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   18 травня 2021 року в Уманському національному уніве-
рситеті садівництва відбулося засідання спеціалізованої 
вченої ради ДФ 74.844.006 з правом прийняття до розгля-
ду та проведення разового захисту дисертації Шпак Ніни 
Петрівни на тему «Лісівничо-екологічні особливості поши-
рення та поновлення береки лікарської (Sorbus torminalis 
(L.) Crantz) в насадженнях Південно-Подільського Лісосте-
пу України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 
знань 20 Аграрні науки та продовольства за спеціальністю 
205 Лісове господарство. 
   Шпак Ніна Петрівна — здобувач вищої освіти ступеня 
доктора філософії Уманського національного університету 
садівництва на протязі 2016–2020 рр.  Дисертаційна робо-
та захищається вперше. Метою роботи було проведення 
комплексних досліджень біоекологічних особливостей 
береки лікарської і на цій основі розробка ефективних 
методів поновлення під наметом дубово-грабових наса-
джень та перспективність для формування культур дуба 
звичайного з її участю. В основу роботи покладені матері-
али польових досліджень, проведених в лісових масивах 
Бершадського, Крижопільського, Тростянецького, Чечель-
ницького лісових господарствах. Використано методи до-
слідження, передбачені програмою дисертаційної робо-
ти.  
   Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше: 
здійснено комплексну оцінку природного поновлення 
виду; надано оцінку вікової та віталітетної структур попу-

ляцій; запропоновано новий підхід розмноження in vitro; 
аргументовано доцільність уведення в культуру дуба зви-
чайного, береки лікарської; отримано показники декора-
тивності виду, обґрунтовано можливості використання 
його в садово-парковому господарстві та озелененні насе-
лених пунктів.  
   Розроблено: «Програму збереження та відтворення бе-
реки лікарської на території НПП «Кармелюкове Поділля 
на 2018–2021 роки»;  наукове обґрунтування щодо роз-
ширення охоронних територій НПП «Кармелюкове Поділ-
ля», за наявності в насадженнях береки лікарської. 
   Основні положення та результати досліджень висвітле-
но в доповідях на засіданнях кафедри лісового господарс-
тва Уманського національного університету садівництва 
та на засіданнях НТР національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля». Опубліковано: 35 публікацій. 
   У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої 
вченої ради та присутні на захисті фахівці: 
1. Поліщук Валентин Васильович, д. с.-г. н., професор, 
Уманський національний університет садівництва. 
2. Балабак Анатолій Федорович, д. с.-г. н., професор, Ума-
нський національний університет садівництва. 
3. Остапчук Олександр Степанович, к. с.-г. н., доцент, Ума-
нський національний університет садівництва. 
4. Фучило Ярослав Дмитрович, д. с.-г. н., професор Мали-
нський лісотехнічний коледж. 
5. Миколайко Ірина Іванівна, к. біол. н., доцент, Умансь-

кий державний педагогічний університет імені Павла Ти-
чини. 
6. Шлапак Володимир Петрович, д. с.-г. н., професор, заві-
дувач кафедри лісового господарства, науковий керівник 
роботи, Уманський національний університет садівницт-
ва. 
   Дисертація написана коректною літературною мовою, 
добре оформлена, містить оригінальні рисунки. Відчува-
ється високий професійний рівень автора, знання широко-
го кола питань не тільки з лісівництва, лісової таксації, а й 
з лісових культур, дендрології, ґрунтознавства, тощо. Ди-
сертаційна робота Н. П. Шпак є закінченим науковим дос-
лідженням. 
   Враховуючи актуальність теми досліджень, обґрунтова-
ність наукових положень, наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення отриманих результатів і рекоменда-
цій, впровадження їх у господарській діяльності, достатня 
кількість публікацій, на підставі результатів таємного голо-
сування спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.006 прису-
джує Шпак Ніні Петрівні ступінь доктора філософії з галузі 
знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 
205 Лісове господарство. Щиро привітали Ніну Петрівну 
присутні на захисті.  

   В НПП «Кармелюкове Поділля» тепло зустріли першого 
доктора філософії і побажали творчих успіхів, здоров”я і  
благополуччя. 

Василь Любченко, 
начальник науково-дослідного відділу 

   Територія національного природного парку «Карме-
люкове Поділля» у ботаніко-географічному відношенні є 
типовою, належить до Південно-Подільського округу ду-
бових лісів та лучних степів Східноєвропейської лісостепо-
вої провінції Євразійської степової області. У флорі Парку 
нараховано більше 600 видів судинних рослин. Деякі з 
них є рідкісними. Це зумовлює необхідність картування 
місцезнаходжень рідкісних видів, облік поширення, зок-
рема їхніх локальних популяцій. Опрацювання і впрова-
дження ефективних заходів охорони рідкісних рослин 
фітогенофонду є першочерговим завданням науково-
дослідного відділу Парку. Щоб належним чином організу-
вати охорону раритетних видів рослин у межах Парку, 

слід встановити чисе-
льності відповідних 
популяцій у кожному 
природоохоронному 
відділенні.  
   Необхідною умовою 
роботи природозапо-
відної установи є дос-
лідження території з 
метою виявлення ра-
ритетних видів флори і 
фауни. Для виконання 
цих умов працівника-
ми науково-дослідного 
відділу постійно, щоро-
ку з працівниками нау-
ково-дослідних відді-

лень організовують виїзди на територію Парку. Так, в кінці 
квітня поточного року була проведена експедиція в лісові 
масиви Любомирського ПНДВ за участі начальника науко-
во-дослідного відділу Любченка В.Є., науковців Марківсь-
кої Л.В., Шпак Н.П., Швець Н.В. та начальника Любомирсь-
кого ПНДВ Білоброва С.І. 
      Наукові експедиції в Любомирське ПНДВ дали наступні  
результати. У кв. 116 та 117 виявлено унікальну популяцію 
тюльпана дібровного, а також відмічена невелика кіль-
кість (до декількох десятків) на узліссі кв. 122. Закладені 2 
облікові ділянки в лісових культурах. На ділянці №1 нара-
ховано 24 генеративних (квітучих) особини тюльпана діб-
ровного і 12 видів інших видів рослин, а на ділянці №2 
виявлено всього 6 генеративних особин тюльпана дібров-
ного, подальші спостереження виявили досить високу 
щільність проростання цього виду.  
   Південна частина кварталів на глибину до 130 м відміче-
на з проростанням тюльпана зі спаданням рівня щільності 
на північ до 1-3 особин на 100 м2. Площа популяції по 
попередній оцінці складає 2,5 га. Кількість особин тюль-
пана 1,5-1,8 тис. 
   Також у цьому кварталі виявлено і зафіксовано горицвіт 
весняний (у фазі бутонізації та цвітіння) в кількості 5 кур-
тин. 
   У кварталах даного відділення виявили клокичку перис-
ту, яка занесена до Червоної книги України, в деяких краї-
нах Європи вона також має статус зникаючої рослини і 
знаходиться під охороною. Це невелике дерево або кущ з 
широкопірамідальною кроною.  
   У кв. 79/1 поширена по всьому кварталі  з щільністю 11–

15 ос/м2 віком 
до 3-х років, 7–
8 ос/м2 — ві-
ком 4–5 років і 
по 2–4 ос/м2 — 
віком 7–9 ро-
ків. На терито-
рії клокичка 
периста в фазі 
масового цві-
тіння. 
   У кв.52/1 тра-
пляється розсіяно по 1–2 ос/м2. Популяція клокички у кв. 
83/1 різновікова, висота рослин від 0,15 до 6,5 м. У кв. 
82/1, 72/1, 78/1 росте окремими особинами, переважа-
ють 2–4-річні рослини. 
   З трав’яного покриву переважає зубниця бульбиста і 
п’ятилиста (у фазі масового цвітіння); чина весняна 
(завершення цвітіння); конвалія травнева і калина гордо-
вина (початок цвітіння); молочай мигдалевидний, фіалка 
запашна (цвітіння). Також часто трапляються осока парв-
ська, підмаренник ланцетолистий, копитняк, кінський 
часник. Виявили 6 особин строчка Слоневського. 
   Слід відзначити, що регіонально рідкісних видів у Парку 
набагато більше, ніж занесених до Червоної книги Украї-
ни, але трапляються вони значно рідше. Подальше ви-
вчення рослинності Парку приведе до відкриття нових 
раритетних таксонів. 

Василь Любченко, начальник науково-дослідного відді-
лу, Ніна Шпак, провідний науковий співробітник Парку 
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Наочна агітація- джерело інформації  

  

Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   
з Днем народження 

              05.05 – Сошнікова Юрія Миколайовича, тракто-       
             риста; 
13.05— Васильченка Вадима Віталійовича, інспектора з 
охорони ПЗФ Бритавського ПНДВ; 
16.05 – Ярославську Марину Юріївну, провідного інже-
нера з охорони праці. 
28.05 – Кичу Людмилу Петрівну,  фахівця з кадрів, діло-
вода. 

Бажаємо, щоб, всім на заздрість, 
Ви багатішали щодня, 
Не сумували, навіть малість, 
Носили щастя, як вбрання 
Щоб, як кремінь, було здоров’я, 
Горіння в серці та тепло. 
Хай вас Господь благословляє, 
Щоб добре             
все у вас було! 
 

   28 травня спеціалісти відділу рекреації та еколого-
освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля» провели 
пізнавальне екозаняття на тему: «Знавці природи» для 
вихованців  Жабокрицького ДНЗ та першокласників Жа-
бокрицького ЗЗСО. Для малечі підготували цікаві сюжети 

природничого змісту. 
   Заняття проводилось у 
формі гри.  Спеціалісти 
ознайомили дітей з рос-
линами та їх плодами, 
дорослими тваринами та 
їх малятами, розпізнава-
ли звуки лісових жителів, 
відгадували загадки і 
брали участь у конкурсах.           
   Такі заняття розвивають 
у малюків любов до при-
роди та сприяють розвит-
ку логічного мислення. 
Це і продемонстрували 
діти, ділячись позитивни-
ми враженнями від поба-

ченого і почутого. 
   Заняття з наймолодшими сприяють активному залучен-
ню до цієї роботи всіх верств населення через сім’ю. Коли 

дитина загоряється бажанням дізнатися чогось більше та 
задає питання, залучаються старші діти, батьки, бабусі, 
дідусі. Таким чином, дорослі поряд, з дітьми отримують 
великий багаж природоохоронних та екологічних знань. 

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екологічної освіти 

 Навчання - основа ефективної діяльності  
 26-27 травня працівники Парку приймали участь у курсах 
підвищення кваліфікації, які проводила Державна еколо-
гічна академії післядипломної освіти та управління за 
темами «Запровадження геоінформаційної системи (ГІС) 
ПЗФ, формування  бази даних   про території та об’єк-
ти  природно-заповідного фонду України», «Оцінка впли-
ву на довкілля планової діяльності, в умовах використан-

ня територій та об’єктів природно-заповідного фонду». 
   В рамках навчання розглядалися питання  проведення 
топографо-геодезичних та картографічних робіт при фор-
муванні  бази даних    територій та об’єктів  природно-
заповідного фонду України, розроблення структурно-
функціональної моделі ГІС природно-заповідного фонду, 
концептуальної та логічної моделі бази геопросторових 

даних ГІС об’єкту ПЗФ.  
   Було приділено значну увагу, при розгляді питання оцін-
ки впливу на довкілля, інформуванню громадськості у 
процесі ОВД, громадське обговорення, проведення гро-
мадських слухань. 

Ганна Дудник, заступник директора,  
головний природознавець Парку 

 Чи знаєте ви первоцвіти? 

   Важливим елементом охоронної діяльності 
працівників служби державної охорони є мак-
симальна інформативність населення, відвіду-
вачів Парку, туристів щодо режиму території 
природно-заповідного фонду. Забезпечення   
подачі інформації здійснюється по декількох 
напрямках. Це безпосереднє спілкування  із 
людьми під час рейдово-патрульної роботи, 
розповсюдження друкованої продукції у ви-
гляді листівок, флаєрів, проведення бесід, ви-
ступи перед цільовою аудиторією. 
  Наочним  методом донесенням інформації в 
межах території Парку є встановлення у най-
більш відвідуваних місцях інформаційних щи-
тів. 
   В травні такі щити були встановлені у Бритав-
ському ПНДВ в ур. «Вишенька», ур «Вербська 
дача», біля автошляху Вербка-Бритавка, та в 
ур. «Бритавська дача» вздовж дороги, що про-
лягає по лісовому масиву  із с. Бритавка на м. 
Кодима  Одеської обл. Такий же  щит встанов-
лено  Лузьким ПНДВ. 
   На інформаційному щиті надані відомості 
про відповідні обмеження, передбачені при-
родоохоронним законодавством у різних фун-
кціональних зонах  території Парку, а також 
приведена карта-схема поділу на зони. 
   Сподіваємось, що надана інформація буде 
корисна відвідувачам Парку та допоможе їм 
уникнути порушень, що тягнуть за собою від-
повідальність відповідно ст.91 Адміністратив-

ного кодексу Украї-
ни. 
   Стаття 91. Пору-
шення правил охо-
рони та викорис-
тання територій та 
об'єктів природно-
заповідного фонду 
   Здійснення в ме-
жах територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, їх охо-
ронних зон, а також територій, зарезерво-
ваних для наступного заповідання, забороне-
ної господарської та іншої діяльності, пору-
шення інших вимог режиму цих територій 
та об'єктів, самовільна зміна їх меж, нев-
життя заходів для попередження і ліквідації 
негативних наслідків аварій або іншого шкід-
ливого впливу на території та об'єкти при-
родно-заповідного фонду - тягнуть за собою 
накладення штрафу на громадян від дев'яти 
до двадцяти чотирьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
знарядь і засобів вчинення правопорушення 
та незаконно добутих природних ресурсів чи 
без такої і на посадових осіб - від п'ятнадця-
ти до тридцяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян з конфіскацією знарядь і 
засобів вчинення правопорушення та неза-
конно добутих природних ресурсів. 

Відділ державної охорони Парку  

   В рамках Всеукраїнської природоохоронної акції «Збе-
режемо первоцвіти» працівниками НПП «Кармелюкове 
Поділля» проведено онлайн-вікторину для школярів «Чи 
знаєте ви первоцвіти?», яка тривала до 30 квітня.  
  Акція по збереженню ранньовесняних квітів потрібна 
для дітей. Серед різних заходів в цей час вікторини – діє-
вий інструмент. Вони закликають наших учнів пояснювати 
людям необхідність збереження і охорони первоцвітів. 
  Дякуємо всім, хто взяв у ній участь. Переможцями, які 

першими набра-
ли максимальну 
кількість балів, 
стали: 
- Володимир То-
карчук, учень 5 
класу Чечельни-
цького ЗЗСО №1, 
вихованець Чече-

льницького БДЮТ;  
- Світлана Рудь, учениця 8 класу Чечельницького ЗЗСО 
№2; 
- Мала Даша, учениця 7 класу Бритавського закладу зага-
льної середньої освіти. 
   Переможці онлайн-вікторини нагороджені подяками та 
призами. 

Тетяна Сташенко, 
 провідний фахівець з екологічної освіти 


