
 206 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ СЕКТОР «ПОДІЛЬСЬКИХ ЧИТАНЬ» 
 
 

До переліку урядових і наукових інституцій, які 
патронували підготовку і проведення Всеукраїнської 
наукової конференції «Подільські читання», присвяченої 
90-річчю від дня народження відомого ботаніка-
систематика, флориста Бориса Заверухи, увійшли 
МОН України, Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Тернопільська обласна рада й 
Управління науки та освіти Тернопільської обласної 
державної адміністрації, Кам’янець-Подільський 
національний університет ім. Івана Огієнка і 
Тернопільський національний педагогічний університет 

ім. Володимира Гнатюка, Національний природний парк «Кременецькі гори» і 
Національний природний парк «Подільські Товтри», Кременецький ботанічний 
сад і безпосередній організатор цього наукового форуму – Кременецька 
гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, ректорат і науково-
педагогічні працівники якої зробили все для того, щоб робота ювілейної 
конференції була продуктивною і відповідала високому статусу всеукраїнської. 

Співорганізаторами зібрання флористів України виступили науковці 
Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, Ніжинського державного університету 
ім. Миколи Гоголя, Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», Бережанського агротехнічного інституту НУ БП України, 
НПП «Хотинський», Державного дендрологічного парку «Олександрія» 
НАН України та Тернопільського обласного комунального інституту 
післяпрофесійної педагогічної освіти. 

В Оргкомітеті конференції працювали представники нашої академії: ректор, 
професор Афанасій Ломакович, проректор з наукової роботи, професор 
Валентина Бенера, завідувач кафедри біології, екології та методики їх 
викладання, професор Микола Ільєнко, а також науковці інших освітніх і 
наукових інституцій: академік АН ВШ України, професор ТНПУ ім. Володимира 
Гнатюка Світлана Пида, завідувач кафедри біології та методики її викладання 
Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка, професор Людмила Любінська, 
завідувач кафедри геоекології ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, професор 
Любомир Царик, директор НПП «Кременецькі гори» Микола Штогрин, 
в.о. директора Кременецького ботанічного саду Антоніна Ліснічук. 

Успішне виконання програми «Читань» забезпечив Програмний комітет у 
складі науково-педагогічних працівників кафедри біології, екології та методики їх 
викладання нашої академії, кандидатів біологічних наук Ольги Дух, Оксани 
Галаган, Нелі Цицюри, Ілони Михалюк, Оксани Гурської, Наталії Зіньковської, 
Людмили Головатюк, кандидата сільськогосподарських наук Олени Тригуби, 
кандидата педагогічних наук Тетяни Бондаренко, кандидата історичних наук 
Ольги Кратко та завідувача відділу екологічної освіти НПП «Кременецькі гори» 
Оксани Тимошенко. 
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Учасників ювілейних читань вітали ректор академії, професор Афанасій 
Ломакович, директор НПП «Кременецькі гори» Микола Штогрин і в.о. директора 
Кременецького ботанічного саду Антоніна Ліснічук. 

На пленарному засіданні, що проходило під головуванням професора 
Валентини Бенери, першою прозвучала доповідь доктора біологічних наук, 
професора Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка 
Людмили Любінської «Борис Володимирович Заверуха – вчений-ботанік             
(до 90-річчя з дня народження)». Логічним продовженням цієї теми стало наукове 
дослідження доктора сільськогосподарських наук, професора 
ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Світлани Пиди «Валентина Шиманська – відомий 
вчений-ботанік Подільського краю»: науково-творчі шляхи Валентини 
Шиманської і Бориса Заверухи зійшлися в 1955–1963 рр. на кафедрі ботаніки 
Кременецького державного педагогічного інституту. Доктор географічних наук, 
професор ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Любомир Царик висловив актуальні 
міркування та пропозиції «Щодо проблеми ефективного збереження 
ландшафтного різноманіття Тернопільщини». Питання захисту природного 
довкілля були центральними у виступі кандидата економічних наук, директора 
НПП «Кременецькі гори» Миколи Штогрина «Система природоохоронних 
заходів щодо збереження рідкісних лісових видів рослин відповідно до 
менеджмент-плану НПП «Кременецькі гори»». Наш науковець, кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри біології, екології та методики їх викладання 
Оксана Галаган інформувала про «Кременецький період у житті В.І.Чопика». 
Кандидат біологічних наук, науковий співробітник НПП «Подільські Товтри» 
Олександра Кучинська зробила «Повідомлення про території, перспективні для 
заповідання». «Роль громадської організації «Кременецька екологічна ліга» в 
розвитку екологічної освіти і культури Кременеччини» висвітлила завідувач 
відділу екологічної освіти НПП «Кременецькі гори» Оксана Тимошенко. 

На секційних засіданнях учасники «Читань» вивчали теми «Наукова 
спадщини Бориса Заверухи та його послідовників. Видатні науковці Подільського 
краю», «Рослинність та флора Поділля», «Фауна Поділля», «Унікальні 
ландшафти Поділля», «Об’єкти археологічної, історичної та культурної 
спадщини. Пам’ятки неживої природи» і «Біологічна та екологічна освіта, 
виховання і культура». 

Флористи України – учасники «Читань» – ознайомились із навчальною 
базою академії та комплексом навчально-методичного і матеріально-технічного 
забезпечення підготовки фахівців-педагогів спеціальності «Біологія» нашого 
навчального закладу, відвідали Кременецький ботанічний сад, здійснили 
екскурсію в НПП «Кременецькі гори». 

Центральним заходом культурної програми ювілейного наукового форуму 
став художньо-мистецький вечір пам’яті професора Бориса Заверухи. 
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