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

у 2020 році 
 
У 2020 році Рада молодих дослідників ІЗАН почала 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). 

 
26 лютого 2020 р. відбулися Загальні збори молодих вчених Інституту, на 

яких було представлено звіт за результатами роботи РМД у 2015-2019 рр. та 
обрано новий склад Ради: 

Голова: к.б.н. А. О. Маркова (відділ фауни і систематики хребетних) 
Заступник голови: к. б. н. О. С. Шевченко (відділ акарології). 
Члени Ради: к. б. н. С. В. Корнєєв (відділ загальної та прикладної 

ентомології), к. б. н. К. В. Мартинова (відділ систематики ентомофагів та 
екологічних основ біометоду), М. О. Савченко (відділ моніторингу та охорони 
тваринного світу), П. М. Воробей (аспірант відділу моніторингу та охорони 
тваринного світу). 

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

 
Діяльність РМД у 2020 р. проходила переважно в умовах карантину з 

приводу пандемії COVID-19, запровадженого на території України з 18 березня 
по 31 грудня 2020 р. 

 
I. Конференції 
Оскільки 2020 р. був ювілейним для Інституту зоології, було прийнято 

рішення провести щорічну «Конференцію молодих дослідників зоологів» разом 
із Ювілейною науковою конференцію Інституту, присвяченою 90-річчю 
установи. Проведення конференції було заплановано на 6-8 жовтня 2020 р. 
Членами РМД проводилась робота у складі оргкомітету конференції 
(інформаційна підтримка, розсилка повідомлень, листування з учасниками). 
Через продовження карантину з приводу COVID-19, Конференцію було 
перенесено на весну 2021 р. Робота з підготовки до конференції триває. 

 
 



II. Проект збору макулатури в Інституті зоології 
На початку 2020 р. Радою молодих дослідників та небайдужими 

спеціалістами Інституту розпочато проект зі збору макулатури на переробку. 
Проведено інформування співробітників щодо можливості здати макулатуру. 
Накопичення макулатури відбувається у приміщенні оранжереї Інституту.   

 
III. 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). 

Рада молодих дослідників підтримує постійний зв’язок із кафедрою 
екології та зоології Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка 
та студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія» для 
залучення студентів до співпраці із співробітниками Інституту зоології. 

 
IV. Семінари, лекції та науково-популярні події 
Було заплановано проведення ряду наукових та науково-популярних 

подій, однак через постійне продовження карантину з приводу COVID-19 їх 
проведення було відкладене на майбутнє.  

 
 

 

30 листопада 2020 р. 

Голова Ради молодих дослідників 

Кандидат біологічних наук       А. О. Маркова 
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