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Novitates Theriologicae, Pars 7 (Методики обліку теріофауни) 
Луганськ, 2007: с. 10–14 

 
Учасники та теми доповідей Теріологічної школи-семінару 
з методик обліку фауни  

 
Учасники теріошколи 

Теріологічна школа 2012 року була найбільшою за кількістю учасників 
від початку заснування цього щорічного семінару науковців. Загалом за всі дні 
роботи школи було порядку 80–90 учасників (не всі організатори були учасни-
ками семінарів, не всі учасники були на всіх частинах програми, тобто йшов 
постійний перерозподіл, проте одночасно щодня було не менше 60–70 осіб). 
 

Оргкомітет з підготовки школи 

До оргкомітету увійшли 13 колег, у тому числі 10 зоологів та три керівни-
ки різних структур, що сприяють розвитку і проведенню Теріошколи. 
 

• Башта Андрій-Тарас — Інститут екології Карпат НАНУ (організація екскурсій) • Бовт 
Ярослав Семенович — Проректор УкрДЛТУ (організація побуту) • Головачов Олек-
сандр Валерійович — Львівський національний університет (реєстрація учасників) • 
Гузій Анатолій Ількович — Національний аграрний університет (молодіжні конкурси) • 
Данчук Олег Тадейович — Директор природного заповідника "Розточчя" (організація 
побуту) • Загороднюк Ігор Володимирович — Інститут зоології НАН України (голова 
Теріологічної школи, програма школи) • Делеган Іван Васильович — УкрДЛТУ (орга-
нізація всієї Школи) • Дикий Ігор Васильович — Львівський національний університет 
(голова Оргкомітету 9 Школи, організатор усього ) • Кобинець Наталя Михайлівна — 
Державний природознавчий музей НАНУ (Львів) (польовий практикум з обліку мікро-
маммалій) • Мисюк Володимир Олександрович — Львівський національний універси-
тет (організація побуту) • Сребродольська Євгенія Борисівна — доцент каф. зоол. ЛНУ 
ім. І. Франка (конкурс студентських праць) • Стрямець Галина Володимирівна — Запо-
відник Розточчя (організація побуту та екскурсій) • Хоєцький Павло — УкрДЛТУ (ор-
ганізація екскурсій) 
 

Почесні гості 

Загалом таких було 10 осіб. 
 

• Бондаренко Володимир Данилович — УкрДЛТУ • Бурмас Василь Романович — 
ДЛГО "Львівліс" (зав. мисливськими територіями) • Дейнека Анатолій Михайлович — 
ДЛГО "Львівліс" (ген. директор) • Криницький Григорій Томкович — УкрДЛТУ (про-
ректор з наукової роботи) • Наглов Володимир Олександрович — Харківська обласна 
СЕС (старійшина Школи) • Пилявський Богдан Романович — Тернопільський пед. уні-
верситет (старійшина Школи) • Полушина Надія — канд. біол. наук (пенсіонер) (допо-
відь, див. далі); • Преснер Богдан Михайлович — Держ. управління екології та природ-
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них ресурсів у Львівській обл. (начальник управління) • Угляр Роман Юрійович — 
Львівське УТМР (голова) • Царик Йосиф Володимирович — Львівський національний 
університет (завідувач кафедрою зоології ЛНУ). 
 

Зоологи заповідників, національних парків, біостанцій 

Заповідники, національні парки та біостанції представляли 12 колег. 
 

• Антонець Надія — Дніпровсько-Орельський природний заповідник (доповідь, див. 
далі); • Вишневський Денис — Чорнобильський науковий центр (доповідь, див. далі); • 
Гащак Сергій — Чорнобильський науковий центр (організація круглого столу); • Ду-
менко Віталій — Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (спостерігач); • Жила Сергій 
— Поліський заповідник (доповідь, див. далі); • Каштальян Олександр — Березинський 
біосферний заповідник / Інститут зоології АН Білорусі (доповідь, див. далі); • Киселюк 
Олександр — Карпатський національний природний парк (доповідь, див. далі); • Конд-
ратенко Олександр — Луганський природний заповідник НАНУ (доповідь, див. далі); • 
Покиньчереда Василь — Карпатський біосферний заповідник (доповідь, див. далі); • 
Ружіленко Надія — Канівський природний заповідник, (доповідь, див. далі); • Селюні-
на Зоя — Чорноморський біосферний заповідник (доповідь, див. далі); • Сторожук Сте-
пан — Природний заповідник Медобори (доповідь, див. далі); 
 

Зоологи наукових центрів 

Ця частина учасників є найбільш представницькою — 24 колеги. 
 

• Бобкова Оксана — Інститут зоології НАН України (доповідь, див. далі); • Волох Ана-
толій — Таврійська агротехнічна академія (доповідь, див. далі); • Гладкевич Сергій — 
«Фотостудія Сергія Гладкевича» (круглий стіл з фото-документації); • Годлевська Лєна 
— Інститут зоології НАН України (проведення Ночі кажанів, доповідь, див. далі); • Го-
льдін Павло — Таврійський національний університет (доповідь, див. далі); • Дзюбенко 
Наталя — Державний природознавчий музей НАНУ (спостерігач); • Дулицький Альф-
ред — Кримська протичумна станція (доповідь, див. далі); • Зоря Олександр — Харків-
ська обласна СЕС (доповідь, див. далі); • Кедров Борис — Ніжинський педагогічний 
університет (доповідь, див. далі); • Костенко Світлана — Інститут агробіології та агро-
екології УААН (доповідь, див. далі); • Мельниченко Богдан — Донецький національ-
ний університет (спостерігач); • Мерзлікін Ігор — Сумський педагогічний університет 
(спостерігач); • М’якушко Станіслав — Київський національний університет (публіка-
ція у працях Школи); • Науменко Тетяна — Українська спелеоасоціація (спостерігач); 
• Петрушенко Ярослав — Інститут зоології НАН України (доповідь, див. далі); 
• Роженко Микола — Одеський національний ун-т (доповідь, див. далі); • Роман Євген 
— вільний зоолог (Херсонська обл.) (доповідь, див. далі); • Сагайдак Андрій — Націо-
нальний аграрний університет (доповідь, див. далі); • Скоробогатов Євген — Харківсь-
кий національний університет (доповідь, див. далі); • Тищенко Володимир — Націона-
льний аграрний університет (доповідь, див. далі); • Ткач Генадій — Харківська обласна 
СЕС (доповідь, див. далі); • Токарський Віктор — Харківський національний ун-т (до-
повідь, див. далі); • Шелепило Андрій — головний мисливствознавець ДЛГО «Львів-
ліс» (доповідь, див. далі); • Шешурак Павло — Ніжинський педагогічний університет 
(доповідь, див. далі). 
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Польська делегація 

Із Польщі заявилися учасниками 12 осіб. 
 

• Andrzejewski Roman, Lopucki Rafal Люблін (poster та доповідь, див. далі); 
• Jendrzejewski Wlodziemerz — Zaklad Badania Ssakow PAN Bialwieza (доповідь, див. 
далі); • Jakubec Zbignew — Wroclaw (Інститут охорони природи) (доповідь, див. далі); • 
Krywko Ewa — Люблін (доповідь, див. далі); • Mroz Iwona — Люблін (доповідь, див. 
далі); • Nadolska Monika — Akademia rolnicha - Wroclaw (доповідь, див. далі); • 
Owadowska Edyta — Kampinoski Park Narodowy (доповідь, див. далі); • Postawa Tomasz 
— Krakow (з середи) (доповідь, див. далі); • Prasowska Monika — Люблін (доповідь, 
див. далі); • Reclewski Jan — Kampinoski Park Narodowy (доповідь; див. E. Owadowska); 
• Ruczynski Ireneusz — Zaklad Badania Ssakow PAN Bialwieza (доповідь, див. далі).  
 

Студентство  

Студентство представляли 22 учасники. 
 

• Атамась Наталя — Київський національний університет (конкурс студ. праць); 
• Бовтунова Юлія — Кам’янець-Подільський педуніверситет (конкурс студ. праць); • 
Бурдо Олена — Міжнародний Соломонів університет (конкурс студ. праць); • Боднар 
Андрій — Львівський національний університет (вільний слухач); • Влащенко Антон 
— Харківський національний університет (конкурс студ. праць); • Влащенко Павло — 
Дружина охорони природи ХНУ (вільний слухач); • Дроботун Олена — Херсонський 
педагогічний університет (конкурс студ. праць); • Зайцева Ганна — Камянець-
Подільський педуніверситет (конкурс студ. праць); • Колесніков Михайло — Лугансь-
кий педагогічний університет (участь в засіданні групи HELP); • Коновал Оксана — 
Міжнародний Соломонів університет (конкурс студ. праць); • Кравченко Марина — 
Харківський національний університет (круглий стіл з фотосправ); • Малащук Наталя 
— Львівський національний університет (вільний слухач); • Морозова Олена — Ніжин-
ський педагогічний університет (конкурс студ. праць); • Пісулінська Наталія — Львів-
ський національний університет (вільний слухач); • Пилипчук Наталя — Київський на-
ціональний університет (вільний слухач); • Русін Михайло — Херсонський педагогіч-
ний університет (конкурс студ. праць); • Сафронова Ліна — Харківський національний 
університет (вільний слухач); • Таран Андрій — Ніжинський педагогічний університет 
(конкурс наук. праць); • Чернякова Дарія — Херсонський педагогічний університет (ві-
льний слухач); • Федас Андрій — Львівський національний університет (вільний слу-
хач); • Фоменко Тетяна — Харківський національний університет (вільний слухач); • 
Шквиря Марина — Міжнародний Соломонів університет (доповідь із А. Сагайдаком). 
 

Теми доповідей учасників семінару 

Частина доповідей була не на сесіях, а на Круглих столах Теріошколи, ви-
світлених в наступній частині звіту про школу. 
 

Методика та методологія досліджень  
• Годлевська Лена. Використання ГІС-технологій для обробки даних в теріологіїна при-
кладі кажанів України). • Бондаренко Володимир. Оцінка якості середовища існування 
мисливської фауни. • Вишневський Денис. Таксономічне багатство фауни хребетних як 
передумова організації об’єктів природно-заповідного фонду України. • Загороднюк 
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Ігор (співавтори: Киселюк Олександр, Поліщук Ігор, Зеніна Інна). Бальні оцінки чисе-
льності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців. • Костенко Світлана (співавтор: 
Глазко Тетяна). Використання цитогенетичних параметрів мишоподібних гризунів для 
біоіндикації забруднених територій. • Мякушко Станіслав. Багаторічна динаміка попу-
ляцій гризунів як критерій стану середовища. • Роман Евгений. Использование техни-
ческих устройств для обнаружения и учета млекопитающих. • Стрямець Галина. Нау-
кові дослідження в Природному заповіднику Розточчя. • Шешурак Павло. Польові 
практики по зоології хребетних у вивченні ссавців Чернігівщини. 
 

Доповіді на сесії щодо обліків мікромаммалій  
• Andrzejewski Roman, Lopucki Rafal. Influence of the food concentration on space activity 
of bank voles. • Антонець Надія. Обліки дрібних ссавців Дніпровсько-Орільського запо-
відника. • Каштальян Александр. Временные ряды динамики численности мелких мле-
копитающих и составление прогнозов на основе погодно-климатических показателей. • 
Кондратенко Александр. Сравнительная характеристика трех основных методов иссле-
дования микротериофауны на примере заповедника «Стрельцовская степь». • Krywko 
Ewa. Scent marking by bank voles as a part of environmental conditioning. • Mroz Iwona. 
Bank voles overmarking of interspecific rodents marks (poster). • Наглов Володимир. Роз-
множення рудої нориці в Харківській області. • Полушина Надія. Про єдину методику 
обліків мікромаммалій. • Пилявський Богдан. Дрібні ссавці заказника загальнодержав-
ного значення «Голицький». • Prasowska Monika. The horizontal and vertical range of im-
pact of the odor of food bait on individuals of bank voles. 
 

Доповіді на сесії щодо обліків кажанів 
• Бобкова Оксана. Связи рукокрылых и свободноживущих клещей. • Зоря Олександр. 
(1) Живлення сірої сови на південному сході Харківської області. (2) Вплив антропо-
генного фактора на кажанів у м. Харків. (3) Участь кажанів у розповсюдженні сказу. • 
Кедров Борис. Звіт про роботу Поліського осередку детекторної мережі УЦОК у 2001–
2002 рр. • Петрушенко Ярослав. Проблема об’єктивності обліку кажанів у підземеллях. 
• Тищенко Володимир. Техніка обліку дендрофільних видів кажанів. • Tomasz Postawa. 
Cave bat communities: patterns and dynamics. • Ткач Геннадій. Ектопаразити кажанів Схі-
дної України. • Ruczynski Ireneusz. Informacje o metodyce badan nietoperzy z 
zastosowaniem radiotelemetrii. 
 

Доповіді на сесії щодо обліків мисливської фауни 
• Волох Анатолій. Регуляція чисельності лося в східноєвропейських маргінальних по-
пуляціях. • Гольдін Павло. Вивчення структури популяцій китоподібних з використан-
ням неповних останків. • Jedrzejewski Wlodzimierz. (About wolf). • Жила Сергій. Стан 
популяцій рідкісних видів хижих ссавців Полісся. • Nadolska Monika. (Про борсуків, 
Meles). • Owadowska Edyta & Jan Reclewski. (Про рисей). • Роженко Микола. Деякі ре-
зультати дослідження екології звичайної лисиці та впливу на неї полювання в долинах 
малих річок Причорномор’я. • Роман Євген. Опыт проведения учета бурого медведя в 
северо-западной части Украинских Карпат. • Ружіленко Надія. (1) Обліки хижих ссав-
ців за модифікованою методикою автора та їх результати. (2) Вплив погодних умов на 
активність та точність обліку ссавців в зимовий період. • Сагайдак Андрій та М. Шкви-
ря. Роль вовка в мисливському господарстві Українського Полісся. • Селюніна Зоя. Си-
стема моніторингу теріофауни в Чорноморському біосферному заповіднику. • Скоро-
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богатов Євген. Русская выхухоль в северо-восточной и восточной Украине. • Сторожук 
Степан. Вплив умов формування деревостанів на розселення норних ссавців заповідни-
ка «Медобори». • Ткачук Юрій. Динаміка чисельності і особливості обліку дикого кота 
на Буковині. • Шелепило Андрій. Облік мисливської фауни. • Jakubec Zbignew. (About 
bear). 
 

Доповіді на сесії «Конкурс студентських наукових праць» 
• Атамась Наталя. (Вивчення теріофауни шляхом аналізу пелеток). — (випускна робо-
та). • Бовтунова Юлія. Кажани міста Кам’янця-Подільського. — (курсова робота). • Бу-
рдо Єлена. Експериментальне дослідження зимівлі кажанів. — (курсова робота). • Вла-
щенко Антон. Фауна кажанів Харківщини. — (курсова робота). • Дроботун Олена. Фа-
уністичний комплекс наземних хребетних саги Довгої. — (курсова робота). • Зайцева 
Ганна. Вовчки НПП "Подільські Товтри". — (випускна робота). • Коновал Оксана. Ме-
тоди мічення кажанів. — (курсова робота). • Морозова Олена. Пропріоцептори mm. 
biceps brachii et triceps brachii у Eptesicus serotinus. • Русін Михайло. Теріофауна при-
морського степу. — (курсова робота). • Таран Андрій. Вивчення видового складу кажа-
нів м. Новгород-Сіверський (курсова робота). 
 

Списки учасників та доповідей упорядкували 
Ігор Загороднюк та Ігор Дикий 


