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Information about the issues of Novitates Theriologicae (2000–2020) 

 
Видання бюлетеню Novitates Theriologicae пройшло довгий шлях розви-

тку і формування своєї концепції — від робочих матеріалів міленіальних 

конференцій 2000–2001 рр. до поточного випуску у форматі тематичного збі-

рника праць. Із формату короткого дайджесту подій (вип. 1), це наше видання 

переросло у повновагомий збірник (200–230 стор. у вип. 9–11). 

Концепція Бюлетеню сформувалася з первинної концепції іншого ви-

дання товариства — Праць Теріологічної Школи, які від початку були тема-

тичними збірниками, проте з 10 тому (2010 р.) перейшли у формат журналь-

ного видання, з тому 12 (2014 р.) стали щорічником, з тому 16 (2018 р.) пе-

рейменовані на Theriologia Ukrainica і з наступного року остаточно втратили 

тематичний напрямок випусків і стали виходити двічі на рік.  

Розвиваючи журнал, що тепер має назву Theriologia Ukrainica і присвя-

чуючи його повнообсяжним фаховим статтям, наше теріологічне товариство 

відновило видання Теріологічного бюлетеню, який покликаний заповнити 

нішу з малими публікаціями, короткими повідомленнями, бібліографічними 

оглядами, хронікальними матеріалами та матеріалами конференцій.  

Бюлетень, залишаючись неперіодичним виданням (вийшло 11 випусків 

за 21 рік), зберігатиме свою тематичну спрямованість і виходитиме надалі, як 

планується, в середньому раз на рік. Такого графіку буде цілком достатньо, 

щоби теріологи підготували до друку свої найцікавіші знахідки і спостере-

ження поточного року, а також хронікальні матеріали, включно зі звітами про 

конференції, рецензіями та ювілейними матеріалами. 

Видання має на сьогодні такі показники цитування за Google Scholar: 

344 цитації 76 праць, індекс Гірша h = 8, індекс «10-ти» (кількість праць, що 

цитовані не менше 10 разів кожна) становить I10 = 8. 
 

Сторінка бюлетеню на сайті товариства:  

• http://terioshkola.org.ua/ua/novitates.htm 

Профіль бюлетеню в Google Scholar:  

• https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jck-rPEAAAAJ 
 

У наступній таблиці зведено бібліографічну інформацію про всі випуски 

Novitates Theriologicae, від першого до поточного. Таблицю підготовлено на 

основі огляду видань Українського теріологічного товариства НАН України, 

представленого в попередньому числі Бюлетеню NT (випуск 10). 

http://terioshkola.org.ua/ua/novitates.htm
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jck-rPEAAAAJ
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Бібліографічна інформація про випуски Novitates Theriologicae  

Випуск Рік Обсяг Бібліографія (остаточні версії, без препринтних варіантів) 

Pars 1 2000 12 с. Теріологія в Україні 2000: крок у нове століття. Київ: Українське тері-

ологічне товариство НАН України, 2000. 12 с.  

Pars 2 2000 58 с. Використання ультразвукових детекторів у дослідженнях кажанів 

(Матеріали семінару в Ядутах 30 квітня — 3 травня 2000 р.). Київ: 

Українське теріологічне товариство НАН України, 2000. 58 с.  

Pars 3 2003 96 с. Кажани Карпатського регіону (Матеріали III Міжнародної кон-

ференції 8–12 вересня 2000 р., Рахів). Київ: Українське теріологічне 

товариство НАН України, 2003. 96 c.  

Pars 4 2001 72 с. Великі хижі ссавці України та прилеглих країн (Матеріали Шко-

ли-семінару, Поліський заповідник, 15–17 грудня 2000). Київ: Ук-

раїнське теріологічне товариство НАН України, 2001. 72 c. 

Pars 5 2005 96 с. Ссавці відкритих просторів. Київ, Луганськ: Українське теріологічне 

товариство НАН України, 2005. 96 с. 

Pars 6 2001 172 с. Міграційний статус кажанів в Україні. Київ: Українське теріоло-

гічне товариство НАН України, 2001. 172 с.  

Pars 7 2007 46 с. Методики обліку теріофауни. Київ, Львів: Українське теріологічне 

товариство НАН України, 2007. 46 с.  

Pars 8 2012 76 с. Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців. Гола 

Пристань: Українське теріологічне товариство НАН України, 

2012. 76 с. ISBN 978-966-1510-81-3 

Pars 9 2015 200 с. Дослідження ссавців степових регіонів. Київ: Українське теріоло-

гічне товариство НАН України, 2015. 200 с. ISBN 978-617-7438-

29-7 

Pars 10 2017 226 с. Облік ссавців: збір та обробка даних. Українське теріологічне 

товариство НАН України. Київ, 2017. 226 с. ISBN 978-617-7438-

30-3 

Pars 11 2020 200 с. Хорологія ссавців та знахідки раритетів. Українське теріологічне 

товариство НАН України. Київ, 2017. 226 с. p-ISSN 2709-491X, 

e-ISSN 2709-4928 
 

Це наше видання розвивається. Найближчі випуски планується присвя-

тити дикій аборигенній фауні, чужорідним видам та дослідникам ссавців. 

Випуск про дослідників заплановано приурочити до 40-річчя Українського 

теріологічного товариства, яке відзначатимемо 2 березня 2022 року.  
 

Ігор Загороднюк 

 


