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     Увага! У програмі можливі деякі зміни 

13-45 – 14-00 — реєстрація учасників 

14-00 – 14-20 — відкриття Круглого столу 

14-20 – 14-30 Василюк О. В. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України  

Про перспективи створення територій природно-заповідного фонду в 

межах тимчасово окупованих територій 

На цей час є багато нереалізованих пропозицій щодо створення ПЗФ на території, 

яка є тимчасово окупованою. Сучасні зміни у законодавстві відкривають нові 

можливості заповідання саме на таких територіях. Менше з тим, значно більше 

запитань викликають перспективи змін у природі на таких територіях.  

14-30 – 14-40 Обговорення 

14-40 – 14-50 Гольдін П. Є. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

Війна і морські дослідження 

Серед чинників впливу бойових дій з боку рф, що діють на морські акваторії та 

біоту - постріли та вибухи, пуски ракет, рух водних суден і авіації, радіолокаційна 

діяльність, руйнування інфраструктури, а також незаконне будівництво і 

видобуток корисних копалин. Вони призводять до пожеж, хімічного, біологічного, 

акустичного забруднення повітря і моря, загибелі тварин. Зокрема, протягом 2022 

року спостерігається масова загибель китоподібних у західній частині Чорного 

моря. Розглядаються різні гіпотези щодо її причин. 

14-50 – 15-00 Обговорення 



15-00 – 15-10 Куцоконь Ю.К. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України  

Риби та іхтіологи під час війни  

Як "і чужому навчатись, і свого не цуратись". Що робити, коли твої колеги бозна-

де. Використання досвіду попередників. 

15-10 – 15-20 Обговорення 

15-20 – 15-30 Гугля Ю.О. Музей природи Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна  

Війна - не привід зупиняти ентомологічні дослідження 
Стан ентомологічної колекції Музею природи Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна під час Путінської навали. Збір мінуючих мушок 

(Agromyzidae) у Харкові та експедиція у Карпати. 

15-30 – 15-40 Обговорення 

15-40 – 15-50 Кава-Брейк 

15-50 – 16-00 Бабицький А.І. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

Наукові фондові колекції Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

в умовах воєнного стану 

У доповіді висвітлено стан збереження колекційних фондів Інституту зоології  

ім. І.І. Шмальгаузена НАН України в умовах війни. Особливу увагу звернено на 

умови зберігання колекцій, захисту їх від небезпеки фізичного руйнування 

унаслідок можливих військових дій та пошкодження будівлі Інституту. Також 

розглянуто перспективи модернізації і реформування фондових колекцій за 

сучасним зразком, у першу чергу забезпечення надійного захисту типових 

екземплярів і переведення біоданих колекційних зборів у цифровий формат. 

16-00 – 16-10 Обговорення 

16-10 – 16-20 Матушкіна Н.О. ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

"Зоологічна освіта в умовах війни: досвід КНУ"  

Роки пандемії коронавірусної хвороби та активна фаза війни докорінно змінили 

реалії вищої освіти в Україні, зокрема, й у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. Викладачі та студенти долають низку нових викликів, як-

от обмежені можливості для польових та лабораторних досліджень, технічні 

перешкоди, труднощі із самоорганізацією та підтриманням стабільного емоційного 

стану, невизначеність, зокрема, щодо майбутнього працевлаштування тощо. Як 

подолати ці виклики та ефективно працювати та навчатися під час війни — про це 

йдеться в доповіді. 



16-20 – 16-30 Обговорення 

16-30 – 16-40 Марущак О.Ю. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

GBIF: як це працює? 

В доповіді буде висвітлено основні аспекти функціонування GBIF як системи 

збереження даних про біорізноманіття, принципи роботи, створення баз даних, 

структури організації, принципів опублікування. Також буде надана певна базова 

інформація щодо підготовки наборів даних. 

16-40 – 16-50 Обговорення 

16-50 – 17-00 Закриття Круглого столу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


