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Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю „Бессерівські природознавчі 
студії” була присвячена 230-річчю з дня народження видатного природодослідника ХІХ ст. 
Віллібальда Бессера та 205-річю від початку його наукової та педагогічної діяльності у 
Кременці.  

У науковому форумі брали участь більше ста фахівців-природознавців із 
38 вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних інституцій і вищих закладів освіти. Серед 
учасників конференції – науковці Австрійських федеральних садів і Австрійської служби 
академічного обміну (Відень, Австрія), Національного Ойцовського парку, відділів ботаніки 
та фізіології рослин Інституту біології в Кракові, Вищої професійної школи „Кадри для 
Європи” в Познані (Республіка Польща),     Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна 
КНУ ім. Тараса Шевченка, Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, 
Кременецького ботанічного саду, Національних природних парків „Кременецькі гори” і 
„Подільські Товтри”, Державного дендрологічного парку „Тростянець” НАН України, 
Науково-дослідної станції зоології та екології КНУ ім. Тараса Шевченка, Корсунь-
Шевченківського історико-культурного заповідника, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 
НАН України, Навчально-наукового центру „Інститут біології” КНУ ім.Тараса Шевченка, 
Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету „Україна”, 
національних університетів Києва, Білої Церкви, Глухова, Івано-Франківська, Тернополя, 
Ужгорода, Дніпропетровська, Корсунь-Шевченківського, Луцька, Львова, Рівного, 
Тернопільського обласного краєзнавчого музею та академії. 

На пленарному засіданні прозвучали доповіді академіка Академії наук вищої школи 
України, професора В.І. Чопика („Наукова спадщина Віллібальда Бессера”), аташе з питань 
науки та освіти Посольства Республіки Австрія в Україні Андреаса Веннінгера („Шлях 
Віллібальда Бессера від Інсбрука до Кременця. Спогади про дослідника рослинного світу 
Галичини та Волині”), науковця Луцького національного технічного університету, доцента 
В.В. Іванціва („Вклад В.Г. Бессера у вивчення фауни України”), директора Австрійських 
федеральних садів Бріджит Манг („Історичні ботанічні фонди Австрійських федеральних 
садів: збереження заради майбутнього”), науковців Національного ботанічного саду ім. 
М.М. Гришка НАН України, професора В.І. Мельника та доцента Рівненського ДГУ 
С.О. Глінської („Сад Волинських Афін. Ботанічна наука та освіта у Волинській гімназії – 
Кременецькому ліцеї у 1806–1832 рр. ”), начальника відділу розвитку екомережі 
природозаповідного фонду Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської 
ОДА І.О. П’ятківського („Природозаповідний фонд Тернопільщини”), представника 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, професора Д.Б. Рахметова 
(„Інтродукція рослин – важливий фактор збагачення та збереження фіторізноманіття”), 
директора Національного природного парку „Кременецькі гори” М.О. Штогрина 
(„Перспективи організації екологічного туризму у Кременецьких горах”) і директора 
Кременецького ботанічного саду Р.С. Іваницького („Сучасний стан та перспективи 
Кременецького ботанічного саду”).  

Програма пленарного засідання конференції включала наукові повідомлення доктора 
біологічних наук, професора С.В. Клименко „Фітогенофонд плодових Національного 



ботанічного саду НАН України” (м. Київ) і доктора сільськогосподарських наук, професора 
С.В. Пиди „Віллібальд Бессер – видатний систематик і флорист України” (м. Тернопіль). У 
секційному форматі конференції науковці Австрії, Польщі та України звернулися до таких 
важливих проблем: „Наукова спадщина Віллібальда Бессера та його послідовників”, 
„Ботанічні сади та дендропарки як осередки інтродукції та збереження фіторізноманіття”, 
„Інтродукція видів роду Hosta tratt в Кременецькому ботанічному саду”, „Ботаніка. Флора і 
рослинність”, „Експериментальна біологія”, „Екологія. Біорізноманіття. Заповідна справа”, 
„Біологічна й екологічна освіта, виховання і культура. Краєзнавство та екологічний туризм”. 
У наукових доповідях секції „Наукова спадщина Віллібальда Бессера та його послідовників” 
окреслено історію розвитку ботанічної науки в Україні та на Тернопільщині зокрема, 
показано фундаментальну роль наукової та дослідницької діяльності В. Бессера та 
А. Анджейовського у її становленні.  

На засіданні секції „Ботанічні сади та дендропарки як осередки інтродукції та 
збереження фіторізноманіття” представлені результати проведення інтродукційної роботи 
в Кременецькому ботанічному саду, окреслено проблеми та перспективи розвитку саду та 
окремих дендрологічних парків України.  

За матеріалами ювілейної Всеукраїнської наукової конференції видавничим центром 
навчального закладу опубліковано збірник наукових праць „Бессерівські природознавчі 
студії”. 
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