
КРУГЛИЙ СТІЛ 
«Зоологічні дослідження під час та після війни» 

12 жовтня  2022 р. 
м. Київ, Інститут зоології НАН України 

1 
 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

тематичного круглого столу  

"Зоологічні дослідження під час та після війни", 

що відбувся 12 жовтня 2022 р.  

в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України  

під головуванням директора Інституту  

д.б.н. Віталія ХАРЧЕНКА 

 

 

 

Основною метою круглого столу є пошук шляхів вирішення проблем, пов’язаних із 

впливом військових дій на зоологічні дослідження в Україні, і, зокрема, на потребу моніторингу і 

збереження біорізноманіття території та акваторії України та оцінки стану природно-заповідного 

фонду держави під час війни та після її завершення, збереження наукових колекцій, які становлять 

національне надбання України, а також важливість навчання студентів-зоологів, екологів та 

еволюційних біологів і підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. 

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники круглого столу 

пропонують: 

1. Розвивати спільну природничо-музейну, наукову і освітню діяльність, співпрацю між 

українськими та іноземними науковими та освітніми установами. Сприяти розвитку і 

впровадженню різних форм кооперації академічних установ, природоохоронних 

організацій, університетів, інших освітніх і наукових центрів. Посилювати транскордонні 

зв’язки з країнами ЄС та асоційованими з ЄС країнами. 

2. Забезпечити можливість ведення дискусій щодо сучасних проблем зоології та охорони 

природи між стейкхолдерами, які представляють установи України й іноземних країн, у 

контексті вивчення впливу війни на біоту України, оцінки та подолання наслідків такого 

впливу. 

3. Посилити зв'язок між академічними закладами, природоохоронними організаціями та 

закладами освіти щодо проведення спільних наукових досліджень, залучати студентів до 

вирішення актуальних наукових проблем, пов’язаних із впливом війни на біоту України. 

4. Розширити взаємодію з вищими навчальними закладами у галузі фахової підготовки 

зоологів, екологів та еволюційних біологів для задоволення зростаючого попиту 

суспільства щодо моніторингу змін біоти і біорізноманіття, спричинених військовими діями 

на території України, зокрема, шляхом обговорення чинних освітніх програм.  
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5. Звернутися до гарантів освітніх програм в галузі біології, екології та споріднених галузей 

провідних ЗВО України щодо сприяння підготовці фахівців, які можуть бути залучені до 

проектів моніторингу впливу війни та її наслідків на біоту і біорізноманіття України, 

реалізації спільних ініціатив в контексті післявоєнного відновлення і євроінтеграції України. 

Звернутися до провідних ЗВО України, МОН, НК і ВР з пропозицією про збільшення обсягів 

підготовки фахівців цих галузей, оскільки така кваліфікація є конче необхідною наразі та в 

повоєнний час. 

 

Харченко В.О., д.б.н., директор Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, 

завідувач відділу паразитології.  

Гумовський О.В., член-кор. НАН України, д.б.н., проф., завідувач відділу систематики 

ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена 

НАН України. 

Аністратенко В.В., д.б.н., проф., завідувач відділу фауни та систематики безхребетних 

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. 

Дзеверін І.І., д. б. н., завідувач відділу еволюційної морфології Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН України. 

Гольдін П.Є., д.б.н., доц., провідний науковий співробітник відділу еволюційної морфології 

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. 

Куцоконь Ю.К., к.б.н., ст. досл., с.н.с. відділу моніторингу та охорони тваринного світу 

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. 

Василюк О.В., м.н.с. відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН України, Ukrainian Nature Conservation Group (UNCG). 

Бабицький А.І., к.б.н., доц., завідувач Лабораторії наукових фондових колекцій відділу 

ентомології та наукових фондових колекцій Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 

України. 

Маркова А.О., к.б.н., Голова Ради молодих дослідників Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена 

НАН України. 

Гугля Ю.О., к.б.н., старший науковий співробітник відділу безхребетних тварин Музею 

природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Марущак О. Ю., м.н.с. відділу Моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. 

І. І. Шмальгаузена НАН України, Голова відділу Досліджень та розробок, БІОН Тераріум 

Центр. 
 

Модератор круглого столу 

Калюжна М.О., к.б.н., науковий співробітник відділу систематики ентомофагів та екологічних 

основ біометоду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. 


