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Подяки 

 

Від імені всіх членів редколегії «Праць Теріологічної школи» висловлюю щиру подяку 
всім, хто сприяв підготовці до друку і публікації цього видання.  

Велика подяка родині Олександра Вікторовича Кондратенка за передані архівні матеріа-
ли та численні консультації при пошуку публікацій та неопублікованих матеріалів нашого 
колеги, постійну турботу про хід підготовки цього видання. Щира подяка Юлії Зізда, Олені 
Годлевській та Віталію Клюєву за допомогу в упорядкуванні записів із польових щоденників 
Олександра Кондратенка. Висловлюю подяку колегам, які взялися за впорядкування рукопи-
сів і доробків Олександра Вікторовича і підготували відповідні статті, у тому числі Володи-
мирові Тимошенкову, Наталії Атамась, Віталію Форощукові, Дмитрові Пилипенку, Богдано-
ві Мельниченку. Дякую Михайлові Колеснікову та Володимирові Наглову за величезну 
допомогу при підготовці поновлених версій статей і рисунків до них. 

Моя величезна подяка редакціям наукових видань, які представили електронні версії та 
копії публікацій Олександра Вікторовича, насамперед, редакції журналу «Вісник зоології» та 
особисто Галині Городиській і Тетяні Кушка, редакції журналу «Заповідна справа в Україні» 
та особисто Віталію Грищенкові, редакції журналу «Вісник Луганського педагогічного уні-
верситету» та особисто Миколі Коноплі. Щиро дякую Олені Годлевській за допомогу в упо-
рядкуванні бібліографії Олександра Кондратенка, раді клубу «Корсак» і особисто Олександ-
рові Рєзніку та Оксані Приходько за участь і підготовці огляду конференцій і видань, 
присвячених пам’яті нашого шановного колеги.  

Величезну постійну допомогу протягом всього року роботи з рукописами я отримував 
не тільки від родини Олександра Вікторовича, але й від усього активу створеного ним еко-
клубу «Корсак», і, насамперед, тих людей, без участі яких буденна робота упорядника і реда-
ктора була би нестерпною — Олександр Рєзнік, Оксана Приходько і Марина Коробченко 
допомагали щоденно в усіх поточних справах: від пошуку джерел і вичитки текстів до звірки 
нумерації сторінок та підготовки обкладинки. Особливо велику турботу коректора взяла на 
себе магістрант-еколог Луганського педагогічного університету Марина Коробченко.  

Окрема велика подяка декану Природничо-географічного факультету Луганського педа-
гогічного університету Вікторові Дрелю, який своєю щоденною турботою і допомогою в 
організації доступу до мережі Інтернет сприяв успіху у підготовці цього видання. Дякую 
колективу кафедри екології та СПГ цього університету і особисто Олександрові Трунову та 
Альбертові Вербіну за розвантаження мене від частини поточних справ на користь роботи 
над книгою та сприяння у пошуку окремих важкодоступних видань. 

Врешті, хочу відмітити велику допомогу колег у зборі коштів на це видання і власне ви-
данні. Мені особисто і родині Олександра Вікторовича всі витрати були не під силу, і части-
ну витрат взяли на себе наші колеги Михайло Колесніков, Іван Парнікоза, Віталій Форощук, 
Олена Годлевська, Богдан Пилявський, Сергій Заїка, Наталія Єрохіна, Володимир Артющен-
ко. Усі турботи щодо роботи з видавцями і щодо поширення книги взяла на себе Юлія Зізда. 
Видавець цієї книги — Роман Повч — підійшов надзвичайно уважно і неформально до усіх 
наших питань, проблем і побажань щодо вигляду книги і пошуку найбільш оптимальних 
версій друку тексту, обкладинки і фотографій. Щира подяка усім. 
 

Упорядник та редактор, 
Ігор Загороднюк 
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Інформація про випуски «Праць Теріологічної школи» 

 

Серія «Праці Теріологічної школи» (ISBN 966–02–0692–5) — головна серія ви-
дань Українського теріологічного товариства НАН України, започаткована 1998 
року і вперше презентована на V Теріологічній школі (Харків–Гайдари). Всі ви-
пуски серії є тематичними і видаються з періодичністю в середньому один ви-
пуск за один рік. Нижче подано бібліографію цих випусків. Їхній зміст з вихо-
дом на pdf-версії усіх статей розміщено на сайті Українського теріологічного 
товариства НАН України за адресою: www.terioshkola.org.ua. 

 
 

Фауна в антропогенному середовищі  

випуск 8 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Луганськ, 2006. — 245 с.  
 

Теріофауна сходу України 

випуск 7 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Луганськ, 2006. — 352 с.  
 

Фауна печер України  

випуск 6 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Київ, 2004. — 248 с.  
 

Польовий визначник дрібних ссавців України  

випуск 5 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Київ, 2002. — 60 с.  
 

Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця  

випуск 4 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Київ, 2002. — 64 с.  
 

Кажани України та суміжних країн:  
керівництво для польових досліджень  

випуск 3 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Київ, 2002. — 108 с.  
 

Ссавці України під охороною Бернської конвенції  

випуск 2 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Київ, 1999. — 222 c.  
 

Європейська ніч кажанів в Україні'98  

випуск 1 у серії «Праці Теріологічної Школи». — Київ, 1998. — 199 с.  
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