
Шановні учасники Всеукраїнської 
наукової конференції «Стан і 
біорізноманіття екосистем Шацького 
національного природного парку та 
інших природоохоронних територій»! 
 
Вітаю Вас від імені організаторів 
конференції з Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка. Проведення цього форуму 
стало можливим завдяки співпраці з 
Поморською Академією в Слупську 
(Польща), Інститутом екології Карпат НАН України та Шацьким національним 
природним парком. В рамках конференції ми вшановуватимемо пам’ять визначного 
вченого в галузі екології лісових екосистем Карпат, екосистемології, ґрунтової зоології, 
фітонематодології, біоіндикації стану природності екосистем – члена-кореспондента 
НАН України, доктора біологічних наук, директора Інституту екології Карпат  
НАН України Миколи Павловича Козловського. 
 
Ми проводимо конференцію в дистанційному форматі, до якого помалу 
адаптовуємося. Такі вимушені кроки, зумовлені у певній мірі призупиненням 
техногенних процесів, дозволяють глибше задуматися над значенням природи у 
повсякденному житті. Дослідження стану екосистем і їхнє збереження є стратегічним 
завданням для забезпечення належної життєдіяльності прийдешніх поколінь. Не 
можемо забезпечувати попит населення на територію та енергію ціною знищення 
природи. Втім, наша потреба у природних ресурсах тільки загострює питання 
бережливого природокористування і збереження екосистем. Перлина Українського 
Полісся – Шацький національний природний парк – має не лише рекреаційну, 
оздоровчу та естетичну цінність, але також є важливим природоохоронним об’єктом і 
науково-дослідною установою. Шацький біолого-географічний стаціонар Львівського 
національного університету імені Івана Франка, що відкритий як для студентів-
практикантів, так і для сформованих фахівців, безперервно впродовж десятків років є 
незмінною локацією для вивчення стабільності екологічних процесів та збереження 
екосистем. 
 
Микола Павлович Козловський свою наукову кар’єру присвятив дослідженню 
екосистем унікального Карпатського регіону. Випускник біологічного факультету 
Львівського університету з аспірантських років працював в Інституті екології Карпат  
НАН України. Невтомний науковець, організатор науки, автор майже 200 друкованих 
праць – таким з повагою і вдячністю згадують його колеги і учні. Вагомим є внесок 
Миколи Павловича як в організацію, так і в наукове наповнення конференції «Стан і 
біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших 
природоохоронних територій», відтак конференція є доброю нагодою згадати вченого, 
а продовження його справ – гідним способом вшанувати пам’ять. 
 
Учасникам конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного 
природного парку та інших природоохоронних територій» бажаю міцного здоров’я і 
натхнення до нових наукових звершень. Сподіваюся, що вже скоро матимемо змогу 
зустрітися особисто, а Шацький біолого-географічний стаціонар відкриє двері для всіх 
охочих. 
 Роман Гладишевський 


