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Чергова Міжнародна конференція мо ло дих учених 
«Актуальні проблеми ботаніки та екології» відбу-
лася в м. Щолкіне Ленінського р-ну Автономної 
Республіки Крим. Її організували співробітники 
Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного 
НАН України та Казантипського природного 
заповідника (ПЗ). Цьогоріч конференція 
присвячувалася 15-річчю Казантипського ПЗ.

У форумі взяли участь 83 дослідники з шести 
країн – України, Росії, Туреччини, Польщі, 
Болгарії та Великої Британії. Крім того, тези на-
дісла ли молоді науковці з Абхазії, Азербайджану, 
Білорусі та Казахстану.

На пленарному засіданні з вітальними словами 
до учасників звернулися голова оргкомітету 
конференції, чл.-кор. НАН України Є.Л. Кордюм 
та його члени — співробітники Казантипського ПЗ 
І.М. Кошкіна та Н.А. Литвинюк. На пленарному 
засіданні було виголошено три доповіді. Питання 
структури й охорони флори приморської зони 
Кримського Приазов’я виклав В.П. Коломійчук 
(Державна академія післядипломної освіти і 
менеджменту). Видове багатство дискоміцетів 
Туреччини висвітлив І. Аката (Університет Анкари, 

Туреччина). Історія створення Казантипського 
природного заповідника та його природа були 
темою доповіді Н.А. Литвинюк (Казантипський ПЗ).

На конференції традиційно працювали постерна 
сесія та відбувалися засідання п’яти секцій: 
альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія; 
систематика та флористика судинних рослин; 
екологія рослин і фітоценологія; експериментальна 
ботаніка; дендрологія, інтродукція рослин і 
ландшафтна архітектура. Найбільшою кількістю 
представлених усних та стендових доповідей 
відзначилися третя і четверта секції.

По завершенні засідань, постерної сесії та 
плідних дискусій учасники конференції мали 
нагоду ознайомитися з унікальними куточками 
Кримського Приазов’я — Казантипським 
природним заповідником та РЛП «Караларський 
степ» завдяки кураторам екскурсій д-ру біол. 
наук, проф. В.В. Корженевському (Нікітський 
ботанічний сад – ННЦ УААН) і Н.А. Литвинюк. 

Сподіваємося, що цьогорічна конференція 
молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та 
екології» сприяла налагодженню нових наукових 
зв’язків і залишила багато приємних спогадів.
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