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VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  

ТА ХХХVI СЕСІЯ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА  
НАН УКРАЇНИ 

 
На геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка 24–26 вересня 2015 р. відбулася VІ Всеукраїнська наукова конференція “Про-
блеми геології фанерозою України” та ХХХVI сесія Палеонтологічного товариства 
НАН України “Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: су-
часний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень”.  

Організаторами конференції та сесії були колектив кафедри історичної геології й па-
леонтології та Українське палеонтологічне товариство Інституту геологічних наук НАН 
України (м. Київ) 

У роботі сесії та конференції брали участь члени Палеонтологічного товариства Ін-
ституту геологічних наук НАН України (м. Київ), Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка, Національного науково-природничого музею НАН України 
(м. Київ), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Івано-Франків-
ського національного технічного університету нафти і газу, Запорізького обласного 
краєзнавчого музею та інших міст України.  

З вітальним вступним словом відкрив роботу сесії та конференції на пленарному за-
сіданні проректор з наукової роботи член-кор. НАН України, проф. Р. Гладишев-ський, 
який зазначив про важливість проведення таких заходів в університеті та побажав учас-
никам нових творчих досягнень у геологічній царині.  

 

 
 

Відкриття конференції.  
Зліва направо: проф. Р. Лещух, академік НАН України, д-р геол.-мін. наук, проф. П. Гожик, 

проректор з наукової роботи член-кор. НАН України, проф. Р. Гладишевський, декан геологічно-
го факультету проф. М. Павлунь. 
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Президент Українського палеонтологічного товариства НАН України, голова 
Національного стратиграфічного комітету України, директор Інституту геологічних 
наук НАН України, академік НАН України, д-р геол.-мін. наук, проф. П. Гожик 
привітав усіх учасників наукового заходу та подякував Львівському університету, 
який не вперше є співорганізатором, за надану змогу провести чергову сесію Палео-
нтологічного товариства НАН України. Особливу увагу він акцентував на кваліфі-
кованій науково якісній праці колективу кафедри історичної геології та палеонтоло-
гії Львівського університету. 

Декан геологічного факультету проф. М. Павлунь окреслив ситуацію в геологічній 
галузі та основні проблеми сьогодення, а також привітав учасників і побажав плідної 
наукової праці та наукових дискусій.  

З доповіддю “Палеонтологія і стратиграфія в геологічній освіті Україні” на пленар-
ному засіданні виступила доцент кафедри історичної геології та палеонтології А. Івані-
на.  

Інформативний екскурс з історії Палеонтологічного музею у Львівському націона-
льному університеті зробила доцент кафедри історичної геології та палеонтології Г. 
Гоцанюк у доповіді “Палеонтологічному музею Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка – 110 років”.  

 

 
 

Учасники конференції під час екскурсії в Палеонтологічному музеї. 
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На пленарному засіданні група співавторів відділу кайнозою Інституту геологічних 
наук НАН України представила до розгляду регіональні стратиграфічні схеми палеоге-
нових і неогенових відкладів Українських Карпат, де відтворено найновіші геологічні 
дослідження в фундаментальній галузі геології, а саме – у палеонтології та стратиграфії. 

Під час роботи сесії та конференції заслухано низку науково цікавих та інформатив-
них доповідей у царині палеонтології, тафономії, біостратиграфії, еволюції, палеоеколо-
гії, палеогеографії, седиментології тощо, що викликали жваве обговорення та дискусії. 
На сесію представлено усні та стендові доповіді, що охоплювали найновіші палеонто-
лого-стратиграфічні досягнення, які застосовують у ході вивчення осадових відкладів 
різних регіонів України, у тому числі нафтогазоносних.  

На сесії жваво розглядали питання еволюції органічного світу та геологічної історії 
Землі. У доповідях науковці намагалися окреслити актуальне коло питань, присвячених 
найважливішим проблемам розвитку палеонтолого-стратиграфічних досліджень та 
геології загалом як в Україні, так і в світі. 

Важлива наукова та прикладна інформація, представлена на сесії, є цінною у кон-
тексті подальших досліджень еволюційних змін біоти, що пов’язані з геологічними 
подіями глобального рівня. 

 

 
 
Учасники конференції під час геологічної екскурсія в Карпатах, околиця с. Кам’янка Сколів-

ського р-ну, водоспад на річці Кам’янка. 
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Надзвичайно актуальними були доповіді, присвячені різним групам палеоорганізмів 
з усіх часових інтервалів – від докембрію до пізнього кайнозою – та їхньому біострати-
графічному значенню. Багато уваги приділено новим методологіям, що мають застосу-
вання у палеонтолого-стратиграфічних дослідженнях та є сучасним інструментом під 
час вивчення осадового чохла фанерозою різних регіонів України в ході розшуків кори-
сних копалин.  

До початку роботи сесії за матеріалами видано збірники наукових праць – “Матеріа-
ли XXXVІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України”, що вміщують 41 позицію 
доповідей учасників, та матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми 
геології фанерозою України”, які вмістили 37 тез доповідей учасників. 

На завершальному пленарному засіданні після обговорення стендових доповідей  
відбулася жвава дискусія, у якій узяли участь доктори геолого-мінералогічних наук 
В. Зосимович, М. Іванік, Р. Лещух, В. Полєтаєв, О. Сіренко, А. Андреєва-Григорович, 
В. Огар і О. Ольштинська. У прийнятій ухвалі визнано кваліфіковану науково якісну 
працю колективу палеонтологів Львівського університету та запропоновано інтенсив-
ніше популяризувати палеонтологічні знання в Україні. 

У рамках сесії та конференції організовано геологічну екскурсію в Карпати терито-
рією Національного природного парку “Сколівські бескиди”, де учасники ознайомилися 
з геологічною будовою Скибової структурно-фаціальної одиниці Карпат та її палеонто-
лого-стратиграфічною характеристикою. 

Учасники сесії та конференції вчергове переконалися, що члени Львівського відді-
лення Українського палеонтологічного товариства, яке діє в університеті, провадять 
палеонтологічні дослідження на високому фаховому рівні, тому висловили свою вдяч-
ність ректорату університету, оргкомітету і колективу кафедри історичної геології та 
палеонтології за добру організацію й успішне проведення наукового заходу. 
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