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Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія.__________ 

 

До збірника увійшли статті, які вміщують нові матеріали, що стосуються 

широкого спектра питань геології,  гідрогеології, інженерної геології, 

геоекології та географії. Значну увагу приділено проблемам 

георізноманіття і збереження геологічної спадщини, мінералогії та 

петрографії. Наведено матеріали з палеоекології остракод Східного 

Паратетісу, критерії районування Карпатського регіону, гідрохімії 

підземних і поверхневих вод України; досліджено кінетику перетворення 

природного гематиту на магнетит, методи оцінки антропогенних загроз 

біорізноманіття прісноводних екосистем, запропоновані зміни до 

стратиграфічної схеми палеоцену Північної України,  а також розглянуто 

питання структурування екомережі Дніпропетровської області.  
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Visnyk of Dnipropetrovsk University. Geology, geography.____________ 

 

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 paleoecology ostracods from  the  Middle Sarmatian deposits of  

Eastern Paratethys, the criteria for zoning Carpathian region, hydrochemistry 

of groundwater and surface waters of Ukraine are presented;  the kinetics of 

conversion of hematite to magnetite,   methods for estimating anthropogenic 

threats to biodiversity of freshwater ecosystems are investigated, the proposed 

changes to the Paleocene of stratigraphic scheme of Northern Ukraine and 

considered structuring ecological network Dnipropetrovsk region. 
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