


Вельмишановний (а) ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «Екологічні, соціально-

економічні та історико-культурні аспекти розвитку 

прикордонних територій Мараморощини» з нагоди XXIII 

Міжнародного гуцульського фестивалю та відзначення 45-річчя 

Програми ЮНЕСКО «Людина і Біосфера».  

Програма передбачає пленарні (15 хв.) та секційні (до 10 

хв.) доповіді.  

Конференція відбудеться в м. Рахів, яке має пряме 

залізничне сполучення з містами Київ, Львів, Івано-Франківськ 

та автобусне сполучення з містами Ужгород, Івано-Франківськ, 

Чернівці. 

Реєстрація учасників конференції проходитиме 2 вересня з 

від 10 год. до 11 год. в приміщенні Рахівської 

райдержадміністрації (вул. Миру, 1), що знаходиться на відстані 

близько 300 метрів від залізничного та автобусного вокзалів. 

Свою участь у конференції просимо підтвердити 

електронною поштою cbr-rakhiv@ukr.net, телефоном  

(03132) 2-21-93 або факсом (03132) 2-26-59.  

 

Оргкомітет 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

2 вересня 2016 р. 
 

10.00-11.00 – реєстрація учасників  
(Рахівська РДА, вул. Миру, 1) 

 

11.00-11.40 – відкриття конференції 
(зал засідань Рахівської районної ради, вул. Миру,1) 

 

Офіційне відкриття конференції  
 

Мікулін Віктор Петрович – голова оргкомітету конференції, 
заступник голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації, доктор юридичних наук, професор 

 

Привітання учасникам конференції  
 

Демонстрація історичного фільму  
про перші фестивалі на Гуцульщині  

 

11.40-13.30 – пленарне засідання (регламент – 15 хв.)  
 

Головуючий – Гамор Федір Дмитрович,  
доктор біологічних наук, професор 

 

Делеган М.В. Історична Мараморощина – інтелектуальний 
етнокультурний транскордонний регіон у Центральній Європі 
(Закарпатська обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України, м. Ужгород, Україна) 

Лукша О.В. Ресурсний потенціал і стратегічні аспекти 
сталого розвитку Верхнього Потисся (Міжнародний інститут 
людини і глобалістики «Ноосфера», м. Ужгород, Україна) 

Мурга В.І. Стан та проблеми ведення лісового господарства 
на Закарпатті (Закарпатське обласне управління лісового та 
мисливського господарства, м. Ужгород, Україна) 

Гамор Ф.Д. Про деякі аспекти розвитку туризму та 
поглиблення співпраці між українськими територіальними 
громадами, які розташовані по обидва боки українсько-
румунського кордону на Мараморощині (Карпатський 
біосферний заповідник, м. Рахів, Україна) 
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Куреляк В., Куреляк М. Етногеографічне районування 
населення українських сіл повіту Марамуреш (Румунія) 
(Технічний ліцей, с. Рона-де-Сус, Румунія) 

Шпарик Ю.С. Стан та проблеми запровадження сталого 
управління лісами в Українських Карпатах (Прикарпатський 
національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-
Франківськ, Україна) 

 Лендєл М.А.¹, Газуда С.М.² Актуальність моніторингу 
проблем розбудови інфраструктури населених пунктів на 
прикордонних територіях (¹Ужгородський торговельно-
економічний інститут КНТЕУ, м. Ужгород; ²Карпатський 
університет ім. А. Волошина, м. Ужгород)  

Волощук І., Сабо П., Шкодова М., Швайда Ю. Деякі 
зауваження про екосистемні суксцесії, енергозабезпечення, 
рівновагу та глобальні кліматичні зміни (Університет Матея 
Бела, м. Банська Бистриця, Словаччина) 

Осійський Е.Й. Українсько-румунське співробітництво на 
прикордонних водах в басейні р. Тиса (Басейнове управління 
водних ресурсів річки Тиса, м. Ужгород, Україна) 

Стадницький Ю.І.1, Теребух А.А.2 Сталий розвиток 
прикордонних населених пунктів Українських Карпат: 
можливості територіального маркетингу (1Політехніка 
Свєнтокшиська, м. Кельце, Польща; 2Національний університет 
«Львівська політехніка», м. Львів, Україна) 

Кормонді Б. Словацько-угорська транскордонна співпраця 
(Національний парк «Дуна-Іполі», м. Будапешт, Угорщина) 

Крюченко Н.О.1, Жовинський Е.Я.1, Папарига П.С.2 
Визначення екологічних ризиків за гідрогеохімічними 
критеріями (на прикладі прикордонних територій 
Мараморощини) (1Інститут геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, м. Київ, 
Україна; 2Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, 
Україна) 
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Барбу І. Оцінка ресурсів і послуг, що виробляються 
гірськими екосистемами у Румунських Карпатах (Інститут 
лісових досліджень і менеджменту, м. Кимпулунг-Молдовенеск, 
Румунія) 

Рябоконь П.А. Розробка техніко-економічних обґрунтувань 
та управління міжнародними проектами розбудови 
прикордонної інфраструктури Мараморощини (Ужгородський 
національний університет, м. Ужгород, Україна) 

Стефлюк Д.П. Рекреаційно-туристичний потенціал 
Українських Карпат на прикладі діяльності НПП 
«Верховинський» (Національний природний парк 
«Верховинський», с. Верхній Ясенів, Україна) 

 
13.30-14.00 – перерва на каву 

 
14.00-15.30 – секційні доповіді (регламент до 10 хв.) 

 
15.30-15.45 – перерва на каву 

 
15.45-17.00 – секційні доповіді (регламент до 10 хв.) 

    
 

СЕКЦІЯ 1 
Еколого-економічні аспекти сталого розвитку  
населених пунктів на прикордонних територіях 

 
Керівник: Лендєл Михайло Андрійович – член-

кореспондент Національної академії аграрних наук України, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 
Ужгородського торгово-економічного інституту Київського 
національного торгово-економічного університету 

Секретар: Стефурак Юрій Петрович – кандидат 
біологічних наук, заступник директора національного 
природного парку «Гуцульщина»  
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Газуда М.В., Газуда Л.М. Управлінські інструменти 
забезпечення збалансованого природокористування 
(Ужгородський національний університет, м. Ужгород, 
Україна) 

Гамор Ф.Д. Проблеми забруднення побутовими відходами 
верхів’я басейну річки Тиси та шляхи їх розв’язання 
(Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Україна) 

Довганич Я.О. Проблема побутових відходів у серці 
Українських Карпат (Карпатський біосферний заповідник,  
м. Рахів, Україна) 

Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні та практичні засади 
транскордонного еколого-економічного співробітництва 
України та Румунії (Національний лісотехнічний університет 
України, м. Львів, Україна) 

Жулканич Н.О. Основні проблеми утвердження 
органічного агровиробництва в Україні (Ужгородський 
торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Ужгород, 
Україна) 

Рещук Я.М. Аналіз використання та функціонування 
високогірних полонин на території Карпатського біосферного 
заповідника (Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, 
Україна) 

Стефурак Ю.П.¹, Стефурак І.В.² Відновлення популяції та 
використання гуцульської породи коней, як важливий аспект 
соціально-економічного розвитку гірських територій 
Карпатського регіону України (¹Національний природний парк 
«Гуцульщина», м. Косів, Україна; ²Прикарпатська державна 
сільськогосподарська дослідна станція ІСГ Карпатського 
регіону України, м. Івано-Франківськ, Україна) 

Ямніцкий З. Впровадження комплексної системи утилізації 
відходів повіту Харгіта (Румунія) – предмет дослідження 
(Національний парк «Дуна-Іполі», м. Будапешт, Угорщина)  
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СЕКЦІЯ 2 
Екологічні проблеми використання лісових ресурсів,  

освоєння корисних копалин та будівництва 
гідроелектростанцій в гірських регіонах 

 
Керівник: Шпарик Юрій Степанович – доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, заступник директора 
інституту природничих наук Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника 

Секретар: Станкевич-Волосянчук Оксана Ігорівна – 
кандидат біологічних наук, президент Регіонального 
екологічного об’єднання «Екосфера» 

 

Дебринюк Ю.М.1, Зеленчук Я.І.2, Коляджин І.І.2,  
Лосюк В.П.3 Смерекові праліси Чивчино-Гринявських гір як 
еталон природної лісової екосистеми (1Національний 
лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна; 
2Національний природний парк «Верховинський», с. Верхній 
Ясенів,Україна; 3Національний природний парк «Гуцульщина»,  
с. Косів, Україна) 

Жулканич В.О. Основні принципи і завдання сталого 
управління лісами регіону в системі раціонального 
природокористування (Ужгородський національний 
університет, м. Ужгород, Україна) 

Кабаль М.В. Санітарний стан приполонинних ялинників 
Марамороського масиву Карпатського біосферного заповідника 
(Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Україна) 

Коляджин І.І., Зітенюк А.М. Сучасний стан та динаміка 
змін ялинових деревостанів Чивчино-Гринявських гір на 
території НПП «Верховинський» (Національний природний парк 
«Верховинський», с. Верхній Ясенів, Україна) 

Лавний В.В. Особливості формування молодих 
деревостанів природного походження на вітровальних ділянках 
Українських Карпат (Національний лісотехнічний університет 
України, м. Львів, Україна)  
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Станкевич-Волосянчук О.І.1, Лукша О.В.2 Еколого-
правовий та енергоресурсний аналіз розвитку малої 
гідроенергетики на гірських річках басейну Верхньої Тиси 
(1Регіональне молодіжне екологічне об’єднання «Екосфера»,  
м. Ужгород, Україна; 2Міжнародний інститут людини і 
глобалістики «Ноосфера», м. Ужгород, Україна) 

Халаїм О.О. Методи оцінки балансу вуглецю у лісових 
екосистемах: перспективи використання наземного 
газометричного камерного методу для Українських Карпат 
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»,  
м. Київ, Україна) 

 
СЕКЦІЯ 3 

Проблеми збереження ландшафтного й біологічного 
різноманіття, історико-культурної спадщини  

та розвитку туризму 
 

Керівник: Нечай Михайло Михайлович – директор 
національного природного парку «Верховинський» 

Секретар: Москалюк Богдана Іванівна – кандидат 
біологічних наук, начальник редакційно-видавничого відділу 
наукових та науково-популярних видань Карпатського 
біосферного заповідника 

 

Акулов О.Ю. Нові відомості про гриби Мармароського 
масиву Карпатського біосферного заповідника (Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна) 

Волошук І., Сабо П., Шкодова М., Швайда Ю. Рекреація та 
охорона біорізноманіття в словацьких карстових об’єктах 
Всесвітньої спадщини – у тісному зв’язку з природою 
(Університет Матея Бела, м. Банська Бистриця, Словаччина) 

Глеб Р.Ю.1, Капець Н.В.2, Зикова М.О.2 Рідкісні гриби 
Марамороського масиву Карпатського біосферного заповідника 
(1Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Україна; 
2Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ, 
Україна) 
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Держипільський Л.М., Гостюк З.В., Фокшей С.І. 
Передумови розвитку археоастрономічного туризму 
(Національний природний парк «Гуцульщина», м. Косів, Україна) 

Кабаль М.В.¹, Норенко К.М.², Тєстов П.С.² Проблемні 
питання функціонування гірськолісових об'єктів природно-
заповідного фонду та можливі шляхи їх вирішення 
(¹Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Україна; 
²Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина», 
м. Київ, Україна) 

Козурак А.В., Беркела Ю.Ю. Поширення рідкісних видів 
флори у Кісвянському природоохоронному науково-дослідному 
відділенні Карпатського біосферного заповідника (Карпатський 
біосферний заповідник, м. Рахів, Україна) 

Ляшенко Є.К. План дій по збереженню сатурнії павоніели 
(Lepidoptera, Saturniidae) в Карпатському біосферному 
заповіднику (Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, 
Україна) 

Маргінян М. Присутність дунайського лосося (Hucho 
hucho) і фактори, що знижують його чисельність у басейні річки 
Вішеу (Природний парк «Гори Мараморощини», м. Вішеу-де-
Сус, Румунія) 

Москалюк Б.І. Екологічний аналіз родини Сaryophyllaceae 
Juss. у флорі Карпатського біосферного заповідника 
(Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Україна) 

Нечай М.М., Зеленчук Я.І., Матійчук С.П. 
Фотомоніторинг тваринного світу національного природного 
парку «Верховинський» (Національний природний парк 
«Верховинський», с. Верхній Ясенів, Україна)  

Фокшей С.І. Регіонально-рідкісні таксони мікобіоти НПП 
«Гуцульщина» (Національний природний парк «Гуцульщина»,  
м. Косів, Україна) 
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СЕКЦІЯ 4 
Природничі та історико-культурні аспекти розвитку 

прикордонного співробітництва 
 

Керівник: Стефлюк Дмитро Петрович – голова 
Всеукраїнського об’єднання «Гуцульщина», заступник 
директора національного природного парку «Верховинський» 

Секретар: Божук Тетяна Іванівна – кандидат 
географічних наук, доцент Національного університету 
«Львівська політехніка» 

 

Біланич М.М.1, Бокотей О.М.2 Роль екологічного 
християнського паломництва і сакральних місць у суспільному 
русі за збереження довкілля (1Закарпатський обласний 
краєзнавчий музей, м. Ужгород, Україна; 2Інститут еколого-
релігійних студій УжНУ, м. Ужгород, Україна) 

Божук Т.І. Великий Бичків – найдавніший населений пункт 
Рахівщини: сучасний стан і перспективи розвитку 
(Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, 
Україна) 

Бучко Ж.І. Проблеми реалізації історико-етнографічного 
туризму на транскордонній території Буковини (Чернівецький 
національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці, 
Україна) 

Гамор Ф.Д. Про заходи Президента та Уряду України щодо 
збереження на Мараморощині об’єкта Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 
Німеччини» та забезпечення сталого розвитку й благоустрою 
гірських населених пунктів регіону їхнього розташування 
(Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Україна) 

Зеленчук І.М. Визначні пам’ятки природи і екології села-
музею Криворівня в Гуцульських Карпатах (Відділення 
«Гуцульщина» Науково-дослідного інституту українознавства, 
м. Верховина, Україна) 
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Масляник О.І. Етнокультурні зв’язки гуцулів-автохтонів 
Мараморощини (Румунія) та мешканців населених пунктів 
Закарпатської Гуцульщини (Україна) в контексті подальшого 
розвитку прикордонного співробітництва (Журнал «Ґражда»,  
м. Львів, Україна) 

Покиньчереда В.Ф., Беркела Ю.Ю. На шляху до 
транскордонного українсько-румунського біосферного 
резервату в Марамороських горах: стан і перспективи 
(Карпатський біосферний заповідник, м. Рахів, Україна) 

Юзик А.В., Гребенщиков В.О. Розширення території НПП 
«Черемоський» – необхідний крок до створення українсько-
румунського біосферного резервату у Марамороських горах 
(Національний природний парк «Черемоський»,  
м. Путила,Україна) 
     

17.00-17.30 – прийняття резолюції та закриття конференції 
 

17.30 – урочиста вечеря. Виступ народного оркестру 
гуцульських інструментів Рахівського районного  

будинку культури 
 
 
 

3 – 4 вересня 2016 р. 
 

Екскурсії до Музею екології гір та історії 
природокористування в Українських Карпатах  

Карпатського біосферного заповідника  
та Музею гуцульської різьби Юрія Павловича 

 
Участь у заходах XXIII Міжнародного гуцульського 

фестивалю та XVI фестивалю-ярмарку  
«Гуцульська бриндзя» 

 
 


