
Резолюція 

Всеукраїнської наукової конференції 

«СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ  

ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ  

ТА ІНШИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ», 

присвяченої 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татаринова, яка  

відбулася 9-12 вересня 2021 р у Львові та на біолого-географічному стаціонарі Львівського 

національного університету імені Івана Франка (смт Шацьк)  

 

У роботі конференції взяли участь 65 учасників з 40 провідних наукових і 

навчальних установ Києва, Львова, Харкова, Шацька, Івано-Франкового, Одеси, Сум, 

Ужгорода, Житомира, Брно (Чехія), Нью-Делі (Індія), Копенгагена (Данія) та інших 

міст. Більшість з них підпорядковані Міністерству освіти і науки України, 

Національній академії наук України; були представлені також інституції 

природозаповідного фонду України, реабілітаційні центри для тварин та громадські 

організації.  

На конференції було заслухано 29 усних доповідей з актуальних фундаментальних і 

прикладних питань зоології, екології, гідроекології, популяційної генетики, охорони 

природи, мікроеволюції, мікробіології, ботаніки тощо. Доповіді також стосувалися 

глобальних змін клімату та його впливу на ключові види екосистем, наслідків 

негативної антропогенної дії та впливу інших екологічних чинників на біотичні 

системи та пошуку шляхів їх подолання, проблем та перспектив розвитку об’єктів 

природо-заповідного фонду України. У науковому збірнику конференції надруковано 

59 публікацій, у підготовці яких взяли участь 130 авторів. 

Учасники конференції: 

 акцентували увагу на потребі комплексного підходу до зоологічних та 

екологічних досліджень, необхідності системного бачення проблеми 

збереження біорізноманіття. Наголосили на необхідності закладання 

моніторингових ділянок Шацького національного природного парку та 

подальшого детального дослідження біоти на них. 

 підкреслюють необхідність проведення конференції як засобу навчання 

студентської молоді, а також наголошують на сприянні популяризації 

зоологічних й екологічних знань серед школярів і молоді всіма можливими 

засобами. 

 позитивно відзначили співпрацю з іноземними вченими та інституціями й 

використання технологій для дистанційного зв’язку з ними. 

Учасники конференції пропонують: 



1) Наступну ХVІII Конференцію «СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ 

ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ІНШИХ 

ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ» провести 8-11 вересня 2022 року та доручити 

її організацію молодим вченим Шацького національного природного парку, Інституту 

екології Карпат НАН України та кафедри зоології Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

2) Сприяти обговоренню/виголошенню актуальної сучасної природоохоронної 

тематики в рамках проведення пленарних та інших засідань конференції  

3) Започаткувати моніторингові дослідження стану екосистем та провести 

повторну детальну інвентаризацію біоти на території Шацького національного 

природного парку впродовж наступних 2-3 років за обов’язкової участі студентів та 

аспірантів. 

4) За умов фінансової підтримки Львівського національного університету імені 

Івана Франка й інших організаторів конференції проводити в рамках конференції 

тематичні екскурсії, круглі столи, семінари та тренінги. 

5) Звернутися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з 

проханням внести правки в природоохоронне законодавство, які б обмежували і 

регулювали пересування транспорту (джипи, квадроцикли тощо) на територіях 

природо-заповідного фонду України.   

6) Продовжити тематичне спрямування на присвячення конференцій до ювілейних 

дат відомих учених-природознавців України. 

7) Відзначити високий рівень заслуханих доповідей, їхню перспективність, 

проблемність, новизну і важливість представлених результатів як студентських 

наукових робіт, так і оглядових чи наукових доповідей висококваліфікованих 

фахівців. 

8) Ширше застосовувати інструмент дистанційної участі в конференції, особливо 

учасників з-за кордону. 

9) Висловити подяку оргкомітету конференції та волонтерам за організацію й 

успішне проведення конференції.  

10) Висловити щиру вдячність ректорату університету, ректору члену-

кореспонденту НАН України проф. Володимиру Мельнику та декану біологічного 

факультету доц. Ігореві Хамару за сприяння у проведенні конференції і просити 

відзначити членів оргкомітету за відмінну організацію і проведення конференції. 



 

Організації, що брали участь у конференції: 

 

1. Львівський національний університет імені Івана Франка 

2. Інститут екології Карпат НАН України 

3. Шацький національний природний парк  

4. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

5. Державний природознавчий музей НАН України 

6. Природний заповідник «Розточчя» 

7. Інститут морської біології НАН України 

8. Національний лісотехнічний університет України 

9. Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена 

10. Ужгородський національний університет 

11. Національний університет біоресурсів і природокористування України 

12. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

13. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

14. Інститут гідробіології НАН України 

15. Національний природний парк «Мале Полісся» 

16. Карпатський національний природний парк 

17. Національний природний парк «Гомільшанські ліси» 

18. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та 

агролісомеліорації 

19. Biodiversity and Environmental Sustainability (Індія) 

20.  Institute of Vertebrate Biology (Чехія) 

21. Environmental consulting company «AmphiConcult» (Данія) 

22.  Український науково-дослідний інститут лісового господарства та 

агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького 

23. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

24. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

25. Житомирський агротехнічний коледж 

26.  ГО «Карпатсько-Дунайська Програма» 

27. Тилігульський регіональний природний парк 

28. Національний природний парк «Сколівські Бескиди» 

29. Галицький національний природний парк 

30. Регіональний ландшафтний парк «Стільське Горбогір’я» 

31.  Природний заповідник «Михайлівська цілина» 

32. Національний природний парк «Мезинський» 

33. Рівненський природний заповідник 

34. Яворівський національний природний парк 

35. Азово-Чорноморська орнітологічна станція Інституту зоології імені І.І. 

Шмальгаузена НАН України 



36. МДПУ імені Богдана Хмельницького 

37.  ТзОВ «Ведмежий притулок – Домажир» 

38.  Західноукраїнське орнітологічне товариство 

39. Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка 

40. Реабілітаційний центр для тварин «Вільні крила» 


