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   Науково – дослідна діяльність на території Парку 
проводиться з метою вивчення природних процесів, 
забезпечення постійного спостереження за їх змінами, 
екологічного прогнозування, розробки наукових основ 
охорони, відтворення та використання природних ре-
сурсів та найбільш цінних об'єктів, для забезпечення 
збереження, охорони та відтворення природних ком-
плексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що пе-
ребувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України 
та міжнародних Червоних списків, дослідження та збе-
реження історико-культурних цінностей за основними 
напрямами і в порядку, передбаченому Положенням 
про наукову та науково-технічну діяльність природних 
і біосферних заповідників та національних природних 
парків, затвердженим наказом Мінприроди від 
29.10.2015 № 414, зареєстрованим в Міністерстві юс-
тиції України 18.11.2015 за № 1444/27889. 
   Одним із  напрямків  діяльності працівників науково-
дослідного відділу   Парку є створення та ведення нау-
кових фондів, баз даних, інформаційних систем. 
   Функціонування наукових фондів передбачено Поло-
женням про організацію наукових досліджень у запо-
відниках і національних природних парках України. 
Згідно із цим документом установи природно-
заповідного фонду зобов’язані забезпечувати постійне 
ведення наукових фондів, яке включає і щорічне їх 
поповнення. 
   Наразі наукові фонди Парку представлені  колекцією 
насіння деревних та чагарникових порід. На її основі 
виготовлено стенд «Насіння деревних та чагарникових 
порід», який  складається з  92   видів. 

   Вагому частину фондів складає фототека, із світлин 
представників фауни та флори Парку, отримані в ре-
зультаті експедицій на території природо-заповідного 
фонду. Фототека налічує 383 світлини, які зберігаються 
в електронному вигляді. Авторами світлин є як і пра-
цівники Парку, так і науковці, що досліджували його. 

   Поповнюються і бібліотечні фонди, які накопичують-
ся, в основному, за рахунок збірників, в яких опубліко-
вані статті співробітників Парку. На даний час бібліоте-
ка нараховує в електронному вигляді 49 примірників 
книг і 20  книг у файлах. За останній рік поповнення 

відбулося за рахунок наступних видань:  
- Матеріали науково-практичного семінару 
«Оптимізація процесів поновлення  корінних лісових 
насаджень в умовах Південно-Східного Поділля».  Він-
ницька область, смт Чечельник, 8-10 вересня 2021р.; 
- Збірник матеріалів І –ї регіональної науково- практич-
ної конференції  учнівської молоді «Природно-
заповідна спадщина Південно-Східного Поділля». Че-
чельник, листопад  2020 р.; 
- «Літопис природи національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля». - Том VІІІ , 2020. Чечельник; 
- Шпак Н.П. Дисертація «Лісівничо-екологічні особли-
вості  поширення та поновлення  береки лікарської 
(Sorbus torminalis) в насадженнях Південно-Поді-
льського лісостепу України».  Умань,  2021. 
   Надходження до фонду можна збільшити за рахунок 
підписних видань.  
   Створення Гербарію в НПП «Кармелюкове Поділля», 
науково-дослідним відділом і природоохоронними 
науково-дослід-
ними відділен-
нями, є наразі 
актуальним за-
вданням для 
Парку.  
   Створений 
Гербарій  пови-
нен стати науко-
вою колекцією 
регіонального 
значення, поєд-
нуючи функції 
наукових дослі-
джень з безпо-
середнім збере-
женням колек-
цій. Буде збере-
жена інформа-
ція про таксоно-
мічний склад, фіторесурси, географічне поширення, 
еколого-ценотичну приуроченість видів, які характерні 
для Південного Поділля, а саме: південно-східної тери-
торії Вінницької області. 
   Гербарії мають принципове значення як джерела 
інформації для ідентифікації та класифікації розмаїття 
рослин, а також оцінки флористичного багатства окре-
мих регіонів чи територій. Вони також є важливою ос-
новою для розширення й поглиблення наших знань 
про рослинні ресурси, необхідність комплексного пі-
знання яких усе частіше визнається в усьому світі, при 
зміні довкілля з подальшою втратою потенційно цін-
них видів, а також раритетної складової фітобіоти. 
   Всього змонтовано 163 гербарних зразка, згідно но-
вих вимог. 
   Робота по збору зразків і формуванню гербарних 
листів продовжиться в наступні роки. Гербарій НПП 
«Кармелюкове Поділля» стане науковою базою для 
фітобіологічних досліджень, розробки наукових основ 
раціонального використання рослинних ресурсів, охо-
рони та моніторингу довкілля регіону. 
   Для забезпечення ефективної роботи по наповненню 
наукових фондів, працівниками науково-дослідного 
відділу  розроблено  Методичні рекомендації для пра-
цівників ПНДВ, щодо  основних методів збору та збе-
реження безхребетних тварин, для виготовлення енто-
мологічної колекції.   
   Спільно з працівниками ПНДВ розпочато роботу по 
збору матеріалу для створення колекції зрізів дерев-
них та чагарникових порід, які зростають на території 
Парку.  
   Сподіваємося, що колекції наукових фондів Парку  в 
майбутньому стануть базою для створення експозиції  
еколого-освітнього центру. 

Наталія ШВЕЦЬ, науковий співробітник  
науково-дослідного відділу  

Традиційний облік  
птахів взимку 

   Великий зимовий 
облік є наймасові-
шим заходом для 
вивчення птахів у 
всьому світі. Спосте-
реження за птахами 
— захопливе занят-
тя, що підвищує на-
шу обізнаність і ро-
зуміння процесів, які 
відбуваються в дикій 
природі. Традиційно 

Великий зимовий облік птахів відбувається щорічно в останні 
вихідні січня.  
   У Великому зимовому обліку можуть брати участь усі без ви-
нятку, оскільки тут не потрібно володіти особливими методами 
обліку птахів чи бути експертом в орнітології. Тут не мають зна-
чення ні вік, ні фахові навички, а лише бажання, адже Великий 
зимовий облік - це найкраща нагода, щоб розпочати спостері-
гати за птахами. Цей метод дає можливість проводити свої 
спостереження у дворі, саду, міському парку – в межах населе-
ного пункту, адже головною метою цього обліку – порахувати 
чисельність птахів та з'ясувати, які особини птахів залишилися 
зимувати поряд з нами. Завдяки зібраним даним, можна відс-
тежувати динаміку змін та довідуватися, чи перегукуються во-
ни з результатами наукових досліджень, зроблених професій-
ними орнітологами.  
   Де спостерігати птахів під час Великого зимового обліку? У 
дворі будинку, в саду, на шкільному подвір’ї, у міському парку 
— в межах населеного пункту.  
   Як правильно рахувати птахів під час Великого зимового облі-
ку? Проводьте облік протягом однієї години. Рахуйте види та 
кількість побачених птахів. Наприкінці годинного обліку зафік-
суйте найбільшу кількість кожного виду птахів, яку ви одночас-
но спостерігали в будь-який час протягом цієї однієї години (не 
враховуйте птахів, що пролітають садом).  
   Важливо! Не підраховуйте всіх побачених птахів, оскільки 
деякі з них можуть повертатися до вашого саду кілька разів 
протягом години спостережень. Наприклад, синиця велика, 
яка 10 разів повертається до вашого саду протягом години, не 
означатиме, що в саду перебувало 10 синиць.  
   У яку пору дня найкраще проводити Великий зимовий облік 
птахів? Птахи найактивніші вранці. Якщо вести облік в цю пору 
дня, є змога побачити й нарахувати більше видів птахів. 
   Яких птахів ви зможете спостерігати під час Великого зимово-
го обліку? Ворон сірих, галок, граків, горобців хатніх, дятлів, 
синиць блакитних і великих, сойок, сорок, снігурів, омелюхів 
тощо. Занотовуйте до анкети лише ті види, які вам вдалося 
визначити. 
   Приєднавшись до сотень і тисяч людей по всій Україні та ра-
хуючи зимуючих пернатих у своєму саду або найближчому 
парку, ви сприяєте збереженню диких птахів, адже знаючи 
динаміку чисельності певного виду, ми зможемо вчасно вжити 
заходів для його збереження.  
   Проведіть годину на природі, спостерігаючи птахів неподалік 
своєї домівки та допоможіть 
нам з'ясувати, який вид очо-
лює список зимуючих в 
Україні пернатих і хто найча-
стіше навідується за пожи-
вою до садів і парків узимку.  
   Національний природний 
парк «Кармелюкове Поділ-
ля» просить усіх зацікавле-
них та небайдужих долучи-
тися до акції «Великий зимо-
вий облік птахів» та надісла-
ти результати своїх спосте-
режень нам на електронну 
адресу: 
 ekologoosvita@ukr.net, за-
повнивши анкету, яка розмі-
щена на сторінках ФБ Парку.  
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Вітаємо з ювілеєм наших колег! 

Майстер-клас від майстра лозоплетіння 

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  

з Днем народження 

01.01—Бабського Василя Володимировича, інспектора з охоро-    
               ни ПЗФ Червоногребельського ПНДВ; 
02.01—Бондаренка Василя Олексійовича, інспектора з охорони  
               ПЗФ Дохнянського ПНДВ; 
02.01—Мураховського Миколу Михайловича,  водія; 
23.01—Кориченську Оксану Федорівну, прибиральницю; 

31.01— Косаківського Віктора Афанасійовича, фахівця з  
                 рекреації. 

   З днем народження! Нехай доля широко розкриє 
перед Вами двері і подарує величезний букет з тепла, 
здоров’я, успіху, удачі – це складові щастя. Нехай ви-
стачає сил і енергії утримати в руках такий подарунок. 
Поруч нехай з Вами йде Віра, Надія, Любов!  
         Скільки квітів навесні,  
         Скільки листя в гаї, 
         Стільки здоров'я, щастя, радості  
         В житті ми Вам бажаєм. 
         Щоб спокій і мир панували в родині, 
         Щоб щастя всміхалось при кожній хвилині. 
         Щоб горе минало і йшло в небуття, 
         Щоб радість завжди дарувало життя. 
 

   Вітаємо з 40-ка річним ювілеєм прекрасну 
жінку Кориченську Оксану Федорівну, що підт-
римує чистоту і порядок нашої організації.  
   Коли в офісі брудно і незатишно, то жодна 
ділова обстановка не переконає відвідувачів, 
що тут працюють серйозні й успішні люди. 
Найбагатша компанія втрачає свій імідж, якщо 
підлога та вікна в приміщенні брудні, робочі 
місця співробітників покриває віковічна пилю-
ка. Відповідальна прибиральниця одразу помі-
тить непримітну іншим павутинку чи пилинку 
на блискучій поверхні. Їй не потрібно нагаду-
вати про брудні вікна або переповнену сміттє-
ву корзину. Вона з любов’ю доглядає за кімна-
тними рослинами і зволожує повітря, аби всім 
було затишно та комфортно в приміщенні. 
   Професія прибиральниці вимагає від людини 
володіння певними якостями: працьовитістю, 
відповідальністю, охайністю, ретельністю і 
ввічливістю. Саме такою і є наша Оксана Федо-
рівна. 
   Вітаємо Вас щиро та бажаємо здоров’я, тер-
піння, особистого щастя, сімейного благопо-
луччя і бажаного достатку. Нехай вас оточує 
порядок, щирість, краса і людська доброта.  

   В останній 
день січня свій 
60-річний юві-
лей відзначив 
Віктор  Афанасі-
йович Косаківсь-
кий, музеєзна-
вець, етнограф, 
фольклорист, 
археолог, на-
родний майс-
тер, педагог, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри куль-
тури, методики навчання історії та спеціальних 
історичних дисциплін факультету історії Вінниць-
кого державного педагогічного університету іме-
ні Михайла Коцюбинського, дійсний член Центру 
дослідження історії Поділля, член Національної 
спілки краєзнавців України,  член науково-техніч-
ної ради Національного природного парку «Кар-
мелюкове Поділля». 
   Це Людина з великої букви. Досліджує архео-
логію, етнографію, фольклор, історію та крає-
знавство. Являється автором 235 наукових 
праць, в тому числі монографії «Нариси з історії 
Чечельника. З найдавніших часів до наших днів». 
Понад 60 наукових праць написано на археологі-
чну тематику, переважна більшість яких присвя-
чена дослідженню трипільської культури, а саме 
пам'яток Чечельницької локально-хронологічної 
групи та історії трипільського ткацтва.  
   Вітаємо з ювілеєм, з блискучим 60-річчям. Ба-
жаємо, щоб молодість душі нікуди не поділася, 
щоб удача в житті завжди посміхалася, щоб бли-
зькі міцно любили, щоб радісні і веселі емоції 
дарували натхнення.  

   Одним із напрямків діяльності національного природ-
ного парку «Кармелюкове Поділля» є відродження тра-
дицій природокористування та народних промислів. 
   На виконання цього завдання Парк організовує  ряд 
заходів,  які допоможуть зберегти самобутність даної те-
риторії. Насамперед – це робота з молоддю, яка прово-
диться під час різноманітних  «форумів», «майстер-
класів», «круглих-столів» із залученням народних уміль-
ців та майстрів. 
   У цьому році Парком  започатковано проведення майс-
тер-класів для дорослих, які допоможуть не лише навчи-
тись, але й передати свої вміння більш широкій аудиторії. 
   З 20 по 21січня 2022 р. відбувся 2-денний майстер клас  
«Плетіння кошиків з лози», який провів Віктор Афанасійо-
вич Косаківський -  музеєзнавець, етнограф, фолькло-
рист, археолог, народний майстер, педагог, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри культури, методики 
навчання історії та спеціальних історичних дисциплін фа-
культету історії Вінницького державного педагогічного 
університету ім. Коцюбинського, член Національної спіл-
ки краєзнавців України, член науково-технічної ради Наці-
онального природного парку «Кармелюкове Поділля».  
   Лозоплетіння – один з найдавніших і найбільш пошире-
них видів народних ремесел. Воно пройшло крізь тисячо-
ліття і дійшло до нас практично в первозданному вигляді. 
Тисячі років тому, і зараз людина плете по одним і тим же 

принципам, за 
допомогою 
однакових 
прийомів. І в 
цьому є щось 
таємниче і 
містичне. Пле-
тіння існує як 
би поза часом 

і навряд чи зміниться за подальшу тисячу років. 
   Лозоплетіння –  вимагає лише лози і сили людських рук. 
З лози виплітали багато різноманітних виробів побутово-
го призначення. Її широко використовували при будівни-

цтві житла та гос-
подарських спо-
руд. Відбитки 
лози в глині архе-
ологи знаходять 
під час розкопок 
жител трипільсь-
кої та інших архе-

ологічних культур. Ще в недалекому минулому з лози 
виплітали кошики різної величини (об’ємом від 1-2 літрів 
і до 3-6 відер). Найбільш уживаними є кошики на 1-2 від-
ра. Крім кошиків виплітали колиски для дітей, а також 
риболовні пастки – верші. Також з лози виплітали тини, 
стіни жител та господарських споруд (курники та кошниці 
для зберігання 
кукурудзи).     
   Пройшовши 
перевірку тися-
чоліттями, лозо-
плетіння перет-
ворилося на 
справжній вид 
народного мис-
тецтва, оволоді-
ти яким може 
кожен, у кого є терпіння і бажання навчатись. 
     Учасниками майстер-класу стали працівники: Гайсин-
ської РДА, НПП «Кармелюкове Поділля»,  редакції 
«Чечельницький вісник», люди, що перебувають на облі-
ку у центрі зайнятості, працівники Чечельницької дитячої 
бібліотеки, освітяни, загалом 38 чоловік. 

   Процес виготовлення кошика з лози має два етапи. Пер-
ший з них – заготівля матеріалу. Лозу ріжуть з осені до 
весни, до розпускання листя. Вибирають найрівніші пру-
тики. Сортують по товщині і довжині  Адже потрібно товс-
тіші пагони для основного, так званого скелету кошика, та 
й тоненькі для його заплітання. 
   За чіткими вказівками майстра всі учасники майстер-
класу спочатку робили каркас, потім скріплювали його, 
виплітаючи ромби. Далі набирали товсті прути, створюю-
чи кістяк кошика, який потім обплітали спочатку тонкою 
лозою, а потім грубшою. В результаті у всіх вийшов чудо-
вий кошик 
для ягід, 
грибів, кар-
топлі чи вза-
галі для ін-
ших потреб. 
Та кошики 
мають ще 
висохнути, 
тоді вони стануть набагато легшим і міцнішим, тому кра-
ще їх поставити на горище, щоб вони до весни вистоя-
лись. Для того щоб кошик служив ще багато років бажано 
не залишати його на дощі, або в погребі. 
    Як і будь-яке творче хобі, лозоплетіння сприяє розвитку 
фантазії, заспокоює, процес створення виробу підвищує 
самооцінку і вчить, що якщо докласти зусилля, то резуль-
тат неодмінно буде досягнутий. Протягом всіх цих двох 
днів панувала дружня, весела атмосфера, переповнена 
приємними  емоціями та сподіваннями  організаторів у 
важливості проведення подібних заходів. 
    Щира подяка Віктору Афанасійовичу за збереження 
традицій та вміння поділитися ними. 

Ганна ДУДНИК, заступник директора,  
головний природознавець Парку 


