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Vasyl Abelentsev (1913–1980): life in the world of science. — Zagorodniuk, I. — The data about the life of 
the famous scientist, a graduate of Dnepropetrovsk University and a researcher of the Institute of Zoology of the 
Ukrainian RSR (Kyiv) are presented. After graduation, Vasyl Isakovych prepared a thesis on bats of Transcar-
pathia, and later he became one of the authors of the first issue of the series “Fauna of Ukraine” (1956) devoted 
to bats and insectivores. Later, in 1968, he published another issue of the series about the carnivores of the fam-
ily Mustelidae. He had a wide range of interests and achievements both in research objects (all groups of mam-
mals except aquatic) and research areas (ecology, fauna, population management). Vasyl Abelentsev was one of 
the most productive collectors, whose collections enriched the stocks of the National Museum of Natural His-
tory, NAS of Ukraine (1564 specimens of mammals). Among his most cited publications are the reviews on the 
bat fauna of Ukraine (1956), on the results of a 30 years long ringing of bats in Ukraine (1970), and on the state 
of marmot populations in Ukraine (1971). 
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Василь Абелєнцев (1913–1980) — життя у світі науки. — Загороднюк, І. — Наведено відомості про 
життєвий шлях відомого науковця, випускника Дніпропетровського університету і наукового співробіт-
ника Інституту зоології АН УРСР (Київ). Василь Ісакович після закінчення аспірантури захистив дисер-
тацію про кажанів Закарпаття і згодом став одним з авторів першого випуску «Фауни України» (1956), 
присвяченого кажанам і комахоїдним, а згодом — монографічного випуску про хижих родини Musteli-
dae у тій самій монографічній серії (1968). Він мав широкий спектр інтересів і доробків як за об’єктами 
досліджень (всі групи ссавців, окрім водних), так і напрямками досліджень (екологія, фауна, регуляція 
чисельності популяцій). Василь Абелєнцев став одним з найбільш продуктивних колекторів, збори якого 
увійшли до фондів Національного науково-природничого музею НАН України (1564 зразки ссавців). 
Найцитованішими є його праці про фауну кажанів України (1956), підсумки 30 років кільцювання руко-
крилих в Україні (1970) та про стан популяцій бабака в Україні (1971). 

Ключові  слова :  теріологія, фауна України, кажани, гризуни, хижі, Василь Абелєнцев. 

 
Вступ 

Василь Ісакович Абелєнцев — один із найвідоміших теріологів в українській зоології 
ХХ ст. З його ім’ям пов’язані і початок видання серії «Фауна України» (автор першого і одно-
го з подальших випусків), становлення теріологічної школи в Інституті зоології АН УРСР 
(ІЗАН), розвиток академічних досліджень у галузі біології мисливських звірів, наповнення 
наукових фондових колекцій та експозиції Зоологічного музею ІЗАН, що тепер входить до 
складу Національного науково-природничого музею НАН України (ННПМ).  

Попри загалом немалу увагу до доль дослідників, Василю Ісаковичу як науковцю, як ви-
явилося, не було присвячено жодної публікації. Автором впорядковано спогади про нього, як 
власні, так отримані і від інших колег, а також переглянуто його особову справу, що зберіга-
ється в архіві ІЗАН, проаналізовано базу даних щодо теріологічних колекцій ННПМ (основ-
ний автор — Л. Шевченко), з огляду на час та географію наукових зборів дослідника, створе-
но профіль дослідника в Scholar Google, на основі чого підготовлено цей стислий нарис. Спо-
діваємося, що з часом автором або моїми колегами буде підготовлено більш розширений на-
рис про цього неперевершеного дослідника і знавця фауни.  
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Рис. 1. Василь Абелєнцев на фото різного часу: a — фото з мобілізаційних документів (1945 р., 32 р.); b — 
фото на час закінчення аспірантури у вересні 1949 р. (тобто досліднику було 36 років); c — фото на час запо-
внення документів у травні 1967 р. (тобто досліднику було 54 роки). Джерела: a — альбом «Ветерани» в 
бібліотеці ІЗАН, b–с — аркуші з особової справи). 

Fig. 1. Vasyl Abelentsev on photos from different periods: a — photo from mobilization document (1945); b — 
photo at the time of completing his postgradual studies in September 1949 (i.e. the researcher was 36 years old); c — 
photo taken at the time of filling in of documents in May 1967 (i.e. the researcher was 54 years old) (a — album 
"Veterans" in the library of IZAN, b–c — sheets from the personal file 09.21.1949 and 20.05.1967). 
 

Біографічна довідка 
Василь Ісакович народився 14 серпня 1913 р. у м. Апостолове Дніпропетровської обл. Пі-

сля школи, у 1929–1930 рр. навчався на 5-місячних вчительських курсах в Нікополі і надалі 
вчителював та підвищував свій педагогічний досвід в низці освітніх закладів Нікополя, а зго-
дом Галаганівки, Ордовки і Дергачів Харківської обл., що завершилося навчанням у Харків-
ському учительському інституті у 1935–1937 рр. (диплом з відзнакою).  

Після цього поступив до Дніпропетровського університету на біологічний факультет 
(1.09.1937–29.06.1940)1, по закінченню якого (диплом з відзнакою) вчителював у м. Сталіне 
(= Донецьк, 1940–1941), а по війні — в рідному Апостоловому (1944). З травня 1944 до груд-
ня 1945 р. був у війську, отримав кілька нагород, у т. ч. за визволення Варшави та взяття Бер-
ліну; мав контузію. За записом в особовій справі, добре знав польську, болгарську, російську і 
українську, міг читати і писати англійською, німецькою, словацькою і білоруською (записи 
1961 та 1967 рр.). Після війни проживав у Києві, по вул. Володимирській 61 (запис 1949 р.) та 
вул. Кропивницького 4, кв. 5 (записи 1961 і 1967 р.). Був одружений (Клавдія Миколаївна, 
1925 р. н.) і виховував трьох дочок (Тетяна, Наталя і Галина — 1944, 1950 і 1952 р. н.). 

Все своє трудове життя Василь Ісакович присвятив роботі в Інституті зоології АН УРСР, 
його особова справа на обкладинці має дати: «почато 1946 р., закінчено 1 вересня 1976 р.» 
(121 аркуш). Після демобілізації з війська (останній запис — 12.1945, м. Лодзь) поступив до 
аспірантури при ІЗАН (08.1946–09.1949), після чого став молодшим науковим співробітником 
цього інституту (1.09.1949–1.09.1950), а з 1.09.1950 і надалі — старшим науковим співробіт-
ником. За крайніми датами (1946–1976) пропрацював у ІЗАН 30 років. Помер у віці 67 років, 
29 вересня 1980 р., похований на Берківцях, ділянка 81 (ряд 12, місце 26; Київ). 
 

Дослідження 
Перша і єдина кваліфікаційна праця В. Абелєнцева захищена 29.11.1949 р. за підсумками 

його аспірантури, яку від пройшов під керівництвом чл.-кор. АН УРСР П. Свириденка, і вона 
мала назву «Фауна, екологія і господарське значення рукокрилих Закарпатської області» 
(Абеленцев, 1949). Як дослідника В. Абелєнцева згадано у першому повоєнному переліку 

                                                           
1 У частині документів в особовій справі дослідника та в копії диплома про освіту вказано, що В. Абелєнцев 
навчався в університеті протягом 1935–1940 рр., тобто паралельно з навчанням у Харкові. 
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науковців України (Список..., 2008: 263)2. Рішенням Президії АН 15.09.1952 отримав вчене 
звання старшого наукового співробітника. У зведенні «Розвиток зоології на Україні» (Мазур-
мович, 1972) його згадано як автора двох випусків «Фауни України» — про кажанів і комахо-
їдних (1956 р.) та родину куницевих (1968 р.), те саме є на сайті ІЗАН. Нижче зроблено огляд 
того, що вдалося відтворити на основі аналізу його внесків в науку і спогадів колег. 

Експедиції. За спогадами колег, які бували з ним в полях, щороку В. Абелєнцев «наїж-
джав» щонайменше 50–80 днів, нерідко за рік було 120–150 експедиційних днів, тобто до 
1/3 всього року. Такий обсяг теренової роботи закономірно завершувався колекціонуванням 
великого обсягу нових даних, важливих для подальших наукових досліджень. При цьому Ва-
силь Ісакович, як згадують колеги, завжди брав весь супутній матеріал, що на перших порах 
трохи дивувало його напарників по польових дослідженнях, оскільки вони бачили свої задачі 
тільки у зборі того матеріалу, який відповідав поточній тематиці роботи. Зокрема, він за одну 
поїздку міг робити такий «типовий» набір робіт: ставити пастки на дрібних ссавців та пову-
тинні тенета на кажанів, стріляти кажанів та перевіряти потенційні їх сховища, ставити кап-
кани та описувати нори гризунів та хижих, препарувати і описувати весь здобутий морфоло-
гічних матеріал, збирати і розбирати сов’ячі пелетки, описувати сліди (спогади Г. Панова та 
Л. Шевченко про поїздки протягом 1969–1978 рр.).  

Важливою деталлю, про яку автор спеціально розпитував соратників В. Абелєнцева (зок-
рема й Л. Шевченко), було опрацювання матеріалу: весь здобутий матеріал не консервувався 
у первинному вигляді (зокрема у спирту чи солі), а максимально повно опрацьовувався, 
включаючи й виварювання та чистку черепів, зокрема й дрібних ссавців. Весь без залишку 
час, вільний від збору матеріалу, сну, дороги або побутових задач3, Василь Ісакович присвя-
чував розбору й препаруванню зібраних зразків та веденню щоденників. Завдяки цьому в ла-
бораторію доставлявся максимально готовий для подальшого депонування в колекціях мате-
ріал і щоденникові записи були також цілком готові для подальшої роботи.  

Колекції. Закономірним результатом інтенсивних експедиційних досліджень було те, що 
ним здобувався цінний матеріал, зокрема й фауністичний. За каталогом теріологічних колек-
цій ННПМ (частково каталог опубліковано: Шевченко, Золотухина, 2002, 2005; Шевченко, 
2007), у фондах цього музею на сьогодні зберігається 1122 зразки ссавців (шкірки та черепи) 
практично всіх систематичних груп, у т. ч. 476 зразків гризунів (Rodentia), 318 кажанів 
(Chiroptera), 181 комахоїдних (Insectivora), 140 хижих (Carnivora), 6 зайцеподібних (Lagomor-
pha), 1 парнопалих (Artiodactyla). Окрім того, в остеологічній колекції відділу палеонтології 
ННПМ зберігається ще 442 екз.4 кажанів (підрахунки за даними зі статті: Годлевська, 2013). 
Такі матеріали не тільки ставали основою поточних публікацій дослідника, але й слугують 
дотепер матеріалом для нових пошуків і досліджень.  

Прикладом є те, що при ревізії даних про давні зразки і поширення сліпачка в Україні, 
одного з найменш відомих видів ссавців європейської фауни, у фондах ННПМ автором вияв-
лено зразок, зібраний 18.05.1950 р. за участі В. Абелєнцева у Володимирівці Миколаївської 
обл. (вказано «leg. Мазурук» і підпис В. Абелєнцева). Ця знахідка є найзахіднішою для роду 
Ellobius (Загороднюк та ін., 2015) і підтверджує згадку про цей вид у мало відомій праці цього 
дослідника про фауну та екологію гризунів в полезахисних смугах степу (Абеленцев, 1951). 
Пізніше він не раз працював в тому ж регіоні (напр.: Абеленцев, Уманская, 1968). 

Важливою деталлю є те, що В. Абелєнцев не тільки активно збирав матеріали, але й пік-
лувався про їх подальше збереження і зазначав у своїх статтях, що збирає і передає зразки до 
фондів Центрального науково-природничого музею АН (Абеленцев, 1967 б). 
                                                           
2 Запис в реєстрі співробітників АН за 1946–1950 рр. такий: «Абєлєнцев [sic!] Василь Ісакович (1913) — зоо-
лог, кандидат біологічних наук; молодший, старший науковий співробітник (1949–1950) Інституту зоології.» 
3 Побутові умови ніколи не були для нього проблемою. Холод, мокрота, кровосисні комахи, брак води і гаря-
чого не заважали йому продуктивно працювати. Він був дуже невибагливим і швидко вирішував всі такі 
проблеми (напр., здобути питну воду або поставити намети в незатишному місці). Ця особливість завжди 
була його незмінною характеристикою і одночасно запорукою успіху кожного виїзду. 
4 У цій колекції є 142 зразки (по 1–25 екз.) різних видів плюс нерозібрана серія з понад 300 мумій Nyctalus. 
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Монографічні дослідження. Василь Ісакович є автором трьох монографічних дослі-
джень, які присвячено окремим найбільш складним групам ссавців фауни України і опубліко-
вано в серії «Фауна України» у 1956 та 1968 рр. (Абелєнцев, Підоплічко, 1956; Абелєнцев, 
Попов, 1956; Абелєнцев, 1968). Цими групами стали ряд комахоїдних (обсяг розділу — 
159 с.), ряд кажанів (218 с.), родина мустелових (280 с.). Першу з цих праць підготовлено на 
основі проекту «Фауни України», підготовленого Б. Поповим, який загинув на фронті у січні 
1942 р., проте залишив по собі рукопис і значні колекції (Підоплічко, 1952; Загороднюк, 
2001). Ці матеріали Бориса Михайловича було суттєво доповнено новими зборами, у т. ч. ка-
жанами із Закарпаття, яким присвячено дисертацію В. Абелєнцева (Абеленцев, 1949)5. У про-
довження цих досліджень ним опубліковано низку праць, як про кажанів у цілому (Абелен-
цев, 1950), так і окремих видів (Абеленцев, 1967 б), те саме стосується досліджень комахоїд-
них, зокрема рясоніжки (Абеленцев, 1966 б) і хохулі (Абеленцев, 1969). Повернення до рані-
ше «відпрацьованих» тем — особливість В. Абелєнцева: це стосується і кажанів, і хижих, до 
чого він неодноразово повертався після видання монографій.  

Так, вже після виходу монографії про мустелових він не раз повертався (при тому ґрун-
товними дослідженнями і повновагомими статтями) до дослідження цієї групи хижих, зокре-
ма до вивчення екології та господарського значення6 «кам’яної» куниці (Абелєнцев, 1958, 
1965) та борсука (Абелєнцев, 1966 а). Одними з таких прикладів стало дослідження з фауни та 
екології мустелових, результати якого викладено як розділи колективної монографії, виданої 
видавництвом «Наука» 1973 р. — «Соболь, куниці, харза»: він став автором розділів про ку-
ниць лісову та кам’яну в Україні та Молдові (Абеленцев, 1973 а, б). 

Прикладні дослідження. В темі дослідження гризунів значну увагу приділено вивченню 
угруповань степу. Найчастіше він виїжджав на польові дослідження на Миколаївщину. Ним 
досліджено особливості фауни гризунів у полезахисних лісосмугах та на полях травопільного 
сівообороту (Абеленцев, 1951 а), ґрунтовно вивчено біологію та шкодочинність сліпака і за-
ходи боротьби з ним (Абеленцев, 1951 б). Продовжуючи тематику цих досліджень, 1957 р. 
ним спільно з Л. Гіренко опубліковано капітальну працю «Методи визначення чисельності 
шкідливих гризунів і боротьба з ними» (Абеленцев, Гиренко, 1957)7. У подальшому він пове-
рнувся до суто екологічних досліджень різних видів, зокрема провів глибоке дослідження 
екології хом’ячка сірого, що базувалося на підсумках стаціонарних та експедиційних дослі-
джень, проведених протягом 1949–1957 рр. (Абелєнцев, Рудишин, 1960).  

Значну увагу Василь Ісакович приділяв темі «корисних» звірів, зокрема у складі теріофа-
уни Чорноморського заповідника (Абеленцев, 1967 а). Він активно досліджував і оцінював 
перспективи використання ресурсів «мисливської фауни»: добре відомими й цитованими є 
його праці про бабака (Абеленцев та ін., 1961; Абеленцев, 1967 в, 1971, 1975), хохулю (Абе-
ленцев, 1969) та зайця сірого (Абеленцев, Шевченко, 1975); приділяв він увагу і таким питан-
ням, як загибель дичини на полях (Абеленцев та ін., 1972).  

                                                           
5 Ця історія залишилася неясною: В. Абелєнцев не мав стартових знань про кажанів, керівник аспірантури 
П. Свириденко також не мав таких доробків, і ймовірним ініціатором дослідження міг бути І. Підоплічко, 
який знався на кажанах і опікувався у довоєнний час Б. Поповим, а згодом у статті про Б. Попова згадав про 
той рукопис (Підоплічко, 1952): «Основна і найбільша праця Б. М. Попова — «Кажани УРСР», яку він мав 
захищати як дисертацію..., була цілком закінчена в 1941 p., але не була надрукована в зв'язку з війною. Ця 
праця Б. М. Попова в деякій переробці ввійде як складова частина (розділ про кажанів) до 1-го тому видання 
«Фауна УРСР», який готується до друку». Можна припустити, що Іван Григорович сам не мав можливості 
оформити на себе керівництво дисертацією (в ті роки він працював одночасно в ІЗАН, Інституті археології 
АН та в Київському університеті). Проте, він не став навіть співавтором розділу про кажанів, хоча й був ре-
дактором того випуску і автором та співавтором двох інших частин.  
6 Тепер це не дуже зрозуміле поняття як предмет досліджень, проте у ті роки і за тих умов науковці мали 
постійно доводити, що вони не їздять на полювання чи відпочинок за кошт держали, а вивчають біологію 
потенційно шкодочинних видів, від яких радянське господарство може нести збитки, а тому тема шкідливих і 
корисних звірів була важливим прикриттям фундаментальних досліджень, не менше, ніж ще нещодавно тема 
охорони рідкісних видів, яких активно і повсюдно нищили в період «вивчення шкідників». 
7 Про спільні дослідження з Л. Гіренком за тематикою «боротьбістики» див.: Загороднюк, 2014 а. 
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Рис. 2. Василь Абелєнцев у старшому 
віці (бл. 62 р.): на суботнику в ботаніч-
ному саду АНУ. З архіву відділу хребе-
тних ІЗАН. Редагування В. Пархоменка. 

Fig. 2. Vasyl Abelentsev in his late years 
(ca. 62 years old): during a subbotnik in 
the Botanical Garden of UAS. Photo from 
the archives of IZAN. 

Кола спілкування і співпраці. Згідно з бібліографі-
єю, його коло професійного спілкування було широким: 
І. Підоплічко (фауна України, комахоїдні: Абелєнцев, 
Підоплічко, 1956), Л. Гіренко (боротьба з гризунами: 
Абеленцев, Гиренко, 1957), М. Рудишиним (екологія 
хом’ячка: Абелєнцев, Рудишин, 1960), А. Уманська 
(аналіз пелеток сов: Абеленцев, Уманская, 1968), І. Ко-
люшев, Ю. Крочко, К. Татаринов (кільцювання кажанів: 
Абеленцев та ін., 1968, 1969, 1970), Л. Шевченко й 
В. Архірчуком (вивчення зайців та іншої «дичини»: 
Абеленцев та ін., 1972, Абеленцев, Шевченко, 1975).  

Деякий час він продуктивно співпрацював із В. Са-
мошем та Г. Модіним. Останній був директором Стрі-
льцівського степу та дослідником його фауни (Загород-
нюк, 2014 б). Із 1968 до принаймні 1972 р. В. Абелєнцев 
був куратором цього заповідника і вів там досліджен-
ня8, зокрема й щодо екології та можливостей реакліма-
тизації бабака в Україні (Абеленцев та ін., 1961).  

За спогадами старших колег, він також співпрацю-
вав з І. Сокуром (згадка в авторефераті дисертації І. Со-
кура 1961 р.) і товаришував з ним. У діяльності мислив-
ського колективу участі не брав. У 1980 р. він увійшов 
до колективу авторів Червоної книги України (Абелєн-
цев та ін., 1980). 

 

У той самий час він не був таким вже емоційним і товариським. За спогадами Л. Шевче-
нко, був фактично самітником: не бував на застіллях, на перекурах (не палив), не співав, не 
захоплювався грибами чи ягодами, садом, риболовлею, на роботі був тільки у робочий час, з 
самого ранку і до 19 год., всю роботу робив в інституті. Він до неї ставився дуже відповідаль-
но, навіть жив нею, проте тільки у робочий час. Під час експедицій він також ніяк не виявляв 
особливого товариського спілкування, все було чітко організовано, робота мала були викона-
на у повному обсязі, при елементарному побуті, проте без багаття і пісень, без гостин з місце-
вими, без застіль. Це була його особливість. Поза роботою він себе не уявляв. Тому й пенсія 
стала для нього вироком, порожнечею, в якій він дуже скоро згас. 
 

Публікації Василя Абелєнцева 
Загалом зібрано бібліографічні відомості про 35 наукових праць дослідника (Василь..., 

2017), проте їх напевно було значно більше (з тезами доповідей — до 100). В його дослідни-
цькому профілі в гугл-академії на лічильнику — 330 цитувань, індекс Хірша h = 8, шість ста-
тей мають 10 і більше цитувань9. Ці індекси продовжують зростати: за 20 місяців від часу 
створення профілю (з 01.08.2015) кількість цитувань збільшилася на 127.  

П’ятьма найбільш цитованими його працями за версією Google Академії є такі: 
 

                                                           
8 У серпні 1994 р. під час своєї першої експедиції до Стрільцівського степу автор цього нарису застав ще цілу 
на той час будівлю зоологічної лабораторії, чималу бібліотеку і стос рукописів в ній, а на її горищі — чис-
ленні опудала та скелети й черепи хижих ссавців (порядку 20–50 зразків, які напевно були частиною невели-
кого музею); один з них було передано на визначення палеонтологам ННПМ (це була перегузня). 
9 Для прикладу, за тим самим джерелом (Scholar Google) інші українські теріологи того часу мають такі обся-
ги цитувань: Іван Підоплічко (n = 988, h = 13), Вадим Топачевський (n = 463, h = 11), Костянтин Татаринов 
(n = 397, h = 10), Павло Свириденко (n = 220, h = 9), Володимир Наглов (n = 177, h = 8), Михайло Ковтун 
(n = 129, h = 6), Іван Сахно (n = 75, h = 5), Валентин Крижанівський (n = 75, h = 5), Іван Сокур (n = 72, h = 5) 
тощо. Тобто, за цими показниками Василь Ісакович посідає 4 місце, що є значним визнанням. 
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• Кажани (в серії «Фауна України») (Абелєнцев, Попов, 1956) — 78 цит.  
(загалом у Scholar Google є 119 цитувань книги в цілому: Абелєнцев та ін., 1956);  

• Бабак в Україні (Абеленцев, 1971) — 33 цит.; 
• Куницеві (в серії «Фауна України») (Абелєнцев, 1968) — 32 цит.; 
• Підсумки кільцювання рукокрилих в Українській РСР (Абеленцев та ін., 1970) — 19 цит.; 
• Про кажанів Закарпатської та інших західних областей УРСР (Абеленцев, 1950) — 15 цит. 

 

Це доволі вагомий внесок у розвиток теріологічних досліджень в Україні. Василь Ісако-
вич в усіх своїх працях дотримувався чіткого правила покладатися на факти і тільки на них. У 
його публікаціях практично відсутні гіпотези та обговорення, дискусії і суперечки, проте во-
ни насиченні добротним первинним матеріалом і є цінними узагальненнями, які становлять 
основу порівнянь минулих і сучасних станів фауни. У значній частині випадків його публіка-
ції підтвердженні рясним колекційним матеріалом, що широко ним використовувався при 
описах фауни, зокрема й кажанів (Абелєнцев, Попов, 1956). 

Останньою публікацією В. Абелєнцева стала його праця в матеріалах Всесоюзної наради 
1980 р. «Рукокрилі (Chiroptera)», присвячена осіннім міграціям кажанів на півдні України 
(Абеленцев, 1980). Він закінчив свій шлях тим, з чого й почав, — вивченням кажанів. І ця 
остання його праця була про осінній відліт кажанів у вирій. Того ж року й тієї осені не стало і 
Василя Ісаковича. І його душа поринула в Ирій, за його кажанами. 
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