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

у 2015 році 
 

У 2015 році РМД працювала у такому складі.  

Голова – к. б. н. М. О. Калюжна (відділ систематики ентомофагів та екологічних основ 
біометоду) 

Члени Ради: к. б. н. Н. С. Атамась (відділ популяційної екології), к. б. н. Ю. П. Канана 
(відділ фауни та систематики безхребетних), С. В. Корнєєв (відділ загальної та прикладної 
ентомології), І. О. Синявська (відділ популяційної екології), к.б.н. О. С. Шевченко (відділ 
акарології), Є. Б. Яковлєв (відділ паразитології).  

Консультант Ради — д. б. н. І. І. Дзеверін (відділ еволюційної морфології хребетних). 

Конференції 

18-19 листопада 2015 р. в Інституті зоології проведено 36-ту Конференцію молодих 
дослідників-зоологів – 2015 (всеукраїнську), присвячену 200-річчю від дня народження 
К. Ф. Кесслера (м. Київ).  

Оргкомітет конференції: к. б. н. М. О. Калюжна, к. б. н. Н. С. Атамась, к. б. н. Ю. П. 
Канана, С. В. Корнєєв, І. О. Синявська, к. б. н. О. С. Шевченко, Є. Б. Яковлєв, д. б. н. І. І. 
Дзеверін. Допомагали у вирішенні технічних питань Є. Улюра та к. б. н.  Г. Нужна.   

У конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та здобувачі з сімнадцяти установ 
України. Конференцію відкрив директор Інституту зоології чл.-кор. НАН України І. І. 
Акімов. Протягом роботи Конференції представлено 2 пленарні та 33 секційні доповіді. 

Пленарну секцію розпочала доповідь присвячена 200-річчю від дня народження Карла 
Федоровича Кесслера кандидата біологічних наук О. С. Шевченко. Доповідач наголосила на 
внеску видатного науковця у розвиток зоології, паралельно окресливши стан розвитку науки 
того часу в Російській імперії. 

Важливу тему підняла у своїй пленарній доповіді «Археозоологія — галузь на межі 
наук» кандидат біологічних наук Є.Ю. Яніш. Доповідач наголосила на необхідності 
активнішого розвитку цього перспективного напрямку науки в Україні і, завдяки численним 
прикладам із практики, звернула увагу колег-зоологів на значний пласт даних, які можна 
отримати при взаємовигідній співпраці з археологами. 

Секційна робота конференції дала можливість заслухати та обговорити результати 
оригінальних досліджень з палеонтології, іхтіології, орнітології, ентомології, теріології, 
зоології безхребетних, паразитології та біологічного методу захисту рослин. 

Під час конференції серед учасників проходив конкурс на кращу доповідь, переможці 
якого отримали цінні подарунки (книги) та можливість позачергової публікації у науковому 
виданні Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України «Вестник зоологии». До 
складу журі конкурсу увійшли члени Оргкомітету. Консультативний голос мали 
співробітники ІЗАН, які прослухали всі доповіді. Доповіді членів Оргкомітету участі в 
конкурсі не брали. 

Перше місце у секції «Зоологія хребетних» посіла доповідь 
Kravchenko K., Furmankiewicz A. Winter activity of Common Noctule (Nyctalus noctula) in 
Wroclaw city (Lower Silesia, Poland) (доповідач К.О. Кравченко, м. Харків). 

Перше місце у секції «Зоологія безхребетних» зайняла доповідь Chernukha A.O., Stetsun 
H. A., Matushkina N. A. Comparative morphology of the sting apparatus of some digger wasps 
(Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae) (доповідачі – Г. А. Стецун, А. О. Чернуха, м. Київ). 



Друге місце розділили доповіді Н. О. Брусенцової «Лисиця та борсук в умовах НПП 
“Слобожанський”» та А. О. Маркової «Міжвидова агресія птахів на місцях водопою». 

Також додатково науковими товариствами Інституту було відмічено ряд доповідей, що 
свідчить про високий рівень підготовки молодих вчених. 

Тези доповідей Конференції опубліковано у дев’ятому випуску Зоологічного кур’єру, 
ПДФ якого розміщено на веб-сайті Інституту зоології (http://mail.izan.kiev.ua/rmd/KMDZ-
15_abstr.pdf); Технічне редагування: І. О. Синявська, к.б.н. О. С. Шевченко, Є. Б. Яковлев; 
верстка: к.б.н. О. С. Шевченко.  

Під час та після проведення конференції було організовано додаткові заходи: 
19.11.2015 – пішохідна екскурсія Академічним кварталом (к. б. н. О. В. Годлевська); 
20.11.2015 – година запитань та відповідей для здобувачів наукових ступенів (секретар 
Спеціалізованої ради Інституту зоології к. б. н. Ю. К. Куцоконь); 20.11.2015 – майстерклас 
«Морфометричні методи в теріології (завідувач та співробітники відділу еволюційної 
морфології хребетних д. б. н. І. І. Дзеверін, к. б. н. М. А. Гхазалі, Г. В. Романюк). 

Семінари 

Протягом 2015 року Радою молодих дослідників Інституту зоології було організовано 3 
відкриті лекції в рамках циклу «Шпаргалки для зоологів»: 

1) 29.01.2015 «ГІС в зоології», лектор А. П. Біатов (НПП «Слобожанський»); 
2) 12.03.2015 «Разнообразие эволюционных теорий», лектор д.б.н. Игорь Игоревич 

Дзеверин (ИЗАН);  
3) 04.11.2015 «Принципи проектування зоологічних баз даних», лектор к.б.н. Юрій 

Олександрович Москаленко (Чорноморський біосферний заповідник).   

Науково-популярні заходи 

Рада молодих дослідників приймала участь в організації та проведенні науково-
просвітницького заходу «Дні науки. Весна – 2015» (травень 2015 р.). Це проект 
популяризації науки, організований молодими вченими Національної академії наук (НАН) 
України. Цьогорічні події проходили спільно з Міжнародним Днем рослин (Fascination of 
Plants Day) під егідою Європейської організації біології рослин (EPSO) в Україні, а також з 
Міжнародним Днем музеїв під егідою Міжнародної ради музеїв (ICOM). В рамках Днів 
науки 17 травня співробітниками та аспірантами Інституту було проведено 6 науково-
популярних лекцій та 9 демонстрацій, також розпочали роботу 2 фотовиставки «Тваринний 
світ України», «Тварини зони відчуження ЧАЕС»; 20 травня для всіх бажаючих було 
проведено екскурсії у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка, а 23 травня – у 
державному заказнику «Лісники». 

У листопаді 2015 року члени РМД (к. б. н. М. О. Калюжна, к. б. н. Н. С. Атамась) 
приймали участь в якості демонстраторів у науково-просвітницькому заході «Дні науки. 
Осінь – 2015» на базі Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (15.11.2015). 
Окрім участі в якості демонстратора Н. С. Атамась була серед організаторів цієї події, 
зокрема, відповідала за інформаційну кампанію. 

Виставки 

Після проведення науково-просвітницького заходу «Дні науки. Весна – 2015 (травень 
2015 р.) в Інституті зоології Радою молодих дослідників було оформлено 2 постійні 
фотовиставки: «Тваринний світ України», «Тварини зони відчуження ЧАЕС». 

Налагодження обміну інформацією  

Члени РМД проводять поширення інформації серед молодих вчених Інституту щодо 
конференцій, нових зоологічний подій, стипендій, грантів, публікацій тощо. 

 



Зовнішня діяльність 

Продовжено інформаційний обмін та координацію діяльності між РМД академічних і 
освітніх установ України.  

Член РМД ІЗАН к.б.н. Н. С. Атамась є головою Ради молодих вчених Відділення 
загальної біології НАН України та членом Ради молодих вчених НАН України і веде активну 
діяльність: зокрема цього року нею проведена робота та подання пропозиції щодо статей 
«Закону про науку та науково-технічну діяльність», внесення пропозицій щодо проекту 
Положення «Про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в 
аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)», 
проекту Постанови «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», проекту  Порядку «Про затвердження 
рішень про присвоєння вчених звань», проекту Наказу МОН «Про оприлюднення дисертацій 
та відгуків офіційних опонентів». 

Члени РМД та інші молоді вчені Інституту приймали активну участь в акціях, 
ініційованих РМВ НАНУ щодо недоліків та небезпек прийняття Проекту Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік»: 

8 грудня «Молодь НАН – за реформу науки, а не бюджетний дерибан!» 

Подія на Facebook - https://www.facebook.com/events/425095484342661/ 

9 грудня «Руки геть - від науки!» 

Подія на Facebook - https://www.facebook.com/events/1228525090497777/ 

16 грудня  «У науки – зв’язані руки» 

Подія на Facebook - https://www.facebook.com/events/223922297939886/ 

Головою РМД к.б.н. М. О. Калюжною було підготовано та розіслано звернення «Щодо 
недоліків Проекту Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік та небезпеки 
його прийняття для функціонування та розвитку науки в Україні» на адреси прем’єр-міністра 
України та міністрів Кабінету міністрів України. 

Н. С. Атамась приймала активну участь в інформаційній кампанії та координації акцій 
протесту, стрямованих на зміни та перегляд Проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік», а саме статті 30; також брала участь у ефірах та надавала 
інтерв’ю на радіо "Киев", радіо "Вести" і "Громадське ТВ" з приводу ситуації з 
реформуванням наукової сфери в Україні та акцій протестів.  

Інша діяльність 

Представлення діяльності РМД Інституту зоології в мережі Інтернет: 

• на сторінці Інституту зоології (http://www.izan.kiev.ua/rmd.htm)  

• у соціальних мережах Facebook, Vkontakte  

• на сайті Національної академії наук України 
(http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/36th_conference_of_young_zoologists.pdf;  
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/36th_conference_of_young_zoologists_2015_res
ults.pdf)  

Голова Ради молодих дослідників Інституту зоології 

к. б. н. М. О. Калюжна 

http://www.izan.kiev.ua/rmd.htm
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/36th_conference_of_young_zoologists.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/36th_conference_of_young_zoologists_2015_results.pdf
http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/36th_conference_of_young_zoologists_2015_results.pdf

