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До збірника увійшли статті, які вміщують нові матеріали, що стосуються широкого спектру питань геології, 
палеонтології, гідрогеології, інженерної геології, геоекології та географії. Значну увагу приділено проблемам 
георізноманіття і збереження геологічної спадщини, мінералогії і петрографії. Наведено матеріали з стратиграфії та 
палеонтології кайнозою Середнього Придніпров’я, Причорномор’я і Криму, гідрохімії підземних і поверхневих вод 
України, а також дані стосовно забруднення важкими металами територій промислових об’єктів. Розглянуто окремі 
аспекти географічої науки, питання оцінки ландшафтної різноманітності Середнього Придніпров’я.  

 
The bulletin includes articles that contain new materials that cover a wide range of issues of geology, paleontology, 

hydrogeology, engineering geology, geoecology and geography. Special attention is paid to the problem geodiversity and 
preserve geological heritage, mineralogy and petrography. The materials of the Cenozoic stratigraphy and paleontology Middle 
Dnieper, Black Sea and Crimea hydrochemistry of groundwater and surface water Ukraine, as well as data on heavy metals 
pollution areas industrial objects. Are considered some aspects of geographic science, the assessment landscape diversity of the 
Middle Dnieper. 
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