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

у 2017 році 
 
У 2017 році Рада молодих дослідників ІЗАН 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 (лабораторія популяційної екології відділу 

моніторингу та охорони тваринного світу), к. б. н. Ю. П. Канана (відділ фауни та 
систематики безхребетних), к. б. н. С. В. Корнєєв (відділ загальної та прикладної 
ентомології), к. б. н. І. О. Синявська (лабораторія популяційної екології відділу моніторингу 
та охорони тваринного світу), к. б. н. О. С. Шевченко (відділ акарології), Є. Б. Яковлєв 
(відділ паразитології). У 2017 році до складу Ради приєднались к. б. н. К. В. Мартинова 
(відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду), А. О. Маркова (відділ 
фауни і систематики хребетних). 

Консультант Ради — д. б. н. І. І. Дзеверін (відділ еволюційної морфології). 
 
I. Конференції 
 
Проведено 38-му Конференцію молодих дослідників-зоологів – 2017 (всеукраїнську), 

присвячену 170-річчю від дня народження відомого українського вченого-ембріолога 
Володимира Володимировича Заленського (1847–1918). 

Цього року конференція об’єднала молодих вчених з 6 наукових та науково-освітніх 
установ України: Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, Житомирського державного університету 
ім. Івана Франка, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Кременецького 
лісотехнічного коледжу, НПП «Слобожанський». 

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

Після відкриття конференції до учасників та гостей звернулася Колін Масценік, 
співзасновник та президент компанії з онлайн освіти MOGwee з пропозицією про співпрацю 
у галузі надання освітніх послуг для школярів та студентів. 

На пленарному засіданні учасники заслухали доповідь про життя та науковий доробок 
Володимира Володимировича Заленського, яку представила к. б. н. О. С. Шевченко. 

У програму секційних засідань конференції увійшли доповіді, які висвітлювали 
результати роботи молодих вчених у галузі фауни, екології, морфології тварин, прикладних 
питань. Всього було заслухано 14 доповідей. Тези доповідей учасників конференції 
опубліковано в 11-му випуску Зоологічного кур’єра в електронному форматі з подальшим 
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 можливість подати за 
матеріалами доповідей статті у науковий журнал Інституту «Вестник зоологии», який 
входить до міжнародних наукометричних баз даних. 

 
Перше місце у секції «Зоологія хребетних» посіла доповідь: 
 

Брусенцова Н. О. Підземні сховища лисиці та борсука у нагірних дібровах. 
 

Перше місце у секції «Зоологія безхребетних» зайняла доповідь: 
 
Сусуловська С. А. Стан і перспективи досліджень фітонематод родини Longidoridae 

Thorne, 1935 (Nematoda: Dorylaimida) на території України. 
 
Друге місце розділили доповіді: 



Красовська А. С. Представники надродини Muroidea в фауні Гологоро-Кременецького 
кряжу. 

Савченко М. О. Сучасний стан Myotis nattereri (Kuhl, 1817), Chiroptera, в Україні та 
моделювання поширення виду. 

 
Додатково було відмічено доповідь: 
 
Дмитрієва І. Г. Порівняльні дослідження угрупувань гельмінтів популяцій озерної 

жаби Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae) з двох водойм  
Київської області. 

 
В рамках конференції 19 та 20 жовтня відбулися постконференційні заходи, які мали 

можливість відвідати усі бажаючі: 
Відкрита лекція «”Паразити” в комп’ютерах» (в рамках циклу «Шпаргалки для 

зоологів»). Лекцію було присвячено безпеці при користуванні комп’ютерами, зокрема 
безпеці в Інтернеті та захисту від вірусних атак, які набули поширення останнім часом. 
Лектор — співробітник науково-інформаційного та видавничого відділу, системний 
адміністратор Інституту зоології Гуляєв Д. П. 

Майстер-клас «Практичні поради з English writing». Семінар для молодих вчених 
та всіх бажаючих провели співробітники наукових відділів Інституту зоології к. б. н. 
Мартинова К. В., к.б.н. Шевченко О. С., д.б.н., проф. Корнєєв В. О., д. б. н. Кузьмін Ю. І. 

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

 
II. Наукові семінари та лекції 
 
У звітному періоді Радою проведено також наступні семінари та лекції:  
  

1) 05.01.2017. "Шпаргалки для зоологів" 
 
Семінар "Молекулярная систематика: найди себя в ГенБанке", доповіді: 
(1) к.б.н. Юлія Канана «Первые шаги молекулярного систематика: от пробы к 

дереву»; 
(2) к.б.н. Наталія Яковенко «Определение видов микроскопических беспозвоночных 

методами ДНК-таксономии» 
 

2) 25.01.2017. "Шпаргалки для зоологів" 
 
Доповідь д.б.н. Сергія Юрійовича Утєвського (ХНУ ім. В. Н. Каразіна)  
 
"Організація лабораторії молекулярної філогенетики" 
  

3) 16.02.2017. Клуб мандрівників ІЗАН 
 
Фоторозповідь д.б.н. Юрія Ігоровича Кузьміна (ІЗАН) 
 
"Гельмінти, гельмінтологи та природа східної Амазонії" 
 

4) 14.03.2017. Лекція к.б.н. Олексія Янчукова (Bülent Ecevit University, Туреччина) 
 

«Варіація числа копій генів та її еволюційне значення» 
 
Організовано за підтримки Ради молодих вчених Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця та Київськоо клубу «Еволюція» 



 
5) 27.10.2017. Семінар спеціаліста з навчання Clarivate Analytics к.б.н. Ірини 

Олександрівни Тихонкової 
«Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця». 
Як підготувати звіт з публікаційної діяльності за визначений проміжок часу для 
науковця або відділу, про що говорять (або мовчать) показники. 
 
III. Робота по інформуванню та залученню студентів до дослідницької роботи 

Інституту 
 
24.01.2017 р. Зустріч із к.б.н. Н. О. Матушкіною, доцентом кафедри екології та 

зоології, ННЦ Інститут біології та медицини, Київський національний університет ім. 
Т. Г. Шевченка, щодо співпраці між кафедрою та Інститутом зоології, популяризації 
зоологічного напрямку та залучення студентів до написання кваліфікаційних робіт із 
зоології. 

15.06.2017 р. проведено презентацію діяльності РДМ для студентів університету 
«Україна» 

 
IV. Науково-популярні заходи 
 
Члени Ради молодих дослідників брали участь у проведенні заходів в рамках науково-

популярного заходу «Дні науки. Весна – 2017» та «Міжнародний день рослин» (травень 
2017 р.).  

 
V. Налагодження обміну інформацією  
 
Постійно проводилась робота з інформування молодих вчених про проведення 

конференцій, лекцій та семінарів (e-mail розсилка для молодих вчених, сторінка ІЗАН у 
соціальній мережі Facebook), оновлювалась інформація на веб-сторінці РМД 
(http://www.izan.kiev.ua/rmd.htm), зокрема розміщувались відео-записи та презентації 
проведених лекцій та семінарів.  

Проводилась робота по інформаційній підтримці лекцій Інституту зоології для 
аспірантів. 

 
VI. Зовнішня діяльність 

Продовжено інформаційний обмін та координацію діяльності між РМД/В 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, вела активну 
діяльність, зокрема за напрямками академічної доброчесності та популяризації науки.  

За результатами проведення Конференції молодих дослідників зоологів – 2017 РМД 
надавала інформацію прес-службі НАНУ 
(http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3547). 

 
 

5 грудня 2017 р. 

Голова Ради молодих дослідників 

Кандидат біологічних наук       М. О. Калюжна 
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