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

у 2019 році 
 
У 2019 році Рада молодих дослідників ІЗАН працювала у такому складі:  
Голова: к. б. н. М. О. Калюжна (відділ систематики ентомофагів та екологічних основ 

біометоду). 
Заступник голови: к. б. н. О. С. Шевченко (відділ акарології). 
Члени Ради: к. б. н. І. О. Синявська (лабораторія популяційної екології відділу 

моніторингу та охорони тваринного світу), к. б. н. А. О. Маркова (відділ фауни і систематики 
хребетних), к. б. н. С. В. Корнєєв (відділ загальної та прикладної ентомології), к. б. н. 
К. В. Мартинова (відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду), к. б. н. 
Н. С. Атамась (лабораторія популяційної екології відділу моніторингу та охорони 
тваринного світу). 

Консультант Ради — д. б. н. І. І. Дзеверін (відділ еволюційної морфології). 
 
I. Конференції 
13-14 листопада 2019 року в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України 

відбулась 40-а Ювілейна Конференція молодих дослідників-зоологів. 
Цього року конференція об’єднала молодих вчених з 7 міст України (Київ, Харків, 

Житомир, Черкаси, Луцьк, Львів, Ужгород) та 19 наукових та науково-освітніх установ 
України, а саме Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Інституту 
гідробіології НАН України, Інституту агроекології та природокористування НААН України, 
цілої низки провідних ВНЗ (Київський, Харківський, Львівський, Ужгородський, 
Черкаський, Східноєвропейський національні університети, Національний університет 
«Києво-Могилянська академія», Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, Київський академічний університет), 
національних природних парків «Слобожанський», «Гомільшанські ліси», «Яворівський», 
Науково-консультативної ради з питань охорони морських ссавців при Міністерстві екології 
та природних ресурсів України, Українського наукового центру екології моря. 

Урочисто відкрив конференцію заступник директора Інституту зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, Віталій Олександрович 
Харченко. 

У програму конференції увійшло 3 пленарні та 23 секційні доповіді.  
На пленарних засіданнях учасники конференції заслухали оглядові доповіді про 

сучасні зоологічні та міждисциплінарні дослідження: «Мозок мурахи: чому трематода 
володіє предметом краще за фізіологів» (к. б. н. Болдирєв О. І., Інститут фізіології 
ім. О. О. Богомольця НАН України), «Археологія та археозоологія: взаємний профіт»  
(к. і. н. Хамайко Н. В., Інститут археології НАН України), «Сучасні дослідження з комах-
ентомофагів (за результатами участі у міжнародній конференції IEIC6, 9-13 вересня 2019 р., 
м. Перуджа, Італія)» (к. б. н. Калюжна М. О., Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 
України). 

Секційні доповіді охоплювали широке коло питань. Доповіді молодих вчених 
показали результати їх роботи у галузі фауни, екології, паразитології, морфології, фізіології, 
палеонтології та еволюції тварин, прикладних питань. Тези доповідей учасників конференції 
буде опубліковано в 13-му випуску Зоологічного кур’єра в електронному форматі з 
подальшим його розміщенням на веб-сайті Інституту зоології – http://izan.kiev.ua/rmd/rmd-
zook.htm. 

14 листопада в рамках конференції відбувся майстер-клас «Різноманіття морських 
копеподних ракоподібних у водах навколо Української Антарктичної станції “Академік 
Вернадський”», який відвідали усі бажаючі. Майстер-клас провели к. б. н. Самчишина Л. В. 
(ДУ «Національний антарктичний науковий центр України») та к. б. н. Свєтличний Л. С. 
(відділ фауни та систематики безхребетних, Інститут зоології НАН України). 



З нагоди ювілею учасники конференції отримали для своїх організацій комплекти 
освітніх плакатів із зображеннями тварин Червоної книги України. 

Оргкомітет висловлює подяку співробітникам Інституту к. б. н. Сироті Я. Ю. (відділ 
паразитології) та к. б. н. Пушкарю Т. І. (відділ ентомології та наукових фондових колекцій) 
за волонтерську допомогу. 

Оргкомітет вдячний дирекції, адміністрації та співробітникам бібліотеки Інституту 
зоології за сприяння та всебічну підтримку у проведенні Конференції. 

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

які мала можливість відвідувати і більш широка аудиторія.  
В рамках Клубу мандрівників ІЗАН 6.02.2019 р. к. б. н. Віталій Миколайович Смаголь 

(відділ фауни і систематики хребетних) зробив доповідь «Біологічні дослідження на УАС 
“Академік Вернадський” в контексті міжнародного договору про Антарктику». Доповідь 
мали можливість відвідати усі бажаючі. 

  
III. Робота по інформуванню та залученню студентів до дослідницької роботи 

Інституту 
Рада молодих дослідників постійно підтримує зв’язок із кафедрою екології та зоології 

Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та студентами Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». Відбувається інформування студентів ВНЗ 
України про можливі тематики співпраці із співробітниками Інституту зоології через 
особисте спілкування та під час проведення Конференції молодих дослідників-зоологів. 

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

популярних заходів «Дні науки–2019» (травень, листопад) та Всеукраїнський фестиваль 
науки (травень). За організацію та проведення цих заходів відповідала заступник голови 
РМД к. б. н.  О. С. Шевченко. 

В рамках Всеукраїнського фестивалю науки 16.05.2019 р. в Інституті зоології відбувся 
науково-популярний захід День Антарктиди «Із країни вічного холоду». В рамках заходу 
українськими дослідниками-полярниками було зроблено 6 доповідей про подорожі до 
Антарктиди. Вчені розказали як проходять робочі будні на дослідницькій станції, яку роботу 
вони там виконують та поділилися враженнями і результатами праці. Відвідувачі дізналися, 
які біологічні об’єкти на полюсі мають актуальність вивчення на сьогоднішній день та мали 
можливість задати питання. 

Осінній захід «Дні науки-2019» відбувся у стінах Інституту зоології 9-10 листопада. 
Під час заходу, також за участі інших наукових та громадських організацій (Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-
Людина»,  ГО «Українська природоохоронна група», притулки для ведмедів «Бела Скеля» та 
Київського зоопарку), було проведено 7 науково-популярних лекцій, які висвітлили широке 
коло питань охорони природи, зокрема охорони тварин Червоної книги України, збереження 
гірських хребтів Карпат та українських лісів; було розглянуто екосистемні послуги, які ми 
безкоштовно отримуємо від природи, коли її зберігаємо; говорили про повернення втрачених 
перекладів та книжок про природу; пробували працювати з текстами в техніці  «блек-ауту». 

Необхідно відмітити активну участь у «Днях науки-2019» (листопад) та волонтерську 
допомогу організаторам к. б. н. Т. І. Пушкаря (відділ ентомології та наукових фондових 
колекцій), якому РМД висловлює щиру подяку. 

 
V. Налагодження обміну інформацією  
6 березня 2019 р. РМД провела зустріч-знайомство молодих вчених ІЗАН з 

аспірантами нового року набору. 
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. 

 

26 листопада 2019 р. 

Голова Ради молодих дослідників 

Кандидат біологічних наук       М. О. Калюжна 
 

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

