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ОрганізаторамицієїконференціїбулиІнститутбо
танікиіменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїнитаНа
ціональнийдендрологічнийпарк«Софіївка»НАН
України(м.Умань),набазіякого,власне, івідбу
вавсяфорум.Організаційнийкомітетконференції
об´єднав науковців не лише з Інституту ботаніки
(В.Березовська,В.Бриков,Д.Винокуров,В.Да
цюк, І. Жупанов, М. Зикова, Т. Карпюк, О. Кли
менко, А. Мосякін, І. Ольшанський, В. Павлен
коБаришева,О.Перегрим,О.Поліщук,О.Райда)
та НДП “Софіївка” (В. Адаменко, А. Гончарова,
Л. Гончарук, В. Оксантюк, О. Опалко, Н. Сули
га, Г. Пономаренко, О. Порохнява, Г. Тарасенко,
М. Чеканов, А. Черненко), а й Київського націо
нального університету імені Тараса Шевченка
(М. Перегрим, О. Безсмертна), Університету Ан
кари,Туреччина(І.Аката),Інститутугідробіології
НАНУкраїни(О.Білоус),Національногоботаніч
ногосадуіменіМ.М.Гришка(Ю.Кругляк),Націо
нального університету біорізноманіття та приро
докористування України (А. Бабицький) і Націо
нального природного парку «Гомільшанські ліси»
(М.Яроцька).

Понадпівстоліттязбігловідтоді,коливідбулася
перша така конференція, організована молоди
ми вченими Інституту ботаніки. З того часу на
молодіжних конференціях було представлено
сотні наукових доповідей, апробовано чимало
дисертацій, зібрання стали своєрідною школою
для багатьох студентів, аспірантів та молодих
дослідників. Цьогоріч, через складні політичні
обставини і в умовах військової агресії з боку
Росії, на конференцію приїхало менше молодих
науковців,порівнянозпопереднімироками.Уфо
румі безпосередню участь взяли 46 представників

з України та Туреччини, а загальна кількість
учасників — більше 170 з семи країн (України,
Туреччини, Німеччини, Білорусі, Азербайджану,
ІранутаРосійськоїФедерації).

Міжнароднийфоруммолодихученихрозпочав
сяпленарнимзасіданням.Відкриликонференцію
їїспівголови:чл.кор.НАНУкраїниЄ.Л.Кордюм
та чл.кор. НАН України І.С. Косенко. На
пленарному засіданні було виголошено три
доповіді. Шляхи збереження ландшафтного і
біотичного різноманіття в Україні розглянула др
біол. наук О.М. Байрак (Державна екологічна
академія післядипломної освіти). Дослідниця
також презентувала цікавий науковопопулярний
фільм про дендрологічні парки України. З
перспективами культивування в Україні нових
видів їстівних та лікарських грибів учасників
конференціїознайомиладрбіол.наукН.А.Бісько
(Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного).
Сигнальні посередники та індукція адаптивних
реакцій рослин на дію стресорів проаналізував у
ґрунтовнійдоповідідрбіол.наукЮ.Є.Колупаєв
(Харківський національний аграрний університет
іменіВ.В.Докучаєва).

10та11вереснявідбувалисясекційнізасідання
конференції. На секціях «Альгологія, бріологія,
ліхенологія та мікологія» і «Систематика та фло
ристика судинних рослин» розглядалися питан
няморфології,хорологіїйтаксономіїводоростей,
грибів і судинних рослин. На секції «Екологія
рослинтафітоценологія»булипредставленідопо
віді,якістосувалисяголовнопроблемсинтаксоно
мії рослинності. Вже традиційно найбільше учас
никівзібраласекція«Експериментальнаботаніка».
Тутобговорювалосяширокеколонауковихпитань:
фітохімія, екотоксикологія, фізіологія та біохімія
стресових реакцій рослин і механізми стійкості,
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анатомія, цитологія, ембріологія та морфогенез
рослин,радіобіологіятабіоенергетика.Жвавеоб
говорення тривало й на засіданні секції «Дендро
логія, інтродукція рослин і ландшафтна архітек
тура»,доповідіучасниківякоїприсвячувалисядо
слідженнюморфологіїйонтогенезудекоративних
рослин,інвазійностійадаптаціямрослин.

Завершилася конференція ботанічною екскур
сією «Степова та петрофітна рослинність Серед
нього Побужжя», куратор якої — др біол. наук
А.А.Куземко(НДП«Софіївка»)—упольовихумо
вахпровелагеоботанічнушколузописустепових
схилів. Під час семінару «Статистичні методи в
геоботаніці» вона також показала можливості ви
користанняпакетівпрограмTurbovegтаJuice.

Крім розгляду наукових питань, учасникам
конференції запропонували цікаву культурно
екскурсійну програму — знайомство з чарівними
куточками«Софіївки»тавечірньоюУманню.

Наконференціїпануваладружняйпатріотична
атмосфера. Молоді науковці з усіх регіонів
країни щиро й одностайно підтримували єдність
України та її європейське майбутнє. Їхні колеги з
Туреччинивисловилисвоюпідтримкунашійкраїні
тапереконаннявтому,щоУкраїнанеодміннобуде
модерною,сильноюдержавою,зпотужнимпотен
ціалом.
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МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  
«РОЗВИТОК СИСТЕМИ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ В УКРАЇНІ»
(1—3 жовтня 2014 р., с. Ужок, Закарпатська обл.)

Натериторіїбіосферногорезервату«СхідніКар
пати»(Ужанськийнаціональнийприроднийпарк,
с. Ужок) Міністерство екології та природних ре
сурсів України, за підтримки проекту Європей
ського Союзу щодо впровадження Секторальної
бюджетної підтримки провело міжнародний нау
ковопрактичнийсемінар«Розвитоксистемибіо
сфернихрезерватіввУкраїні».

Усемінарівзялиучастькерівникидепартаменту
заповідноїсправиМінприродиУкраїнитаНаціо
нальногокомітетуУкраїнизпрограмиЮНЕСКО
«Людина та біосфера», представники Національ
ної комісії України у справах ЮНЕСКО, органів
місцевогосамоврядуваннятавсіхчиннихвУкраїні
біосфернихзаповідників(резерватів),керівникита
науковці сусідніх національних парків зі Словач
чинийПольщітапровіднихнауковихустановУк
раїнитощо.

Відкривсемінарвиконувачобов’язківдиректо
ра Ужанського національного природного парку
В.Биркович.

З доповіддями та повідомленнями виступили
директор департаменту заповідної справи Мін
природи України І. Іваненко, заступник голо
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ви Міжнародної координаційної ради програми
ЮНЕСКО «Людина і біосфера» й Національного
комітетуУкраїнизцієїпрограмиП.Черінько,ек
спертзекологічноїполітики,стратегіїта інвести
цій зазначеного проекту Європейського Союзу
А.Карутц,керівниквідділурозвиткудепартаменту
заповідноїсправиМінприродиГ.Парчук,заступ
никдиректораКарпатськогобіосферногозаповід
ника, проф. Ф. Гамор, завідувач відділу Інституту
ботанікиіменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїни,чл.
кор. НАН України Я. Дідух, заступник директора
ІнститутуекологіїКарпатНАНУкраїниО.Мари
скевич, директори Чорноморського біосферного
заповідника — А. Юрченко, Яворівського націо
нального парку — М. Біляк, Національного при
родногопарку«Меотида»—Г.Молодан,представ
ники біосферних заповідників «АсканіяНова» та
«Дунайський», біосферних резерватів «Розточчя»,
Шацького, Деснянського та «Східні Карпати».
ВонипредставилианалізреалізаціївУкраїніоснов
них засад функціонування біосферних резерватів,
зокремавиконанняСтатутнихрамокпробіосфер
ні резервати, Севільської стратегії, Мадридського
планудійтаДрезденськоїдеклараціїпробіосферні
резерватийзміниклімату,окреслилиперспективи
розвитку мережі біосферних резерватів в Україні.


