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ВІДОМИЙ ПРИРОДОДОСЛІДНИК ПОДІЛЛЯ
(до 80-ліття професора Йосипа Свинка)

Йосип Михайлович
Свинко народився 2 жовт-
ня 1934 р. у с. Ямна До-
лішня поблизу Перемишля
(тепер Республіка Поль-
ща). У 1945 р. примусово
переселений на Тернопі-
льщину, з якою пов’язане
усе його майбутнє життя.
З осені 1960 р. спочатку
у Кременецькому держав-
ному педагогічному інсти-
туті, який 1969 р. був
переведений у Тернопіль
і тепер має назву Терно-
пільський національний

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, він пройшов шлях від старшого
викладача до професора.

Професор Й. Свинко – одержимий дослідник, автор близько 450 наукових та науко-
во-методичних праць [6], у тім числі десяти монографій і п’яти підручників з грифом
Міністерства освіти і науки України. Він став легендою географічного факультету
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатю-
ка, стаж його педагогічної роботи – 55 років!

У жовтні 2014 р. професор Й. Свинко святкував свої 80! Вітаючи з цим поважним
ювілеєм, назвемо тільки деякі його досягнення. Він є академіком Української екологіч-
ної академії наук, почесним членом Українського товариства охорони природи, Украї-
нського географічного товариства, членом Наукового товариства імені Шевченка,
відмінником освіти, відмінником охорони природи тощо.

Й. Свинко має широкий спектр наукових уподобань і великий науковий доробок
у багатьох напрямах географічної науки:

− геолого-геоморфологічні дослідження, серед яких особливо виділяються
його праці з неотектоніки;

− природоохоронні дослідження, зокрема обґрунтування, виділення і вивчення
значної кількості пам’яток природи Тернопілля;

− геологічна, геоморфологічна і природоохоронна освіта;
− історія геологічних, географічних і біологічних досліджень у персоналіях та ін.
Перелік наукових уподобань Й. Свинка можна було б продовжити, проте й наведене

достатньо засвідчує різнобічність наукових пошуків ювіляра.
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Професор Й. Свинко – активний громадський діяч. Він багато зробив для відкриття
географічного факультету у Тернопільському педагогічному інституті, організації
у ньому прекрасного геологічного музею [10], висвітлення внеску західноукраїнських
учених-природодослідників у розвиток української і світової науки тощо. Він продов-
жує плідно працювати і впродовж останніх років видав низку монографічних праць, з
якими ми хочемо ознайомити географічну спільноту.

Ми згрупували нові видання проф. Й. Свинка за декількома напрямами. Перш за
все, це узагальнювальні праці, присвячені природі Тернопілля і Хмельниччини в геоло-
гічному минулому [7, 9]. Справді, наповнені новим фактичним матеріалом, ілюстровані
численними картами, схемами, описами розрізів, фотографіями – це дуже цінні видан-
ня для широкого кола читачів. Особливо корисні ці книги для науковців, студентів,
учителів, учнів, тих, кому дорога рідна земля та її природа. Хочеться вірити, що рецен-
зовані видання стануть прикладом для підготовки таких праць по інших областях
України.

Дуже добре, що Йосип Свинко підготував і опублікував ілюстровані видання “Гео-
логія Тернопілля у світлинах” [13] і “Дністровський каньйон очима допитливих” [11].
Кожен, хто перегляне ці книги, збагатить свої знання про природу і, головне, пересвід-
читься у тому, що прекрасне поряд, що його варто побачити самому і рекомендувати
іншим.

Глибокими, змістовними, новаторськими є дослідження Й. Свинком травертинів
Поділля – унікальних вапнякових утворень, що урізноманітнюють на багатьох ділянках
схили Дністра і його лівих подільських приток. Опублікована велика кількість оригі-
нальних статей, посібник-путівник і монографія1 [1, 5]. Монографія О. Волік і
Й. Свинка “Травертинові відклади Поділля” сьогодні є найповнішим дослідженням
травертинів Поділля, їхнього поширення, морфогенетичних особливостей та ін. Від-
творено палеогеографічні умови утворення травертинових відкладів Поділля, окресле-
но способи їхнього практичного використання. Ці праці потрібно продовжити. Віримо,
що на Поділлі будуть виявлені не тільки голоценові, а й травертини давніших геологіч-
них епох.

У більшості праць Й. Свинка чітко простежується природоохоронний аспект,
зокрема, і в книзі “Нарис про природу Тернопільської області: геологічне минуле,
сучасний стан” [4], колективній монографії “Екосистема зарегульованої водойми
в умовах урбонавантаження: на прикладі Тернопільського водосховища” [12], а також
у спільній з П. Дем’янчуком монографії “Західно-Подільське горбогір’я як географіч-
ний екотон” [8]. Західноподільське горбогір’я – цікавий регіон, перехідний від Східно-
європейської платформи до Карпатської складчастої зони. Автори висвітлили теоре-
тичні засади дослідження географічних екотонів, детально схарактеризували природні
умови горбогір’я, з’ясували роль екотонів у господарській діяльності людини. Понад
половину обсягу книги присвячено аспектам природокористування й охорони природи.
Самостійне значення мають додатки до цієї монографії (ендеміки, рідкісні види рослин
Західноподільського горбогір’я й ті, що занесені до Червоної книги України та міжна-
родних європейських списків тощо).

Серед наукових інтересів проф. Й. Свинка є чимало історичних, історико-
географічних та інших питань. Він писав про вчених і природодослідників, чиї імена

1 Більшість публікацій спільно з ученицею Оленою Волік.
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уславили вітчизняну і світову науку (Юрія Полянського, Івана Теслю, Степана Руд-
ницького, Миколу Мельника, Олександра Чекановського, Івана Олексишина і багатьох
інших), про примусове переселення українців з етнічних земель на території сучасної
Польщі [2], про рідне село Ямна Долішня [3].

Наукові здобутки і публікації професора Йосипа Свинка можна було б ще довго
характеризувати. Його успіхи на ниві освіти і науки безперечні. Професор повний сил
і продовжує активно працювати. Бажаємо йому не знижувати темпів і тішити українсь-
ку наукову спільноту новими публікаціями! Додамо, що в його успіхах чималу роль
відіграє його дружина Марія і вся родина, які його постійно підтримують, створюючи
максимально сприятливі умови для наукової творчості.
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