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 Нинішній, ХІІІ, українсько-польський семінар відбудеться на біолого-географічному 
стаціонарі Львівського національного університету імені Івана Франка, що на березі озера 
Пісочне – чарівному куточку природи Волинського Полісся – Шацькому поозер’ї. 
Проблематика семінару – гляціал і перигляціал Волинського Полісся, що у рамках програми 

„Стратиграфічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі”. 

 Семінар підсумує результати багаторічних комплексних досліджень гляціальних і 
перигляціальних відкладів і форм рельєфу Волинського Полісся, що проводились великим 

міжнародним колективом українських, польських, білоруських і литовських дослідників. 
Цим проблемам і присвячений презентований збірник наукових праць. Важливим аспектом 

досліджень була тісна співпраця науковців з геологами-виробничниками Рівненської та 
Ковельської геологічних експедицій. Це підсилило ефективність досліджень і наблизило 
впровадження результатів досліджень у практику геологорозвідувальних робіт. 
 Семінар присвячуємо великим дослідникам Волинського Полісся українському 
академікові П. А. Тутковському і польському професорові Едварду Рюле. Ними окреслено 
більшість проблем, які є предметом дискусій нинішнього семінару. І усі ми, отже, можемо 
гордитись тим, що ми продовжуємо справи, започатковані академіком Павлом Тутковським і 
професором Едвардом Рюле. 
 Ми висловлюємо надію, що такі регіони, як Волинське Полісся, яке знаходиться на 
стику України, Польщі і Білорусі повинні і надалі вивчатись міжнародними колективами 

дослідників, збагачуючи при цьому геолого-географічну вивченість держав-сусідів. Поза 
сумнівом, це матиме непересічне значення для усієї Європи. 

 У збірнику „ГЛЯЦІАЛ І ПЕРИГЛЯЦІАЛ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ” послідовно 

розглянута геологічна будова доплейстоценового зрізу, доплейстоценовий рельєф, 

стратиграфія, опорні розрізи, палеонтологічні особливості льодовикових і міжльодовикових 
горизонтів, особливості їхнього мінералогічного складу, формування відкладів і рельєфу в 
перигляціальних умовах, генезис озерних улоговин, особливості рельєфу Волинського 
Полісся і багато іншого.  

 Сподіваємось, що отримані результати будуть великим стимулом для розгортання 
подальших досліджень на Волинському Поліссі і на сусідніх територіях, оскільки ми 

окреслили головні нерозв’язані проблеми. 

 Більшість результатів отримано при фінансовій підтримці грантів КВN № 2Р04Е 

02427 (керівник гранту проф. Р. Хлєбовський), КВN № Р04Е 03115, КВN № 3Р04D 03425 

(керівник грантів проф. М. Ланчонт), КВN № 2Р04Е 02427 (керівник гранту проф. Ю. 

Войтанович) та ін. 

 Дякуємо усім, хто допомагав у підготовці і проведенні семінару, і запрошуємо його 

учасників на Волинське Полісся, на мальовниче озеро Пісочне. 
За дорученням оргкомітету 

                                                                                                   Андрій Богуцький 



 

 


