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Ігор Загороднюк та Ігор Дикий  
 

Загороднюк І., Дикий І. Публікації у працях IX Теріошколи (Вісник Львівського універ-
ситету 2002) та огляд теріологічних збірників 2002–2005. — Наведено стислу інформацію 
про видання, яку вміщує матеріали ХІ Теріологічної школи (заповідник Розточчя, 2002 рік). 
Загалом впорядковано 21 статтю, які згруповано у 3 розділи окремого тому «Вісника Львів-
ського університету» (серія біологічна, випуск 30). Всі статті цього випуску доступні в ме-
режі Інтернет, зокрема на веб-сайті Вісника Львівського університету та веб-сайті Теріологі-
чної школи. Наведено також відомості про інші видання 2002–2005 років, що вміщують ма-
теріали Теріологічної школи. 

 

Zagorodniuk I., Dykyy I. Publications of the IX Therioschool (Visnyk of Lviv University 2002) 
and review of theriological proceedings 2002–2005. — Brief information about the edition is 
given, which is contained in the materials of the XI Theriological School (Roztochchia Reserve, 
2002). In total, 21 articles were prepared, which are grouped into 3 chapters of a separate volume of 
the "Visnyk of Lviv University" (Biological Series, Issue 30). All articles in this issue are available 
on the Internet, in particular on the website of the Visnyk of Lviv University and the website of the 
Theriological School. Information on other editions of 2002–2005, containing materials of the 
Theriological School, is also given. 

 
Загальна інформація про видання 

Теріошкола «Методики обліку теріофауни» (Розточчя, 2002) стала найбі-
льшим зібранням теріологів України за весь час існування Українського теріо-
логічного товариства — 110 учасників з 35 установ (Загороднюк, Дикий, 
2002). Оскільки у Товариства поки що немає свого фахового видання, а Праці 
Теріошколи тільки тепер роблять перші кроки в напрямку здобуття цього ста-
тусу, оргкомітет школи звернувся до керівництва біологічного факультету 
Львівського університету з проханням прийняти до розгляду праці ХІ Теріош-
коли. Звісно, мова не могла йти про публікацію всіх доповідей та інших мате-
ріалів, оскільки видання відповідно до вимог ВАК України орієнтовано на пу-
блікацію відібраних, рецензованих та редагованих рукописів.  

Відібрані Оргкомітетом ХІ Теріошколи і Радою Теріошколи праці учас-
ників ХІ Теріошколи були впорядковано у вигляді окремого випуску «Вісника 
Львівського університету. Серія біологічна» (випуск 30). Загальний обсяг ви-
дання склав 21 статтю, що були згруповані у три розділи — «Методика обліків 
фауни», «Структура і динаміка популяцій» та «Структура і динаміка угрупо-
вань». Загальний обсяг тому (випуск 30) склав 156 сторінок. 
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Бібліографія та розміщення в Інтернеті 

Бібліографія випуску: Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 
2002, № 30. 156 с. (редактор випуску — І. Загороднюк). 

Розміщення в Інтернет-мережі: реферати (html) та повні версії статей (pdf) 
є на веб-сайті Вісника Львівського національного університету (біологічна се-
рія): http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm та на веб-сайті Теріоло-
гічної школи: http://terioshkola.org.ua/ua/library/2002-lviv.htm 
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великих хижих ссавців в Українських Карпатах [англ.] 
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106–118 
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Огляд всіх збірників (2002–2005 роки) 

Накопичений нами досвід співпраці з редакціями Вісників університетів у 
виданні матеріалів Теріошколи у вигляді окремих випусків — це 8 видань, бі-
льшість з яких переважно або цілком присвячені теріологічним дослідженням. 
Наводимо їх у хронології із зазначенням кількості теріологічних статей: 
 

2002 Вісник Луганського університету, серія біологія, 2002, № 1 (45) (весь 
випуск з працями VIII Теріошколи «Ссавці відкритих просторів», тра-
вень 2001 р.); 

39 статей 

2002 Вісник Львівського національного університету, серія біологічна, 2002, 
випуск 30 (весь випуск з працями IX Теріошколи «Методики обліку те-
ріофауни» , жовтень 2003 року); 

21 стаття 

2004 Наукові записки Таврійського національного університету, серія біоло-
гія, хімія, 2004, Том 17 (56), № 2 (весь випуск з працями X Теріошколи, 
жовтень 2003 року); 

32 статті 

2004 Вісник Львівського національного університету, серія біологічна, 2004. 
випуск 38 (переважна частина випуску — матеріали конференції «День 
теріолога» з нагоди 20-річчя Українського теріологічного товариства 
НАН України, Інститут зоології НАН України, квітень 2002 року); 

11 статей 

2005 Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія, 2005. Ви-
пуск 17 (весь випуск з працями XI Школи та Ужгородських ентомологі-
чних читань, жовтень 2004 року). 

23 статті 
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