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Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  

прилеглих територій: Збірник наукових праць (до 80-річчя від дня народження 

професора Ярослава Кравчука). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 240 с.  

 

У  збірник включені тексти наукових  статей  з  проблем  геоморфології  та  

палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій.  

 

Texts from scientific articles on the problems of geomorphology and paleogeography 

of the Ukrainian Carpathians and adjacent areas are included in this collection. 
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