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XXIІІ Теріологічна школа-семінар 
«Чужорідні та ключові види ссавців 
в екосистемах» 26 вересня – 1 жовтня 2016 р. 
(Харківська обл., Краснокутський р-н, 
с. Володимирівка, НПП Слобожанський) 

 
 
 

ПРОГРАМА (ОСНОВНІ ПОДІЇ) 
 
РЕЄСТРАЦІЯ  
 

26 вересня (понеділок) 09:00 — Реєстрація у Харківському Національному університеті 
ім. В.Н. Каразіна 
 
 
СЕСІЇ 
 
26 вересня (понеділок) 13:00 Пленарна сесія 
 

Вітання від керівництва організаторів поточної школи. 
 

Нариси з розвитку школи і товариства від ради товариства 
 

Огляд фауни і природних умов місця проведення школи від організаторів школи. 
 

Щодо чужорідних видів ссавців в Україні. 
Загороднюк І.В. (Національний науково-природничий музей НАН України) 
 

 
27 вересня (вівторок) Вступна сесія: Чужорідні види ссавців в екосистемах 
 

Чужорідні види ссавців в регіоні ЧБЗ 
Селюніна З.В. (Чорноморський біосферний заповідник НАНУ) 
 

Адвентивна теріофауна НПП “Сколівські Бескиди” та особливості  її розподілу 
Стецула Н.О. (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка) 
 

Сірий пацюк у природних біотопах лісостепу України 
Мерзлікін І.Р. (Сумський державний педагогічний університет) 
 

Современные возможности распределенного сбора териологических данных. 
Біатов А.П. (НЕЦУ) 
 

Організація системи стаціонарних теріологічних досліджень на особливо охоронюваних 
природних територіях» 
Тимошенков В.А. (НПП «Гомільшанські ліси») 
 



28 вересня (середа) — Робоча сесія: Ключові види в екосистемах 
 

Численность и пространственное распределение норных хищников в НПП Святые Горы 
Скубак Є.М. (НПП «Святі гори») 
 

Популяція бобра європейського в НПП «Слобожанський» 
Брусенцова Н.О. 
 

Определение животных по следам 
Яроцький В. (турклуб «Слідопити») 
 
29 вересня (четверг) — Робоча сесія: Актуальні дослідження теріофауни 
 

Визначення меж сімейних ділянок борсуків за допомогою ГІС 
Брусенцова Н.О. (НПП «Слобожанський») 
 

К вопросу о сем. Cervidae в НПП «Слобожанский» 
Скоробогатов Є.В. (БІН ХНУ ім В.Н. Каразіна) 
 
30 вересня (п`ятниця)  Сесія: Нові імена в теріології 
 

Чужорідні види гризунів (Glires) у регіоні українських Карпат 
Баркасі З.Л. (Національний науково-природничий музей НАН України)  
 

Типология бобровых поселений, а также материалы и методы выявления речного бобра на 
территории Харьковской области. 
Ярмак К. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) 
 

Рукокрилі Полтавської області 
Ребров С.В. (Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАНУ) 
 
ЕКСКУРСІЇ ТА ПОЛЬОВІ ЗАНЯТТЯ 
 

27 вересня (вівторок) 09:00 — Ранкова екскурсія по екологічній стежці та фотосесія 
28 вересня (середа) 09:00  — Екскурсія та польові заняття з обліку мікромаммалій. 
29 вересня (четверг) 09:00 — Екскурсія та польові заняття з дослідження популяції бобра 
європейського (Castor fiber) 
1 жовтня (субота) 09:00 — 10:30  Історична екскурсія парком-пам`яткою садово-паркового 
мистецтва «Наталівський» 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЯРМАРОК 
 

30 вересня (п`ятниця) 09:00 — Інформаційний ярмарок: традиційний обмін новинами про 
конференції, видання, дисертації, проекти, веб-сторінки тощо. Доповідають по колу по 
можливості всі учасники. Прохання брати наочні матеріали для демонстрації. 
 
КРУГЛІ СТОЛИ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ 
 

27 вересня (вівторок) 19:00 — Круглий стіл по чужорідних видах ссавців та визначення 
індексу чужорідності фауни 
28 вересня (середа)19:00 Круглий стіл УЦОК та практичні заняття з дослідження кажанів. 
29 вересня (четверг) 16:30 — Практичне заняття з вивчення кісткових залишків ссавців. 
29 вересня (четверг) 20:00 — Круглий стіл по ключовим видам ссавців в екосистемах. 
30 вересня (п`ятниця) 19:00 Вечір-дискусія біля багаття 
1 жовтня (субота) 09:00 — Загальна дискусія та узгодження резолюції 
 
РОЗ’ЇЗД 
1 жовтня (субота) 14:00 — Виїзд учасників 


