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Польське географічне товариство  
 

 12–16 вересня ц. р. на Волинській височині (міста Луцьк, Сокаль) відбувся ХІV українсько-польський семінар на тему “ПРОБЛЕМИ 
СЕРЕДНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ІНТЕРГЛЯЦІАЛУ”, що у межах українсько-польської програми “СТРАТИГРАФІЧНА КОРЕЛЯЦІЯ 
ЛЕСІВ І ЛЬОДОВИКОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ”. 
 На семінарі проведено пленарні засідання, на яких обговорено низку проблемних питань стратиграфії середнього плейстоцену і рангу 
середньоплейстоценового (коршівського, кайдацького, люблінського) потепління, а також стратиграфічної кореляції відкладів льодови-
кових і перигляціальних зон тощо. Презентовано колективну монографію “Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу”, обсягом 
16,6 друк. аркушів. 
 Окрім наукових засідань, відбулися польові екскурсії на опорні розрізи коршівського викопного ґрунтового комплексу Волинської 
височини (Коршів, Бояничі). 
 У семінарі взяло участь 44 науковці з України, Польщі, Білорусі та Росії – представники 20 інституцій, зокрема Львівського 
національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного універ-
ситету водного господарства та природокористування, університетів Марії Кюрі-Склодовської, Варшавського, Вроцлавського, Познан-
ського, Гданського, Білоруського, Казанського, Щецінської та Сілезької політехнік, Інституту геологічних наук, Інституту географії, 
Інституту геофізики НАН України, УкрНДГРІ, Державного геологічного інституту (м. Варшава), Інституту геологічних наук ПАН та ін. 
Серед учасників семінару були академік НАНУ, понад 20 професорів, докторів наук тощо. 
 Семінар пройшов на високому науковому рівні, підбив підсумки досліджень середньоплейстоценового інтергляціалу, а також визна-
чив напрями подальших наукових робіт. Наступний, ХV, українсько-польський семінар заплановано провести у 2008 р. на базі Вроцлав-
ського університету.  
 

Фото на пам’ять: учасники семінару після його закриття 

Стратотип коршівського комплексу –  
головний “герой” семінару (розріз Коршів) 

                      Дискусії з приводу рангу коршівського комплексу  

Стає гаряче і дискусії набирають шалених обертів  
(проф. Лешек Маркс з Варшави та доктор Здіслав Яри з Вроцлава) 

Екскурсія в Святогірський Успенський 
монастир, с. Зимно (професори Андрій 
Богуцький зі Львова, Едвард Мойський з 

Гданська, Ганна Паздур з Глівіц) 

Коршівський комплекс у розрізі Бояничі 
(доктор Пшемислав Мрочек з університету 

Марії Кюрі-Склодовської). 

           Наукові роздуми на розрізі Бояничі 

Урочисте відкриття семінару (проф. Андрій Богуцький,  
академік НАНУ Петро Гожик, проф. Марія Ланчонт) 

Засідання семінару


