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Товариство природодослідників та природолюбів 
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Семінар 

"Ми не безсилі у протидії змінам клімату" 
початок 5 лютого 2019 року о 1000 

в офісі НПП "Подільські Товтри" 

(площа Польський ринок, 6, Кам'янець-Подільський) 
 

 
 

м. Кам'янець-Подільський, 2019 
  



Програма семінару: 
 

Особливості планування та здійснення природоохоронних заходів в 
межах водно-болотних угідь Хмельницької області 

Руслан Анатолійович Якубаш, заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, начальник управління 
 

Зонування водно-болотних угідь для їх охорони 
і використання 

Людмила Григорівна Любінська, доктор біологічних наук, професор 
кафедри біології та методики її викладання Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 
 

Стан та перспективи використання 
водно-болотних угідь в сучасних умовах існування 

Максим Іванович Козак, кандидат біологічних наук доцент кафедри 
біології та методики її викладання Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 
 

Значення водно-болотних угідь 
НПП "Подільські Товтри" в збереженні птахів 

водно-болотного комплексу 
Микола Дмитрович Матвєєв, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри біології та методики її викладання Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка 

 

Вікова та статева структура популяції рака звичайного в 
умовах ВБУ "Бакотська затока" 

Мар'ян Олексійович Тарасенко, 
кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології 

та методики її викладання Кам'янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

 

Роль мух-сирфід (Diptera, Syrphidae) 
в біологічній індикації стану водно-болотних угідь 

НПП "Подільські Товтри" 
Анастасія Василівна Ліщук, 

викладач кафедри екології Кам'янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка 

 

Роль водно-болотних угідь у житті 
мігруючих видів птахів: міжнародний досвід 

Олексій Олександрович Лучков, 
провідний фахівець з екологічної освіти НПП "Подільські Товтри" 

 



 

Роль еколого-освітніх заходів у збереженні 

водно-болотних угідь НПП "Подільські Товтри" 
Олена Вікторівна Дем'янова, 

провідний фахівець з екологічної освіти НПП "Подільські Товтри" 
 

Водно-болотні угіддя України: сучасний стан 

та перспективи розвитку 
Михайло Васильович Дребет, 

завідувач науково-дослідного відділу НПП "Подільські Товтри" 
 

Стратегія збереження водно-болотних угідь 

в умовах змін клімату 
Олександр Іванович Любинський, доктор с/г наук, 

професор кафедри екології  Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 
 

Зміни клімату: ризики для Хмельниччини 
Наталя Геннадіївна Міронова, доктор с/г наук, професор кафедри 

екології Хмельницького національного університету 
 

Стан водних ресурсів річки Дністер 

у Хмельницькій області 
Роман Ігорович Бойко, 

провідний інженер служби водних ресурсів р. Дністер 
 

Міжнародний водний шлях Е 40 Гданськ – Херсон: 

загрози довкіллю 
Віталій Вікторович Шаравара, 

кандидат технічних наук, виконавчий директор НЕЦУ, Член Ради НЕЦУ, 

Голова Кам’янець-Подільського місцевого відокремленого підрозділу 

НЕЦУ «Зелені Товтри»; 

Георгій Костянтинович Веремійчик, 
експерт НЕЦУ зі зміни клімату 

 

Умови ефективного використання штучних водних об'єктів 

на території НПП "Подільські Товтри" 
Ігор Петрович Касіяник, 

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її викладання 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
 

 

npptovtry@ukr.net                  Тел. (097) 921-83-46 


