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Резолюція 

 

16 листопада 2016 року відбулась 37-ма Конференція молодих дослідників-
зоологів, присвячена 80-річчю від дня народження відомого українського вче-
ного-лепідоптеролога Юрія Павловича Некрутенка. 

Цього року конференція об’єднала молодих вчених з 8 наукових та науково-
освітніх установ України: Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 
Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Київського національного 
університету ім. Т.  Г. Шевченка, Житомирського державного університету 
ім. Івана Франка, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драго-
манова, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 
Кременецького лісотехнічного коледжу, НПП «Цуманська пуща», Малої акаде-
мії наук України. Крім того, конференція відбулась із міжнародною участю: се-
ред доповідачів була присутня дослідниця з Казахстану – А. С. Мендігалієва 
(Казахський національний аграрний університет), яка наразі проходить стажу-
вання в Інституті зоології. 

Урочисто відкрив конференцію директор Інституту зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена НАН України, член-кореспондент НАН України Ігор Андрійович Акімов. 

На пленарному засіданні учасники заслухали доповідь про життя та науковий 
доробок Юрія Павловича Некрутенка, яку представив С. В. Корнєєв. 

У програму секційних засідань конференції увійшли доповіді, що висвітлюють 
результати роботи молодих вчених у галузі фауни, екології, морфології тва-
рин, прикладних питань. Всього було заслухано 16 доповідей. Тези доповідей 
учасників конференції опубліковано у 10-му випуску Зоологічного кур’єра в 
електронному форматі з подальшим його розміщенням на веб-сайті Інституту 
зоології – http://izan.kiev.ua/rmd/rmd-zook.htm. 

Під час Конференції відбувся конкурс на найкращі доповіді. Учасники, доповіді 
яких посіли перші місця, нагороджені призами (книги), а також отримали мож-
ливість подати за матеріалами доповідей статті у науковий журнал Інституту 
«Вестник зоологии», що входить до міжнародних наукометричних баз даних. 
 
Перше місце у секції «Зоологія хребетних» посіла доповідь: 
 

Sheverdyukova H. V. Formation of the osteocranium in Natrix natrix 
embryogenesis. 

 



Перше місце у секції «Зоологія безхребетних» зайняла доповідь: 

Пушкар Т. І., Єпішін В. В. Богомоли (Mantodea) острова Джарилгач (пів-
день України). 

 
Друге місце розділили доповідь: 

Титюк О. В. Розвиток органа нюху риб з різною трофічною спеціалізаці-
єю на ранніх стадіях онтогенезу. 

та доповіді колективу авторів Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Некрасова О. Д.: 
 

Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С. Випадок масового про-
яву аномального блакитного забарвлення у озерних жаб Pelophylax 
ridibundus (Pallas, 1771) міста Києва. 

Оскирко О. С., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. До вивчення просторо-
вої структури комплексу скельних ящірок Darevskia (saxicola) (Sauria: 
Lacertidae: Darevskia) Житомирської області (Україна). 

 
Додатково було відмічено доповідь учасниці із Казахстану: 

Мендигалиева А. С. Комплекс насекомых, выявленных в зерне пше-
ницы, пораженном жуками рода Anisoplia (Scarabaeidae). 

 
Оргкомітет конференції, Рада молодих дослідників Інституту зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, висловив стурбованість скороченням про-
грами із зоології у Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медици-
ни» Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
 
Учасниками Конференції молодих дослідників-зоологів–2016 було одноголос-
но прийнято рішення:  

«Підтримати ініціативу Ради молодих дослідників звернутись до Вченої ради 
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України з метою підняття Вченою 
радою клопотання перед ННЦ «Інститут біології та медицини» щодо віднов-
лення програми із зоології до двох семестрів, за необхідності з залученням до 
викладання співробітників Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН Украї-
ни». 

Роботу Конференції було схвалено в цілому оргкомітетом та учасниками, і ви-
словлено думку про необхідність подальших Конференції такого спрямування. 

 

З повагою, Оргкомітет 

 

 

 

 

Оргкомітет конференції: к. б. н. М. О. Калюжна (голова), к. б. н. О. С. Шевченко,  
к. б. н. І. О. Синявська, к. б. н. С. В. Корнєєв, к. б. н. Н. С. Атамась, Є. Б. Яковлєв, д. б. н. І. І. Дзеверін. 


