


- Участь у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: 

законодавство, економіка, технологія». 

- Участь у онлайн -презентація «Аналіз практик виділення та моніторингу 

ОЦЗ у лісових господарствах України», огранізованої WWF України. 

- Участь у онлайн - нараді щодо обговорення проекту закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо підвищення 

ефективності управління природоохоронними територіями та 

об’єктами ПЗФ». 

-   Працівники  парку брали участь у робочих нарадах по розширенню парку 

у Чернівецькій ОДА. 

2. Наукова та науково-технічна діяльність. 

2.1. Відомості про виконання програми Літопису природи, основні 

досягнення установи ПЗФ протягом року, проблеми виконання. 

За період січень – квітень 2022 року підготовлено і випущено чергову 

книгу Літопису природи за 2021 рік обсягом 943 аркушів, книга 23.  

 У звітному році проводився збір даних польових досліджень і 

виконання науково - технічних заходів у відповідності із затвердженим 

планом у рамках програми Літопису природи на 2022 рік. Отримані 

результати досліджень і дані їх аналізу увійдуть до чергового тому Літопису 

природи парку. 

Впродовж 2022 року можна відмітити такі наукові  

та науково-технічні заходи: 

• Підготовлено до видано черговий том Літопису природи за 2021 рік. 

- Підготовлено та видано буклет скельно-сакральний комплекс 

«Стіжок». 

- Поновлено дерева та кущі на дендропарку «Стебник». Висаджено 

різні види хвойних дерев різноманітні форми кущів. 

- Здійснено польові дослідження, щодо вивчення та поширення 

ранньовесняних рослин-геофітів на території Парку. 

- Зібрані перші фенологічні дані за окремими видами тварин 

(лелека білий, шпак звичайний, мурашка руда лісова, джміль 

звичайний), результати яких занесені у відповідну таблицю 

Літопису природи «Фенологічні спостереження за тваринами 

НПП «Вижницький». 

- Проведено дослідження чисельності ссавців за слідами 

життєдіяльності (відносно зимового обліку). На території 

Солонецького та Вижницького ПНДВ. 

- Згідно проєкту плану дії дослідження популяції рисі євроазійської та 

ведмедя бурого (Ursus ursus L.) на території національного парку 

«Вижницький» проводиться постійно моніторинг популяції рисі 

євразійської (Lynx lynx L.) та (Ursus ursus L.) методом виявлення 



слідів життєдіяльності рисі та ведмедя, фотофіксації за 

допомогою фотопасток. Науково-дослідним відділом 

підготовлено презентацію про цікаві факти життя рисі 

євразійської (Lynx lynx L.),  та ведмедя бурого (Ursus ursus L.), 

яку продемонстровано учням у ЗЗСО Берегометської селищної 

ради. 

- Зроблено порівняльну метеорологічну характеристику сезонів 

року за природний 2020-2021 рік. 

- Здійснено опис спостереження за гідрологічним режимом річок 

Парку у 2021 році (матеріали подані до Літопису Природи у 

відповідний розділ). 

- Виконано та зроблено обробку даних з метеопоста за 2022 рік а 

саме:систематичні спостереження за погодою на 

метеомайданчику, що знаходиться на приофісній території НПП 

«Вижницький» та ведення метеорологічного журналу 

(температура повітря та поверхні ґрунту, кількість опадів, 

атмосферний тиск та хмарність). 

- Виконано спостереження за гідрологічним режимом р. Малий 

Сухий, та р. Стебник, р. Мала Виженка та р.Серет за 2022 рік а 

саме: визначено гідрометричні показники русла річки (ширина та 

глибина річки), та гідрологічні показники (рівень води, 

швидкість течії річки, температура води, витрата води); 

- Організація наукової роботи у місцевих закладах освіти, а саме 

проведення різноманітних занять, бесід, майстер-класів на різну 

природоохоронну тематику. 

- Здійснено дослідження на зоологічних постійних пробних 

площах наявності та чисельності: тритона гребінчастого, 

карпатського, альпійського, звичайного та інших видів 

земноводних в урочищі Сухий і Стебник. Саламандри плямистої 

в урочищі Стебник Солонецького ПНДВ (на еколого-

фенологічних трансектах та маршрутах). 

- Здійснено біотехнічні заходи (розчистка водойми досліджуваних 

об’єктів) на зоологічних постійних пробних площах. 

- Проведено інвентаризацію фаутних дерев та інших місць оселень 

тварин на території Солонецького ПНДВ, урочище Сухий та 

Стебник (з нанесенням на карту). 

- Здійснено поточний моніторинг (з нанесенням на карту) за 

видами, що підпадають під дію чинних для України міжнародних 

конвенцій. Виявлено нові місця локалізації (зафіксовано) та 

сфотографовано в урочищі Солонець та Стебник ЧК вид 

Красуню діву (Calopteryx virgo). 

- Здійснено дослідження видового складу різних тварин Парку (за 

слідами життєдіяльності, візуально та звуками тварин). На 

території Солонецького ПНДВ, урочище Сухий, Стебник та 

Стіжок виявлено (зафіксовано) та сфотографовано сліди тварин 



(козулі європейської, оленя благородного, свині дикої, лисиці, 

кота лісового, яструба малого, дятла зеленого, метеликів, 

земноводних) і інші. 

- Здійснено дослідження адвентивних видів рослин, уточнення та 

узагальнення відомостей щодо ценотичної та біотопічної 

приуроченості цих видів. 

- Перші дослідження хорологічних ценотичних, біотопічних 

особливостей видів раритетних рослин, занесених до «Червоної 

книги України». 

- Здійснено роботи по дослідженню скельно-сакрального 

комплексу «Стіжок». 

- Проведена робота по виявленню та ліквідації борщівника 

Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden.). Подано звернення 

до місцевих ОТГ. 

- Здійснено дослідження по фіксації Gps даних на місцях, де 

виявлено види фауни і флори, гідрологічних, геологічних 

об’єктів за допомогою мобільного додатку Locus Map (в 

польових умовах), з подальшим експортом в систему ГІС. 

- Здійснено дводенну польову науково-дослідну експедицію 

спільно з фахівцями Національної академії наук України та 

Зеленогурського університету. Об'єктом дослідження були 

скельно-дубові ліси урочища Рівня та букові криволісся урочища 

Виженка. Під час польових робіт зроблено близько 15 

геоботанічних описів, виявлено два нових види рослин та три 

типи біотопів. 

- Здійснено моніторинг за тисом ягідним на пробних ППП згідно 

реалізації менеджмент плану «Збереження та відтворення тису 

ягідного» на території Парку. 

- Проведено дослідження синтаксономічних особливостей 

рослинного покриву Парку. 

- Проведені дослідження мікобіоти Парку. Розпочато роботу по 

створенню каталогу грибів Парку, виявлено нові червонокнижні 

види грибів, зафіксовано їх місця зростання. 

- Проведено моніторинг території розташування нафтових 

свердловин №8 №10 №34 Лопушнянського нафтового родовища 

на видовому, ценотичному, біотопічному рівнях. 

- Проведені дослідження в різних частина Парку із залісненням 

лучних ділянок. 

- Польові виходи для досліджень обєктів абіотичного середовища( 

скелі, водоспади, мінеральні джерела) з використання 

інструментарію SMART. 

- Польові дослідження за біорізноманіттям Парку, з використання 

інструментарію SMART.  



- Проведені тренінги по використанню інструментарію  SMART 

для працівників Парку та підготовлено звіти за період 

використання цих приладів. 

- Створено презентацію про національний природний парк 

«Вижницький». 

- Участь у практичному навчанні по зйомці та монтажу відео з 

представником SNPA. 

- Участь у написанні наукових робіт  та створення презентацій 

«Національний природний парк «Вижницький», як базовий 

структурний елемент регіональної екомережі Чернівецької 

області» та «Біолого- екологічні особливості тису ягідного, його 

охорона та відтворення на території НПП «Вижницький», з 

учнями Вижницької спеціалізованої школи – інтернат в яких 

зайняли 1 та 2 місця. 

- Створено рекламний відеоролик про Скельно-сакральний 

комплекс «Стіжок». 

- Участь в організації триденного еко-квесту «Пізнай природу» 

(урочище Стебник). 

- Встановлення фотопасток  в різних урочищах на території Парку. 

- Участь у поданні проектних заявок по програмі LIFE а саме 

«Створення регіонального центру реабілітації та порятунку 

тварин», «Перехід інфраструктурних об’єктів Парку на 

альтернативні джерела енергії». 

- Участь у проекті Wolrld Forest ID з відбору зразків деревини на 

території Парку для ідентифікації генетичного ДНК – тестування. 

- Підготовка інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків, план 

з реалізації контролю та моніторингу впровадження їх 

результатів і реєтр ідентифікованих ризиків науково-дослідного 

відділу. 

- Участь у підготовці відеоролика «Таємне життя звірів», для 

висвітлення інформаційних ресурсах Парку. 

- Участь у підготовці та проведенні заходу RA – TOUR 

«Народження сонця» в урочищі Стіжок до Дня зимового 

сонцестояння. 

- Розроблено та створено презентаційний гербарій судинних росли 

національного природного парку «Вижницький». 

- Участь у розробці проєктів Візит центр Тваринний світ Парку», 

«Регіональний центр реабілітації та порятунку тварин», Проєкт 

концепції будівництва атракційного об'єкту «Аероліфт» на 

території національного природного парку «Вижницький». 

- Проведені робіти по догляду за розсадниками, висаджено нові 

види рослин та кущів. 

-Участь у проведенні екозанять, екобесід спільно із відділом 

еколого-    освітньої роботи.  



- Участь в акції «Зелена толока» в рамках відзначення 

Міжнародного дня Землі. 

- Подано 14 статті до газети національного природного парку 

«Вижницький». 

- Здійснено підготовку матеріалів для висвітлення їх на 

інформаційних ресурсах парку. 

- Участь в організації триденного еко-квесту «Пізнай природу» 

(урочище Стебник). 

2.2. Відомості про виконання установою ПЗФ наукових робіт, що не 

пов’язані з програмою Літопису природи для установ ПЗФ (назва теми, 

замовник/виконавець, стисла характеристика стану виконання робіт, 

отримані результати). 

Не виконувались 

2.3. Відомості про виконання на території установи ПЗФ наукових робіт 

іншими установами/організаціями (замовник/виконавець, стислий зміст 

і результати досліджень). 

Не виконувались 

2.4. Відомості про видання наукових робіт: 

1) здано до друку монографій, збірників, посібників, методик, наукових 

статей, тез тощо (перелік, джерело опублікування);  

У різних наукових виданнях протягом  2022 року опубліковано 3 статті, в збірках 

матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій.  

2) вийшло друком публікацій (перелік публікацій); 

 - Вийшла друком публікації: ОдочукП.І., «Ряд odonata на території 

національного природного парку «Вижницький» види та чисельність». 

Матеріали четвертої всеукраїнської науково- практичної конференції 

«Євроінтиграція екологічної політики України», національної академії наук 

України Одеський державний екологічний університет Національний 

ботанічний сад імені М.М. Гришка 

- Різниченко З. П., Марчук Г.В., Держипільський Л.М. Скельно- сакральний 

комплекс «Стіжок» національного природного парку «Вижницький»./ 

Матеріали міжнародної накуово- практичної конференції пресвяченої 20-й 

річниці НПП «Гуцульщина» -  Аспекти збереження природних екосистем в 

сучасних умовах природоохоронного менеджменту.  

- Татарчук І.І. Ренатуралізація тису ягідного (тисові) на території 

національного природного парку «Вижницький». // Матеріали міжнародної 

накуово- практичної конференції пресвяченої 20-й річниці НПП 

«Гуцульщина» -  Аспекти збереження природних екосистем в сучасних 

умовах природоохоронного менеджменту. 

- Подано 14 статей до газети НПП «Вижницький». 



3) відомості про працівника наукового підрозділу, який опублікував 

найбільшу кількість робіт (П.І.Б., посада, науковий ступінь, стаж 

наукової роботи). 

4) дисертанти (П.І.Б., посада) і назви дисертацій (представлених до 

захисту, захищених, у процесі підготовки). 

Не було.  

2.5. Відомості про розроблені природоохоронні рекомендації та 

рекомендації щодо збереження історико-культурних цінностей. 

Розроблено 3 природоохоронних рекомендацій: 

- План дій щодо збереження безхвостих земноводних в національному 

природному парку «Вижницький». 

- План дій щодо збереження червонокнижних видів грибів (мікобіоти) на 

території національного парку «Вижницький». 

- План дій щодо охорони поверхневих водних об’єктів національного 

природного парку «Вижницький» від забруднення стічними водами.  

2.6. Інформація про проведені навчання, семінари, обмін досвідом 

працівників установи ПЗФ з іншими установами, підприємствами та 

організаціями. 

- працівники науково-дослідного відділу брали участь у навчанні з 

інструментарієм SMART організованим франкуфуртським зоологічним 

товариством. 

- Участь працівників науково-дослідного відділу у практичному навчанні по 

зйомці та монтажу відео з представником SNPA. 

- Татарчук І.І. заступник начальника науково-дослідного відділу пройшла 

онлайн курс «зміна клімату, психічне здоров’я  та усвідомлена поведінка 

щодо навколишнього середовища» та отримала сертифікат. 

-   Працівники  парку брали участь у робочих нарадах по розширенню парку 

у Чернівецькій ОДА. 

  

2.7. Формування фондів наукових матеріалів (поповнення колекційних 

матеріалів, фенотек, ценотек тощо). 

Протягом 2022 року гербарну колекцію поповнено 10 гербарними 

зразками флори парку.  

3. Відомості про здійснені науково-технічні заходи. 

3.1. Наявність і характеристика діяльності стаціонарів, 

гідрометеостанцій, гідропостів, станцій фонового моніторингу тощо (у 

разі відсутності відмітити шляхи отримання гідрометеоданих). 

На території парку встановлено 9 гідрологічних постів, 1 метеопост на 

приофісній території парку на якому ведуться спостереження за 

температурою повітря та поверхні ґрунту, кількістю опадів та атмосферним 



тиском. Збудовано та облаштовано у віддаленій частині парку 1 будинок для 

здійснення наукових досліджень, зокрема фонового моніторингу.  

3.2. Характеристика наукових полігонів, постійних пробних площ. 

-  Протягом 2022 року на території парку урочище Славець, Сухий, 

Солонець Солонецьке ПНДВ  закладено 5 зоологічних постійних 

пробних площ  з метою дослідження земноводних та плазунів. 

4. Відомості про здійснені природоохоронні заходи на території установи 

ПЗФ, інших територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за 

участю працівників установи ПЗФ. 

• Доповнено  дендрологічний парк «Стебник» в урочищі Стебник 

на території Солонецького природоохоронного науково-

дослідного відділення 54 видами декоративних дерев та кущів; 

• Встановлено нових 8 годівниці та 8 солонці; 

• Здійснювалась заготівля 2000 тис. шт. кормових віників для 

підгодівлі диких тварин  

• Виготовлено та улаштовано  50 штучних гнізд ; 

• Виготовлено та влаштовано 5 інформаційні та охоронні знаки; 

4.1. Заходи з охорони, збереження та відтворення рідкісних і зникаючих 

видів грибів, рослин та тварин, рослинних угруповань та природних 

середовищ (оселищ), відновлювальні заходи, заходи з боротьби із 

шкідливими чужорідними видами рослин та тварин. 

          - проводиться підгодівля диких тварин у відведених місцях при 

несприятливих погодних умовах для збереження популяцій тварин. 

- рейдові виїзди працівників відділу державної охорони ПЗФ та 

науково-дослідного відділу на території де знаходяться   ранньовесняні 

червонокнижні види для контролю за додержанням природоохоронного 

законодавства;  

- з метою ліквідації осередків сухостоїв ялини, ракових хвороб ялиці, 

наслідків вітровалів проведено санітарно-оздоровчі заходи; 

- проводились відповідні роботи із ліквідації інвазійних рослин по всій 

території Парку 

4.2. Робота в розсадниках, розплідниках, центрах відтворення та 

реабілітації диких тварин. 

- протягом 2022 року в розсаднику парку, що на приофісній території 

вирощувались такі види декоративних рослин: туя колоновидна, кипарисовик 

горохоплідний, самшит вічнозелений, жимолость шапочна,  ялівець козачий, 

ялівець скельний, ялівець віргінський, ялівець звичайний, гібіскус, гінго 

дволопатеве, вейгела садова, форзиція, бирючина, туя шаровидна, жимолость 

японська, туя золота, спірея середня, кизильник, хризантеми, тамарикс, 



жасмин білий, лаванда, сантоліна зелена та сіра, піон деревовидний, дрік 

красильний, троянда звичайна. 

- виконується спостереження та догляд за дикими тваринами, які 

знаходяться в реабілітаційному центрі парку. 

5. Інформація про діяльність наукової (вченої) або науково-технічної 

ради установи ПЗФ. 

Науково-технічна рада національного природного парку 

«Вижницький» складається з 19 осіб. У своїй діяльності керується 

Положенням про НТР. Протягом 2022 року було проведено чотири засідання, 

на якому розглядались та вирішувались питання планування та підсумків 

роботи по головних напрямках, питання оптимізації територіальної 

структури, шляхом збільшення площі природно-заповідного об’єкту, про 

покращання рекреаційної інфраструктури шляхом будівництва нових 

об’єктів. 

6. Інформація про фінансування, приладове та господарське 

забезпечення наукової діяльності. 

Протягом року на наукову та науково-технічну діяльність затрачено:  

94288 грн. – на фотопастки, комплектуючі до фотопасток, смартфони. 

7. Міжнародне співробітництво установи ПЗФ. 

7.1. Відомості про працівників установи ПЗФ, що уповноважені на 

міжнародне співробітництво (підрозділ установи ПЗФ, найменування 

закінченого вищого навчального закладу, рік його закінчення, 

спеціальність, стаж роботи у науковій сфері та в установі ПЗФ, знання 

іноземних мов). 

Стратій Віталій Іванович (заступник директора з наукової роботи) – 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; рік закінчення 

1996; спеціальність – географія, викладач; стаж роботи 25 років; знання 

німецької та англійської мови. 

7.2. Участь установи ПЗФ у міжнародних програмах, грантах, проектах 

(їх назви та учасники, стан виконання, результати). 

Національний природний парк «Вижницький» є учасником Проекту 

«Підтримка природно-заповідних територій» за фінансової підтримки уряду 

Німеччини.  

7.3. Участь установи ПЗФ у підготовці/виконанні міжнародних угод 

(договорів, конвенцій тощо). 

Національний природний парк «Вижницький», як природоохоронна 

установа, бере участь у реалізації декількох міжнародних конвенцій на 

власній території, виконуючи вимоги нижчезазначених документів. 
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