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«Пан Рерінг
полюбив цілим серцем. Упродовж років був інспектором міських насаджень у Львові і дуже 

багато здійснив на цій посаді. Прекрасні львівські парки та все озеленення споряджено згідно 
вказівок Арнольда Рерінга, і не в одному випадку праця його власних рук дала прекрасний 

результат. Не лише Львів був територією його діяльності. Понад 200 садів і парків 
прикрашає різні місцевості у Галичині, у Королівстві Польському, Росії, прусській Сілезії і в

Угорщині, упорядкованих згідно планів і під керівництвом інспектора А. Рерінга. Пана 
Рерінга запрошували майже до всіх конкурсних комісій в галузі озеленення. Видав також 

Львів творили видатні особистос
не уміємо дати йому належної оцінки, зберегти та продовжити традиції.

Мета симпозіуму: 

• Повернення із забуття імені та творчості Арнольда Рерінга
1913 роках та належна оцінка його вкладу у розвиток міста;

• Обговорення актуальних проблем дослідження, збереження та реконструкції історичних систем озеленення міст 
та пропозицій до їх вирішення; 

• Налагодження спілкування між науковцями в сфері охорони історичних садів та парків задля збереження 
історично-сформованої мережі міської зелені Львова

Тематика: 

• Розвиток урбаністичних ідей другої половини 19 

• Особистість Арнольда Рерінга у культурі Львова. 

• Авторський почерк Арнольда Рерінга у 

• Стан мережі міської зелені Львова, збереження, охорона, перспективи розвитку

Програма симпозіуму:   

19.05.2016 

о 16.00 
Урочисте відкриття
виконано кафедрою містобудування Львівської політехніки)

20.05.2016 

о  9.00   
Реєстрації учасників та 
містобудування Львівської політехніки «З
міської зелені Львова». Головний корпус Львівської політехніки

20. 05.2016 

о 10.00  
Пленарні засідання  (регламент доповіді до 20 хв.) актова зала 

21. 05.2016  

о 10.00  

Урочисте відкриття оранжереї та відреставрованої пам’ятної таблиці Арнольду Рерінгу, 
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«Львів буде довго пам'ятати заслуги вічної пам’яті Арнольда Рерінга».

 „Gazeta Lwowska”, с. 4, № 60 від 14 березня 1913 р.

«Пан Рерінг від наймолодших літ посвятився садово-парковому мистецтву і фах цей 
полюбив цілим серцем. Упродовж років був інспектором міських насаджень у Львові і дуже 

багато здійснив на цій посаді. Прекрасні львівські парки та все озеленення споряджено згідно 
к Арнольда Рерінга, і не в одному випадку праця його власних рук дала прекрасний 

результат. Не лише Львів був територією його діяльності. Понад 200 садів і парків 
прикрашає різні місцевості у Галичині, у Королівстві Польському, Росії, прусській Сілезії і в

Угорщині, упорядкованих згідно планів і під керівництвом інспектора А. Рерінга. Пана 
Рерінга запрошували майже до всіх конкурсних комісій в галузі озеленення. Видав також 

власноручно написаний підручник про садівництво»… 

„Nowości Illustrowane”, № 8, 

Львів творили видатні особистості. Ми користуємося цим спадком
уміємо дати йому належної оцінки, зберегти та продовжити традиції.

Повернення із забуття імені та творчості Арнольда Рерінга – головного ландшафтного архітектора Львова у 1870
1913 роках та належна оцінка його вкладу у розвиток міста; 

Обговорення актуальних проблем дослідження, збереження та реконструкції історичних систем озеленення міст 

ення спілкування між науковцями в сфері охорони історичних садів та парків задля збереження 
мережі міської зелені Львова. 

Розвиток урбаністичних ідей другої половини 19 - початку 20 століть і творення мережі міської зелені

Особистість Арнольда Рерінга у культурі Львова.  

Авторський почерк Арнольда Рерінга у садово-парковому мистецтві. 

Стан мережі міської зелені Львова, збереження, охорона, перспективи розвитку. 

рочисте відкриття партеру за проектом А. Рерінга на Проспекті Свободи (проект реставрації 
виконано кафедрою містобудування Львівської політехніки) 

еєстрації учасників та відкриття виставки дипломних проектів, виконаних магістрами кафедри 
Львівської політехніки «Збереження, охорона та перспективи розвитку мережі 

елені Львова». Головний корпус Львівської політехніки. 

ленарні засідання  (регламент доповіді до 20 хв.) актова зала Львівської 

рочисте відкриття оранжереї та відреставрованої пам’ятної таблиці Арнольду Рерінгу, 
Стрийський парк (реставрацію виконано кафедрою кафедрою реставрації архітектурної і 
мистецької спадщини Львівської політехніки, к.арх. доц. Рибчинський
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«Львів буде довго пам'ятати заслуги вічної пам’яті Арнольда Рерінга». 

„Gazeta Lwowska”, с. 4, № 60 від 14 березня 1913 р.    

парковому мистецтву і фах цей 
полюбив цілим серцем. Упродовж років був інспектором міських насаджень у Львові і дуже 

багато здійснив на цій посаді. Прекрасні львівські парки та все озеленення споряджено згідно 
к Арнольда Рерінга, і не в одному випадку праця його власних рук дала прекрасний 

результат. Не лише Львів був територією його діяльності. Понад 200 садів і парків 
прикрашає різні місцевості у Галичині, у Королівстві Польському, Росії, прусській Сілезії і в 

Угорщині, упорядкованих згідно планів і під керівництвом інспектора А. Рерінга. Пана 
Рерінга запрошували майже до всіх конкурсних комісій в галузі озеленення. Видав також 

власноручно написаний підручник про садівництво»…  

”, № 8, Kraków, 22.02.1913. - с. 17. 

ті. Ми користуємося цим спадком, проте часто 
уміємо дати йому належної оцінки, зберегти та продовжити традиції. 

головного ландшафтного архітектора Львова у 1870-

Обговорення актуальних проблем дослідження, збереження та реконструкції історичних систем озеленення міст 

ення спілкування між науковцями в сфері охорони історичних садів та парків задля збереження 

початку 20 століть і творення мережі міської зелені. 

Рерінга на Проспекті Свободи (проект реставрації 

відкриття виставки дипломних проектів, виконаних магістрами кафедри 
береження, охорона та перспективи розвитку мережі 

Львівської політехніки 

рочисте відкриття оранжереї та відреставрованої пам’ятної таблиці Арнольду Рерінгу, 
кафедрою реставрації архітектурної і 

Рибчинський О. В.) 
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Участь у симпозіумі : 

Робочі мови: українська, польська, англійська.  

Публікації : 

Після симпозіуму статті будуть опубліковані у рецензованому англомовному науковому збірнику «Architectural 

Studies»  Volume 4, Number 2, 2016. Scientific papers of Lviv Polytechnic National University. Науковий комітет залишає 
за собою право відхилити доповіді (статті), які не відповідають вимогам наукових публікацій поданих в Додатку 2, 
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Реєстрація учасників: 

Реєстрація учасників симпозіуму до 10.05.2016. Для участі у необхідно надіслати зголошення та копію квитанції про 
оплату на електронну адресу секретаріату: kafedra.mb@gmail.com. 

Організаційні внески: 

Організаційний внесок становить - 150 грн.  
Оплата включає: буфет у день засідань - 20.05.2016 та інформаційне забезпечення симпозіуму.  
Доїзд, проживання, харчування поза часом засідань – відбувається за власний кошт учасників. 
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Додаток 2. Вимоги до статті.      

Статтю слід надіслати для публікації відповідно до вимог на електронну скриньку  до 1 червня 2016 р. 

 

Instructions to Authors – The academic journal «Architectural Studies» 
Prepare the text in Microsoft Word 2003-2007.  

Indents: A4 paper (210х297 mm): left - 18 mm, right - 25 mm, top - 20 mm, bottom - 27 mm.  

Font -  Times NewRoman, size - 10,5-point with line spacing 1,1.  

All pages (normal - 5 pages), starting with the front one, must be numbered. 

Figures (max - 5) and tables (max - 5)  must be inserted into the text and additionally submitted by separate files. 

Composition of the manuscript: 
1. The first page of the article should contain: 

- Full first and last names of the author and all collaborators. 

- The title of the article typed in capital letters, font size – 14 

- Full mailing address of author’s (authors’) working place, including country. 

- Name and e-mail address of the author(s) to whom the correspondence and reprints should 

be sent. 

2. Abstract should contain no more than 50 words. It should represent the essence of the article and its novelty. 

3. Keywords (a maximum of 5-6) should reflect the contents of the article and be specific to the field of study, 

avoiding general forms of wordiness, abbreviations (only abbreviations conventional in the certain field are 

allowed). 

4. Introduction should be brief and clear. It may indicate the connection with previous works. 

5. All materials and methods used for obtaining results of the article should be depicted in the experimental or 

basic theoretical section. The subheadings for different sections may be used (e.g.2.1 (2.1.1., 2.1.2…), 2.2..) 

6. Results should be present edaccurately and clearly. The Discussion should deal with the results and depicts 

their analysis. Subheadings can be used in this section. Discussion of the already known data should be 

avoided. Descriptions of methods or examples of achievements, formulas should be presented in experimental 

or theoretical base section. 

7. Conclusions should emphasize main achievements of the work, underline its importance and give examples of 

possible application. 
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