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

у 2014 році 
 

У 2014 році РМД працювала у такому складі.  
Голова — к. б. н. О. В. Годлевська (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 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), а також: к. б. н. Ю. П. Канана (відділ фауни та систематики 
безхребетних, к.б.н.), С. В. Корнєєв (відділ загальної та прикладної ентомології), І. О. Синявська (відділ 
популяційної екології), О. С. Шевченко (відділ акарології), Є. Б. Яковлєв (відділ паразитології).  
Консультант Ради — д. б. н., ст. науков. співробітник І. І. Дзеверін (відділ еволюційної морфології 
хребетних). 
4 грудня 2014 р. проведено загальний збір аспірантів та молодих співробітників (віком до 35 років) 
ІЗАН. Програма включила доповідь з роботи РМД за 2008–2014 рр. (доповідач О. В. Годлевська). 
Голова РМД Годлевська оголосила вибори нової голови та нових членів Ради.  
Обрано нову голову РМД (М. О. Калюжну) та затверджено новий склад членів Ради: к. б. н. 
Н. С. Атамась, к. б. н. Ю. П. Канана, С. В. Корнєєв, І. О. Синявська, О. С. Шевченко, Є. Б. Яковлєв.   

 

Конференція молодих дослідників 

У 2014 році організовано та проведено 35-у Конференцію молодих дослідників-зоологів, присвячену 
130-річчю від дня народження І. І. Шмальгаузена. Конференція відбулася 14 листопада 2014 р. 
Оргкомітет конференції: Калюжна М. О. (голова), Атамась Н. С., Канана Ю. П., Корнєєв С. В., Си-
нявська І. О., Шевченко О. С., Яковлєв Є. Б. Допомагали у вирішенні технічних питань Є. Улюра та Г. 
Нужна.   
У конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та здобувачі з восьми установ шести міст 
України. Конференцію відкрив директор Інституту зоології чл.-кор. НАН України І. І. Акімов. На 
пленарному засіданні представлено доповідь М. О. Калюжної «Іван Іванович Шмальгаузен: до 130-
річчя від дня народження» Протягом конференції представлені результати оригінальних 
досліджень у галузі фауни, систематики, екології, морфології тварин, палеонтології, зоогеографії та 
охорони тваринного світу – всього 22 усних доповідей.  
Тези доповідей Конференції опубліковано у восьмому випуску Зоологічного кур’єру, ПДФ якого 
розміщено на веб-сайті Інституту зоології (http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ14_abstr.pdf); Технічне 
редагування: С. В. Корнєєв, І. О. Синявська, О. С. Шевченко, Є. Б. Яковлев; верстка: О. С. Шев-
ченко, О. В. Годлевська.  
Під час Конференції проведено загальний конкурс робіт з декількома призовими місцями, перші – з 
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. Консультативний голос мали співробітники ІЗАН, яки 
прослухали всі доповіді. Доповіді членів Оргкомітету участі в конкурсі не брали. 
Дві доповіді були відмічені як найкращі:  
Є. В. Гладіліної "Выявление локальных стад афалин с применением фотоидентификации"  
та  
Р. С. Світіна "Постциклічний паразитизм нематод роду Oswaldocruzia (Nematoda: Molineidae) у 
трьох видів змій на території України".  
Друге місце зайняла доповідь М. О. Грандової "To the study of aquatic Hemiptera (Heteroptera: 
Nepomorpha, Gerromorpha) in the Ukrainian part of the Danube Delta". 
Третє місце — доповідь Б. П. Фесянова "Озерний зоопланктон Національного природного парку 
"Гуцульщина". 
Фото з конференції доступні на Facebook сторінці ІЗАН: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914601055219128.1073741828.162283210450920&type=3 
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Семінари 

Член РМД Н. С. Атамась взяла активну участь в організації семінарів Київського клубу „Еволюція” 
(http://my.science.ua/blog/evolution_club/), одне з засідань якого проходило в Інституті зоології: 
доповідь проф., д. м. н. Віктора Досенко «Мутації против варіацій в еволюції», 31.10.2014.  

 

Популяризація науки 

Члени Ради брали участь в організації та проведенні Днів науки у травні та листопаді 2014 р. 
(ініціатори – ради молодих вчених НАН України). 
«Дні науки, 17–18 листопада, 2014» 
Відкрита лекція Н.С. Атамась «Міграції птахів»;  
Відкрита лекція Л.В. Годлевської «Популярная кажано... логия». 
«Дні науки, 8–9 листопада, 2014» 
Відкрита лекція Л. В. Годлевської «Кажани взимку, або курс виживання від авторів активного 
польоту»;  
Відкрита лекція Ю. К. Куцоконь «Риби-вселенці України»; 
Презентація для відвідувачів Н. С. Атамась «Як працює пір'я птахів». 
 

Крім того, Н. С. Атамась разом з представниками Рад інших відділень НАН України ініціювала 
створення громадської організації "Unia Scientifica", головною метою якої є популяризація наукових 
знань та досягнень українських вчених серед широкого загалу. 
 

Веб-сторінка 
На сайті ІЗАН, як і раніше, доступний розділ Ради молодих дослідників Інституту: 
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. 
 

Налагодження кооперації між РМД (або їх аналогів)  
наукових інституцій України 

Продовжено інформаційний обмін між РМД академічних і освітніх установ України. Взято участь у 
створенні та роботі Ради Молодих Вчених НАН України. Зокрема Н. С. Атамась: 
брала участь у формуванні та написанні Положення Ради молодих дослідників при Президії НАН 
України; 
у якості Голови Ради мододих вчених ВЗБ ініціювала низку відкритих листів, звернень та 
депутатських запитів від рад молодих дослідників наукових установ відділення та Рад інших 
відділень до МОНС та парламенського комітету з питань науки та освіти щодо реформування 
окремих положень та нормативно-правової бази забезпечення наукової діяльності; 
приймала участь у Парламентських слуханнях 23 червня 2014 року "Про стан та законодавче 
забезпечення наукової та науково-технічної діяльності" та приймала участь у підготовці пропозицій 
від Рад молодих вчених інститутів та установ до них. 
 

 
04.12.2014 

 
Звіт підготовлено О. В. Годлевською 


