
195Укр. бот. журн., 2017, 74(2)

Втрати науки

In Memoriam
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Пі шов з жит тя до слід ник при ро ди По діл ля, один 
із ор га ні за то рів На ціо наль но го при род но го пар
ку "По дільські Тов три", За слу же ний при ро до охо
ро нець Ук ра ї ни, лау ре ат Хмель ницької об лас ної 
пре мії іме ні Пет ра Ба чинсько го, кан ди дат біо ло
гіч них наук, до цент, стар ший нау ко вий спів ро біт
ник НПП "По дільські Тов три" Сте пан Іва но вич 
Ко валь чук.

Сте пан Іва но вич на ро див ся 2 вересня 1933 р. у 
с. Со лон ка Пус то ми тівсько го рну Львівської обл. 
у ро ди ні служ бов ців. За кін чив Львівський дер жав
ний уні вер си тет ім. Іва на Фран ка (1956) за спе ці
аль ністю "Біо ло гія". Тру до ву ді яль ність роз по чав 
на При кар патській сільсько гос по дарській стан ції 
(1956–1958) мо лод шим нау ко вим спів ро біт ни
ком, зго дом ви ко ну ва в обов'язки за ві дувача ла бо
ра то рі єю ґрун то знавст ва та аг ро хі мії (1958–1961). 
У 1961 р. за кін чив ас пі ран ту ру при Все со юз но му 
нау ко водо слід но му інсти ту ті цук ро вих бу ря ків  
АН СРСР (м. Київ). Уп ро довж 1961–1994 рр. пра
цю вав у Кам'янецьПо дільсько му сільсько гос по
дарсько му інсти ту ті, де прой шов усі сту пе ні пе
да го гіч ної іє рар хії – від асистен та до за ві дувача 
ка фед рою бо та ні ки, фі зіо ло гії та за хис ту рос лин 

(1988–1994). А з трав ня 1998 р. пра цю вав стар шим 
нау ко вим спів ро біт ни ком НПП "По дільські Тов
три". 

Для С.І. Ко валь чу ка ха рак тер ни ми були ак тив
на жит тє ва по зи ція, гро мадський обов'язок та від
по ві даль ність за до ру че ну спра ву. Він був го ло вою 
Кам'янецьПо дільсько го від ді лен ня Ук ра їнсько го 
бо та ніч но го то ва рист ва при АН УРСР (з 1967 р.), 
чле ном об лас но го Гео гра фіч но го то ва рист ва УРСР 
(1977–1994), ке рів ни ком сек ції охо ро ни рос лин
но го сві ту міської ор га ні за ції То ва рист ва охо ро ни 
при ро ди, ра йон но го ко мі те ту з охо ро ни при ро ди, 
Ради з охо ро ни нав ко лишньо го се ре до ви ща і ра
ціо наль но го ви ко ристан ня при род них ре сур сів 
Хмель ницької об лас ті, заступ ни ком го ло ви ко ор
ди на цій ної Ради з ви рі шен ня пи тань ор га ні за ції 
По дільсько го на ціо наль но го при род но го пар ку 
(роз по ря джен ня Пре зи ден та Ук ра ї ни від 1 квіт
ня 1990 р. № 16), чле ном гро мадської ор га ні за ції  
"То ва рист ва По дільських при ро до дос лід ни ків та 
при ро до лю бів".

За іні ціа ти ви та без по се редньої участі С.І. Ко
валь чу ка роз роб ля ла ся й впро ва джу ва ла ся еко ло
гіч на про гра ма Хмель ницької об лас ті, Кам'янець
По дільсько го ра йо ну і міс та. Він сто яв біля ви то ків 
ство рен ня при род ноза по від но го фон ду як При
дніст ровсько го ре гіо ну, так і Хмель ницької об лас ті 
в ці ло му. За його про по зи ція ми в об лас ті ство ре но 
по над 20 за каз ни ків за галь но дер жав но го й міс це
во го зна чен ня пло щею по над 11,5 тис. га. Він не 
тіль ки під три му вав ідею ство рен ня у По дільсько му 
ре гіо ні на ціо наль но го при род но го пар ку, а й вті
лював її у жит тя, був іні ціа то ром та ор га ні за то ром 
п'яти нау ко воеко ло гіч них ек спе ди цій з вив чен ня 
впли ву гос по дарської ді яль ності та мо ні то рин гу 
рі чок Дніст ровсько го ба сей ну. Вив чаю чи біо різ но
ма ніт тя за по від них об'єктів при ро ди, він сфор му
вав для об лас ті спи сок ви дів, які під ля га ють охо ро
ні та вклю че ні до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни" (1980, 
1996). 
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За ак тив ну при ро до охо рон ну ді яль ність С.І. Ко
валь чу к став лау реа том Хмель ницької об лас ної 
пре мії іме ні Пет ра Ба чинсько го (2005), отримав 
по чес не зван ня "За слу же ний при ро до охо ро нець 
Ук ра ї ни" (2007), рі шен ням се сії Кам'янецьПо
дільської ра йон ної ради Хмель ницької об лас
ті він був на го ро дже ний від зна кою Кам'янець 
По дільської ради "За за слу ги" (2007).

Світ ла пам'ять про Сте па на Іва но ви ча Ко валь
чу ка – та ла но ви то го вче но го, ор га ні за то ра, за слу
же но го при ро до охо рон ця за ли шить ся в сер цях 
його ко лег, уч нів та рід них. 

Л.Г. ЛЮ БІНСЬКА

С.І. Ко валь чук був од ним з ак тив них ор га ні за
то рів ре гіо наль них нау ко вих зі брань й без по се
ред нім учас ни ком ба гатьох кон фе рен цій, з'їздів 
Бо та ніч но го та Гео гра фіч но го то ва риств України. 
Він систематично про во див при ро до охо рон ну та 
еко ло гіч ну про па ган ду на сто рін ках за со бів ма со
вої ін фор ма ції. 

Вче ний є ав то ром май же 100 нау ко вих пуб лі ка
цій, у тому чис лі ілюст ро ва но го на ри су "Пам'ятки 
при ро ди Хмель нич чи ни" (1995). Саме ця пра ця 
здо бу ла ши ро ку чи тацьку ау ди то рію. Він є та кож 
спів ав то ром ко лек тив них праць "При род ні цін
ності На ціо наль но го при род но го пар ку "По дільські 
Тов три" (1999), "Вод ні ба гатст ва Хмель нич чи ни" 
(2001), "За по від на Че ме ро веч чи на" (2016) та по над 
200 нау ко вопуб лі цистич них ста тей.


