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Результати роботи Ради молодих дослідників  
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України  

у 2013 році 
 

Склад Ради молодих дослідників (РМД) 

У 2012 році РМД працювала у такому складі.  
Голова — к. б. н. О. В. Годлевська (відділ фауни і систематики хребетних / відділ популяційної 
екології).  
Члени Ради: к. б. н. Н. С. Атамась (відділ популяційної екології), к. б. н. Ю. М. Дідик (відділ 
акарології), к. б. н. М. А. Гхазалі (відділ еволюційно-генетичних основ систематики / відділ 
еволюційної морфології хребетних), М. О. Калюжна (відділ систематики ентомофагів та екологічних 
основ біометоду), к. б. н. Ю. К. Куцоконь (відділ моніторингу та охорони тваринного світу), к. б. н. 
К. С. Надеїн (відділ загальної та прикладної ентомології).  
Консультант Ради — д. б. н., ст. науков. співробітник І. І. Дзеверін (відділ еволюційно-генетичних 
основ систематики / відділ еволюційної морфології хребетних). 

 

Конференція молодих дослідників 

У 2013 році організовано та проведено Конференцію молодих дослідників-зоологів (дата 
проведення – 22 квітня 2013 р.). Ця конференція стала 34-ю у низці конференцій молодих 
дослідників-зоологів, які проходять на базі Інституту зоології, починаючи з середини 20-го ст., та 6-
ю, яку організовує РМД поточного складу. 
У конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та здобувачі Інституту зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена та Національного науково-природничого музею НАН України. Протягом конференції 
представлені результати оригінальних досліджень у галузі фауни, систематики, екології, 
морфології тварин, палеонтології, зоогеографії та охорони тваринного світу – всього 19 усних 
доповідей.  
Оргкомітет конференції: О. В. Годлевська (голова), Н. С. Атамась, М. А. Гхазалі, І. І. Дзеверін, 
Ю. М. Дідик,  М. О. Калюжна, Ю. К. Куцоконь, К. С. Надєїн. Волонтери з вирішення технічних 
питань: О. Шевченко, Є. Улюра.   
Тези доповідей Конференції опубліковано у сьомому випуску Зоологічного кур’єру, ПДФ якого 
розміщено на веб-сайті Інституту зоології (http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ13_abstr.pdf); технічне 
редагування: К. С. Надеїн, Н. С. Атамась, Ю. К. Куцоконь; верстка: М. А. Гхазалі, О. В. Годлевська.  
Під час Конференції проведено загальний конкурс робіт з двома призовими місцями, відзначеними 
можливістю опублікувати представлені результати у найближчому випуску Вісника зоології (поза 
чергою, але з проходженням стандартної процедури рецензування). До складу журі основного 
конкурсу увійшли члени Оргкомітету. 
Призові місця зайняли доповіді:  
Баранова В. О. „Нові знахідки комарів-товкунів (Diptera, Chironomidae) з Кримського півострову 
(секція „дослідження безхребетних”) 
та 
Гукасової А. С. „Розробка методики вивчення структури літнього населення кажанів за допомогою 
систематичних відловів павутинними тенетами” (секція „дослідження хребетних”). 
 

Зустрічі та семінари 

Протягом звітного періоду організовано проведення циклу відкритих лекцій „Шпаргалки для 
зоологів” – загалом 4 лекції: 
Лекція 1. 06.02.2013. Ігор Ігорович Дзеверін, докт. біол. наук, ст. наук. співробітник (ІЗАН), 
"Опрацювання та аналіз кількісних даних в зоології". Что такое достоверность? Какой результат 
является достоверным? В каких случаях следует применять методы статистической обработки? 
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Что для этого нужно, какой объем данных? Какие методы следует знать? Какие методы нужно 
применять в том или ином случае? 
Лекція 2. 07.02.2013. Віктор Миколайович Фурсов, канд. біол. наук, ст. наук. співробітник (ІЗАН), 
"Як і навіщо виступати на міжнародних наукових конференціях?" Конференция – что это такое? 
Международный конгресс – мечта или реальность? Как не упустить шанс? Как лучше представить 
себя на конференции? Постер или доклад – что лучше? Как не бояться коллег? Как правильно 
подготовиться к конференции? Когда критика на конференции – во благо? Как улучшить свое 
место в науке, участвуя в конференции? Какую пользу можно и нужно получить от конференции? 
Где найти финансы (если они поют романсы)? 
Лекція 3. 13.02.2013. Ігор Васильович Довгаль, проф., докт. біол. наук (ІЗАН), "Як знайти своє 
місце в науці?" Выбор темы исследования: самим или выберет руководитель? Возможен ли выбор 
руководителя? Собственные научные взгляды: иметь или не иметь? Научная дискуссия: где и как? 
Нужно ли искать истину или можно ограничиться защитой диссертации? Есть ли жизнь после 
защиты? Что делать, чтобы не иссякла творческая мысль? Зачем зоологу философия? 
Лекція 4. 21.02.2013. Валерій Олексійович Корнєєв, доктор біол. наук (ІЗАН), "Слово про слова". 
Зоологічне називництво: наукова і вернакулярна номенклатура. FAQ: про що ви не знали, не знали, 
та й забули. Тригрошова латина. Птах на ім’я Айяйяй. Чи варто мити вуха? Улюблені помилки 
авторів «Вестника зоологии». 
 
У рамках Клубу мандівників ІЗАН 22.05.2013 організовано зустріч з доповіддю  
Олексія Васильовича Гумовського, доктор біол. наук. "Якщо вас вабить Африка... (фоторозповідь 
про експедицію до Кенії, Уганди та ДР Конго з нотатками про зоологію в Африці)”. Навіщо їхати 
щось досліджувати в Африку? Чи є там наука? Чи там небезпечно? Як там пересуватися і скільки 
це коштує? Чи надовго треба їхати? Як потрапити до зони військових дій і що там робити? Чи є 
шанс звідти повернутися? Як уникати зайвих грошових витрат, враховуючи, що іноземець для 
місцевих – за визначенням „багатій”? Як там харчуватися, а також (ким) чим і де? 
 
Крім того, організовано два семінари з доповідями: 
14.10.2013. В. С. Фридман (биологический ф-т Московского государственного университета). 
Доклад "Трудности биологической концепции вида и пути их преодоления (на примере птиц)".  
05.03.2013. П. Е. Гольдин (Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского). Доклад 
"Питание ископаемых китов семейства Cetotheriidae". 
 
Поміж іншого, член РМД Н. С. Атамась взяла активну участь в організації семінарів Київського 
клубу „Еволюція” (http://my.science.ua/blog/evolution_club/).  
 

Англійський клуб ІЗАН  

Продовжено роботу Англійського клубу ІЗАН. Протягом звітного періоду організовано три зустрічі. 
24.10.2013. Maryna Kaliuzhna "Tips and interactive ways of learning English".  
14.03.2013. Konstantin Nadein "Discovering New Zealand". 
31.01.2013. Aleksandra Shevchenko "Notes about visiting Australia ". 
 

Веб-сторінка 
Підготовлено матеріали для розширення інформації розділу РМД ІЗАН на сайті Інституту зоології: 
http://izan.kiev.ua/rmd.htm.  

 
Налагодження обміну інформацією  
Члени РМД проводять поширення інформації серед молодих вчених Інституту щодо конференцій, 
нових зоологічний подій, стипендій, грантів, публікацій тощо. 
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Налагодження кооперації між РМД (або їх аналогів)  
наукових інституцій України 

Продовжено інформаційний обмін між РМД академічних і освітніх установ України.  
 

 
12.12.2013 

 
Звіт підготовлено О. В. Годлевською 

 
 


