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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Хроніка

Науково-практична конференція 

«Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій» 

(до 20-ї річниці створення НПП «Подільські Товтри»)

м. Кам’янець-Подільський, 25–27 травня 2016 р.

З 25 по 27 трав ня 2016 р. у міс ті Кам'янці-По-
дільсько му, що на Хмель нич чи ні, від бу ла ся нау-
ко во-прак тич на кон фе рен ція «Ди на мі ка біо ло-
гіч но го та ланд шафт но го різ но ма ніт тя за по від них 
те ри то рій», при свя че на 20-й річ ни ці ство рен ня 
На ціо наль но го при род но го пар ку «По дільські Тов-
три». Спі вор га ні за то ром кон фе рен ції висту пив 
Кам'янець-По дільський на ціо наль ний уні вер си-
тет ім. Іва на Огі єн ка, ак тив ну участь у під го тов ці 
та про ве ден ні за хо ду бра ли та кож НГО «То ва рист-
во по дільських при ро до дос лід ни ків та при ро до лю-
бів», Кам'янець-По дільський ра йон ний осе ре док 
Все ук ра їнської еко ло гіч ної ліги та За хід но ук ра-
їнське ор ні то ло гіч не то ва рист во. 

Уро чисте від крит тя кон фе рен ції роз по ча ло-
ся ві таль ним сло вом ди рек то ра НПП «По дільські 
Тов три» Ан д рія Олек сан д ро ви ча По луд ня ка, який 
роз по вів про іс то рію ство рен ня, струк ту ру, су час-
ний стан, нау ко ві до слі джен ня та еко ло го-про-
світ ницьку ро бо ту, а та кож про бо лю чі про бле ми 
сьо го ден ня пар ку. Усе це зву ча ло на тлі ней мо вір-
но пре крас них крає ви дів, що де монст ру ва ли ся на 
слай дах пре зен та ції. Колектив парку при ві та ли 
представ ни ки ад мі ніст ра ції вузу, який гос тин но 
при ймав учас ни ків та гос тей кон фе рен ції, в осо бі 
про рек то ра з нау ко вої ро бо ти докт. фіз.-мат. наук, 
проф. І.М. Ко не та. З до б ри ми сло ва ми та по ба жан-
ня ми висту пи ли де кан при род ни чо го фа куль те ту 
канд. біол. наук, проф. М.Д. Мат вє єв, за ві ду вач ка 
ка фед ри біо ло гії та ме то ди ки її ви кла дан ня докт. 
біол наук, проф. Л.Г. Лю бінська та ви кла да чі фа-
куль те ту, ди рек тор Бо та ніч но го саду По дільсько-
го дер жав но го аг рар но-тех ніч но го уні вер си те ту 
В.В. Ко гут, від кам'янецьких при ро до лю бів-ос ві-
тян Н.А. Гіль фа но ва та за слу же ний при ро до охо-
ро нець Ук ра ї ни С.І. Ко валь чук. Усі до по ві да чі, 
час ти на жит тя яких пов'язана з пар ком, у щи рій і 
не ви му ше ній ат мо сфе рі го во ри ли про ми ну ле та 

сьо го ден ня пар ку, ба жа ли ус пі хів в його по даль шо-
му роз ви тку, твор чо го та жит тє во го дов го літ тя всім, 
хто від дає свої сили за для збе ре жен ня і про цві тан-
ня цієї пер ли ни на шої ук ра їнської зем лі. 

Від нау ко во го ку ра то ра НПП «По дільські Тов-
три» – Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни – ко лек тив при ві та ла чл.-кор. НАН 
Ук ра ї ни, за ві ду вач ка від ді лу мі ко ло гії І.О. Дуд-
ка. На сна ги, нау ко вих здо бут ків, ус пі хів у по даль-
шій роз бу до ві пар ку по ба жа ли гос ті та чис лен ні 
учас ни ки кон фе рен ції з різ них ку точ ків Ук ра ї ни: 
спів ро біт ни ки від ді лу при род ної фло ри НБС ім. 
М.М. Гриш ка НАН Ук ра ї ни кан ди да ти біо ло гіч-
них наук Т.С. Ба гацька та С.Я. Ді ден ко; до цент ка-
фед ри зоо ло гії та еко ло гії тва рин Хар ківсько го на-
ціо наль но го уні вер си те ту ім. В.Н. Ка ра зі на, канд. 
біол. наук Н.Ю. Пол ча ні но ва; го лов ний фа хі вець з 
еко ло гіч ної ос ві ти О.П. Мурська, за ві ду вач від ді лу 
нау ко во-до слід ної ро бо ти та еко ло гіч ної ос ві ти Я.І 
Ка пе люх та заступ ник ди рек то ра з нау ко вої ро бо-
ти Г.І. Олі яр з при род но го за по від ни ка «Ме до бо-
ри»; ди рек то ри НПП «Ма ле По ліс ся» А.В. Са сюк і 
НПП «Хо тинський» А.Г. До ма чук та ін. 

Пле нар не за сі дан ня пе ре важ но було при свя-
че не вив чен ню та збе ре жен ню біо ланд шафт но го 
різ но ма ніт тя НПП «По дільські Тов три». Зок ре-
ма, пе ре ду мо вам та іс то рії ство рен ня (С.І. Ко-
валь чук), нау ко во-до слід ній ді яль ності (О.П. Ку-
чинська), гео ло гіч ній та ланд шафт ній уні каль ності 
(І.П. Ка сія ник), су час но му ста ну фло ри (Л.Г. Лю-
бінська), по рів няль но му ана лі зу субстрат них упо-
до бань та по ши рен ню мік со мі це тів у лі со вих еко-
систе мах За хід но го Лі состе пу (НПП «По дільські 
Тов три»), з од но го боку, та Ук ра їнських Кар пат 
(НПП «Га лицький» та ПЗ «Гор га ни») – з ін шо-
го (І.О. Дуд ка, І.М. Ані щен ко), су час но му ста-
ну хре бет них (М.Д. Мат вє єв), еко ло гіч ній ос ві ті 
(О.В. Дем'янова). 
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Плід на нау ко ва ро бо та і об мін дум ка ми три ва-
ли й під час сек цій них за сі дань, що про во ди ли ся 
за та ки ми на прям ка ми: су час ний стан фло ри та 
фау ни при род них і ан тро по ген них ланд шаф тів; 
фау ністич ні до слі джен ня; гео гра фія, еко ло гія та 
еко ло гіч на ос ві та. Нау ков ці мали змо гу за слу ха ти 
і об го во ри ти до по ві ді про ре зуль та ти до слі джень 
еко ло гіч них особ ли востей та по ши рен ня ви дів 
гри бів роду Marasmius Fr. (В.Б. Ма ла нюк), вив чен-
ня фло ри НПП «Ма ле По ліс ся» (М.М. Бе лінська), 
су час но го ста ну вив чен ня рід кіс них ви дів рос лин 
НПП «Дер мансько-Ост розький» (В.М. Ли сюк), 
чи сель ності рід кіс них та зни каю чих ви дів рос лин 
роду Astragalus L. фло ри Ук ра ї ни (О.П. Бон дар чук) 
та ін. Не менш ці ка вою була і ро бо та ін ших сек цій, 
де за слу ха ли до по ві ді про фор му ван ня гер пе то бі-
онт них чле нисто но гих під впли вом па со вищ но го 
на ван та жен ня у сте по вих бал ках схід ної Ук ра ї ни 
(Н.Ю. Пол ча ні но ва), тет ра ні хо вих клі щів як пер-
спек тив ну гру пу хе лі це рат у до слі джен нях за по від-
них те ри то рій Ук ра ї ни (О.В. Жов нер чук, С.Г. По-
греб няк), зна чен ня вод но-на зем них еко систем у 
збе ре жен ні ам фі бій і реп ти лій Ук ра ї ни (О.Д. Не-
кра со ва, В.М. Ти тар), змі ни чи сель ності ку ріп ки 
сі рої та пе ре піл ки в пе ред міс ті Льво ва (Г.О. Кузьо), 
до свід оцін ки тех но ген но го втру чан ня у при род-
ні спе ле о ком плек си на при кла ді пе че ри Ат лан ти-
да (А.В. Пи лип'юк) та ін. За ма те ріа ла ми нау ко вих 
до по ві дей кон фе рен ції го ту єть ся збір ник нау ко вих 
праць у фор мі елек трон но го ви дан ня. 

Ок рім плід ної ро бо ти, жва вих нау ко вих дис ку-
сій та об го во рень, спів ро біт ни ки НПП «По дільські 
Тов три» та при род ни чо го фа куль те ту Кам'янець-
По дільсько го на ціо наль но го уні вер си те ту ор га ні-

зу ва ли для учас ни ків кон фе рен ції ці ка ві та пі зна-
валь ні ек скур сії те ри то рі єю пар ку, де мож на було 
по ба чи ти Ки тай го родське від сло нен ня, Ба котську 
за то ку та Ба котський скель ний мо настир, на со-
ло ди ти ся кра сою при ро ди Смот рицько го кань йо-
ну, пос піл ку ва ти ся зі шко ля ра ми та ви кла да ча ми 
Ки тай го родської ЗОШ І–ІІІ ст. та Ста ро ушицької 
спе ціа лі зо ва ної шко ли І–ІІІ ст. еко ло гіч но го на-
прям ку (Ка мя нець-По дільський р-н, Хмель ницька 
обл.), до торк ну ти ся до іс то рії м. Кам'янця-По-
дільсько го. Ок ре мо слід від зна чи ти ви со кий рі вень 
про ве ден ня еко ло гіч ної ос вітньо-ви хов ної ро бо ти 
в за зна че них шкіль них за кла дах, які зна хо дять ся 
під па тро на том пра ців ни ків пар ку. Тут з по чат ко-
вих кла сів ді тям при ще п лю єть ся лю бов до ото чую-
чо го при род но го се ре до ви ща, фор му єть ся еко ло-
гіч на куль ту ра під рос таю чо го по ко лін ня, роз ви ва-
ють ся на вич ки з вив чен ня фло ри та фау ни рід но го 
краю як пер ший крок до нау ко во-до слід ної ро бо ти 
в май бутньо му для здіб них та ла но ви тих шко ля рів. 

Від іме ні учас ни ків нау ко во-прак тич ної кон фе-
рен ції ви слов лює мо гли бо ку по дя ку всім чле нам 
Орг ко мі те ту та спі вор га ні за то рам за щи рий і гос-
тин ний при йом, ви со кий рі вень ор га ні за ції. Ок ре-
ма по дя ка ко лек ти ву НПП «По дільські Тов три» за 
не втом ну і са мо від да ну пра цю за для збе ре жен ня, 
від тво рен ня й ра ціо наль но го ви ко ристан ня при-
род них ланд шаф тів По діл ля. 

Ба жає мо всім спів ро біт ни кам по даль ших твор-
чих, нау ко вих та при ро до охо рон них пе ре мог, які 
слу гу ють спра ві збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя пар ку, 
охо ро ни нав ко лишньо го при род но го се ре до ви ща 
та ефек тив но го ви ко ристан ня при род них ре сур сів. 
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