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

у 2018 році 
 
У 2018 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), к.б.н. Є. Б. Яковлєв 
(відділ паразитології), 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). 
Наприкінці року зі складу РМД за власним бажанням вийшов к.б.н. Є. Б. Яковлєв 

(відділ паразитології).  
 
I. Конференції 
14-15 листопада 2018 р. проведено 39-ту Конференцію молодих дослідників-

зоологів – 2018 (всеукраїнську), присвячену 100-річчю Національної академії наук України. 
Цього року конференція об’єднала молодих вчених з 5 міст (Київ, Харків, Одеса, 

Львів, Ужгород) та 13 наукових та науково-освітніх установ України: Інституту зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 
Інституту еволюційної екології, Інституту агроекології та природокористування НААН, цілої 
низки організацій, що займаються морськими дослідженнями: Українського наукового 
центру екології моря, Одеського центру південного науково-дослідного інституту морського 
рибного господарства та океанографії, Науково-консультативної ради з питань охорони 
морських ссавців при Міністерстві екології та природних ресурсів України; та провідних 
ВНЗ України: Київського, Харківського, Одеського, Львівського, Ужгородського 
національних університетів та Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

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

На пленарному засіданні учасники заслухали доповідь про розвиток та досягнення 
Інституту зоології, яку представила к. б. н. К. В. Мартинова, та дві доповіді, що розкрили 
питання історії, предмету досліджень та актуальних завдань сучасної етології (доповіді 
представили А. О. Маркова та запрошений гість з Інституту еволюційної екології к.б.н. 
В. А. Горобчишин).  

У програму секційних засідань конференції увійшли доповіді, які висвітлювали 
результати роботи молодих вчених у галузі фауни, систематики, екології, морфології, 
поведінки тварин, паразитології, україномовної термінології, проблеми інвазійних видів та 
охорони тваринного світу. Всього було заслухано 27 доповідей. Тези доповідей учасників 
конференції опубліковано в 12-му випуску Зоологічного кур’єра в електронному форматі з 
розміщенням на веб-сайті Інституту зоології – http://izan.kiev.ua/rmd/rmd-zook.htm. 

В рамках конференції 15 листопада відбувся воркшоп «Академічна мобільність», який 
мали можливість відвідати усі бажаючі. 

 
II. Наукові семінари та лекції 
У звітному періоді Радою проведено інформаційну підтримку лекцій для аспірантів, 

які мала можливість відвідувати і більш широка аудиторія. Поширення інформації про 
проведення лекцій почалось ще у 2017 році. За весь період публічних лекцій для аспірантів 
ІЗАН РМД взяло участь у створенні афіш та розміщенні оголошень для 23 лекцій. 

 
 



Також за участі РМД було організовано і проведено наступні наукові зустрічі:  
  

1) 13.06.2018 р. Девід Ортон (Йоркський університет, Велика Британія) «Археологія 
чорного пацюка (Rattus rattus) в Європі римсього часу та середньовіччя: розселення, 
урбанізм, зв’язки». 

2) 24.09.2018 р. Йоко Мацумура (Кільський університет, Німеччина) «Elongated penises 
in beetles». 
 
III. Робота по інформуванню та залученню студентів до дослідницької роботи 

Інституту 
Під час проведення Конференції молодих дослідників-зоологів-2018, 14-15 листопада, 

до Інституту зоології приходили групи студентів з Київського національного університету 
ім. Т. Г. Шевченка та Національного університету біоресурсів та природокористування, які 
мали можливість познайомитися із дослідженнями молодих вчених Інституту та були 
запрошені долучатися в подальшому до роботи конференції та дослідницької роботи 
Інституту в цілому. 

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

популярного заходу «Дні науки–2018» (травень, листопад). 
Осінній захід «Дні науки-2018» відбувся у стінах Інституту зоології 11 листопада. Під 

час заходу, також за участі інших установ НАН України (Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця), було проведено 6 науково-
популярних лекції.  

Під час «Днів науки» к.б.н. Євгенія Яніш розповіла про «Монголію очима орнітолога» 
за результатами та враженнями від участі у міжнародній орнітологічній експедиції 
Монголією. Олексій Василюк в рамках доповіді «Повернення рідкісних видань про природу 
Києва. 100 років потому» зробив презентацію трьох унікальних репринтних видань початку 
20 століття, автором яких є видатний біолог, краєзнавець і історик М.В. Шарлемань. 

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

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

 
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, яка є головою Ради молодих вчених Відділення 

загальної біології НАН України та членом Ради молодих вчених НАН України, веде активну 
діяльність, зокрема за напрямками академічної доброчесності та популяризації науки.  

Проводиться інформування прес-служби НАНУ щодо проведення конференцій та 
інших заходів. 

 

6 грудня 2018 р. 

Голова Ради молодих дослідників 

Кандидат біологічних наук       М. О. Калюжна 
 

http://www.izan.kiev.ua/rmd.htm

