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18-19 листопада 2015 року відбулася Конференція молодих дослідників-зоологів 

– 2015, присвячена 200-річчю від дня народження видатного зоолога Карла 

Федоровича Кесслера (1815-1881). Співорганізаторами заходу виступили Інститут 

зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України та Рада молодих дослідників 

інституту. 
 

 
 

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся директор Інституту 

зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України член-кореспондент НАН України  

Виступ директора Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України 

члена-кореспонданта НАН України І.А. Акімова 



І.А. Акімов, який наголосив на важливості спілкування й обміну думками між 

ученими та можливостях молоді отримувати нові знання і відкривати нові 

напрями в науці. 

Роботу пленарної секції розпочала доповідь кандидата біологічних наук  

О.С. Шевченко, присвячена 200-річчю від дня народження К.Ф. Кесслера. Вчена 

розповіла про внесок видатного дослідника у розвиток зоології, а також окреслила 

тогочасний стан розвитку науки в Російській імперії. 

Особливу увагу учасників заходу 

привернув виступ кандидата біологічних 

наук Є.Ю. Яніш, який стосувався проблем 

археозоології. Дослідниця зазначила, що 

впродовж ХХ ст. у всьому світі відбувалися 

зміни в розумінні значення й можливостей 

археозоології та її виокремлення в окрему 

дисципліну зі складу палеонтології. Нині, як 

зауважила доповідачка, в Європі та Північній 

Америці створюються археозоологічні 

лабораторії та навіть цілі інститути, фахівці 

яких завдяки дослідженню залишків 

тварин вивчають і реконструюють 

господарське життя людей стародавніх 

епох. Крім того, Є.Ю. Яніш окреслила 

історію розвитку археозоологічних 

досліджень на теренах нашої держави, а 

також наголосила на необхідності 

активнішого розвитку цього 

перспективного наукового напряму в Україні та звернула увагу колег-зоологів на 

значний пласт даних, які можна отримати при плідній і взаємовигідній співпраці з 

археологами.  

Під час роботи секцій учасники конференції заслухали й обговорили 

результати оригінальних досліджень в галузі палеонтології, іхтіології, орнітології, 

ентомології, теріології, зоології безхребетних, паразитології та біологічного методу 

захисту рослин. 

У рамках конференції було також проведено конкурс на найкращу доповідь. У 

секції «Зоологія хребетних» перше місце посіла доповідь «Winter activity of Common 

Noctule (Nyctalus noctula) in Wroclaw city (Lower Silesia, Poland)» (доповідач –  

К.О. Кравченко, м. Харків), а в секції «Зоологія безхребетних» – доповідь «Comparative 

morphology of the sting apparatus of some digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae, 

Sphecidae)» (доповідачі – Г.А. Стецун та А.О. Чернуха, м. Київ). Друге місце між собою 

розділили доповіді «Лисиця та борсук в умовах НПП «Слобожанський»»  

(Н.О. Брусенцова) і «Міжвидова агресія птахів на місцях водопою» (А.О. Маркова). 

Переможці отримали цінні подарунки та можливість позачергової публікації у 

науковому виданні інституту «Вестник зоологии». Науковими товариствами, які 

функціонують на базі інституту, було додатково відзначено низку доповідей, що є 

свідченням високого рівня підготовки молодих учених. 

Доповідь кандидата біологічних наук Є.Ю. Яніш 

«Археозоологія – галузь на межі наук» 



      

 
Програмою наукової конференції було заплановано й інші заходи. Так,  

19 листопада 2015 року кандидат біологічних наук O.В. Годлевська провела для 

молодих дослідників пішохідну екскурсію Академічним кварталом, під час якої 

ознайомила їх з історією будівлі, де нині розташовується Інститут зоології імені  

І.І. Шмальгаузена, Національний науково-природничий музей й Інститут ботаніки імені 

М.Г. Холодного НАН України, та сусідніх споруд. Дослідниця зауважила, що назва 

кварталу не є випадковою, адже від початку свого існування він був і дотепер 

залишається осередком просвіти й науки. 

20 листопада 2015 року в актовій залі Інституту зоології імені  

І.І. Шмальгаузена НАН України було організовано годину запитань і відповідей для 

аспірантів та здобувачів наукових ступенів під назвою «Запитайте у секретаря 

спецради: шпаргалка для здобувачів». Секретар спеціалізованої ради інституту  

Ю.К. Куцоконь розповіла присутнім про деталі підготовки до захисту аспірантів і 

здобувачів наукових ступенів. 

Цього ж дня відбувся й майстер-клас «Морфометричні методи у теріології», 

проведений завідувачем і співробітниками відділу еволюційної морфології хребетних 

інституту. Організатори прочитали для учасників три пізнавальні лекції – «Череп і 

зубна система ссавців» (доктор біологічних наук І.І. Дзеверін), «Вимірювання черепу, 

робота в музеї, підготовка таблиць» (кандидат біологічних наук М.А. Гхазалі) та 

«Геометрична морфометрія» (Г.В. Романюк). Під час майстер-класу викладачі 

також надали молодим ученим практичну інформацію і можливість власноруч 

виміряти черепи ссавців. 

 

Призерки конференції: на фото ліворуч (зліва направо) - Г.А. Стецун і А.О. Чернуха, 

на фото праворуч – А.О. Макарова 



 
 

 

 

 
За інформацією Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України 

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України 

Майстер-клас «Морфометричні методи у теріології»: кандидат біологічних наук М.А. Гхазалі демонструє, 

як правильно вимірювати череп 

Під час пішохідної екскурсії Академічним кварталом 


