

спеціалістів «Геологія горючих копалин», 

пересвяченій 100-річчю НАН України. 

Організатори конференції: 

• Національна Академія наук України 

• Інститут геології і геохімії горючих 

копалин НАН України    

• Рада молодих вчених і спеціалістів ІГГГК НАН     

України 

• Наукова рада з проблеми  "Геологія  і 

геохімія горючих копалин " НАН України 

 

Співголови оргкомітету: 

Пономаренко О. М. – академік-секретар 

Відділення наук про Землю НАН України, 

академік НАН України. 

Павлюк М.І. – академік НАН України, професор, 

директор ІГГГК НАН України. 

Члени оргкомітету: 

Ступка  О. С. – д.г.-м.н. професор 

Наумко І. М. – д.геол.н, с.н.с. 

Григорчук К. Г. – д. геол. н., с.н.с. 

Побережський А. В. – к.г.-м.н., с.н.с. 

Куровець  І. М. – к.г.-м.н., с.н.с.                             

Брик  Д. В. – к.т.н., с.н.с.                                                                        

Вовнюк С. В. – к.геол.н. 

Паньків Р. П. – к.геол.н.                                 

Секретаріат: 

 

Тернавський М. М., пров. інж., голова РМВС, 

Занкович Г. О., к.геол.н., пров. інж.,                

 Кохан О. пров. інж.               

На конференції будуть розглянуті 

наукові проблеми за такими напрямками: 

• Геологія нафти і газу 

• Геологія твердих горючих копалин 

• Геохімія 

• Літологія 

• Тектоніка 

• Геоекологія 

• Палеонтологія 

• Петрографія 

• Геофізика 

• Гідрогеологія 

• Геотехнологічні проблеми видобутку  та 

переробки корисних копалин 

• Геоінформатика та інтерпретація геологічних 

даних 

 

Місце і термін проведення  

Конференція відбудеться 19-20 вересня 2018р. в 

Інституті геології і геохімії горючих копалин, 

м. Львів, вул. Наукова, За 

 

Програма-запрошення на участь у Конференції і 

додаткова інформація будуть надіслані на основі 

Ваших заявок 

 

 

mailto:igggk@mail.lviv.ua

