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Українське теріологічне товариство  

 
Проект програми XVІІI Теріологічної школи-семінару 

 «Морфологічна мінливість ссавців  
та збереження їх різноманіття» 

26–30 вересня 2011 р., с. Заводське, база відпочинку «Росинка», Крим 
 
 

Основні події XVІІI Теріологічної школи-семінару  
(зверніть увагу на те, що програма 5 дня може бути скорочена) 

 
1 день (понеділок, 26 вересня) 
12.00 – 15.00 1.1. Заїзд учасників, реєстрація, поселення 
15.00 – 16.00 1.2. Знайомство з територією біостаціонару та його околицями, вихід до моря 
16.00 – 18.00 1.3. Вітання учасникам. Знайомство з теріофауною району проведення школи 
18.00 – 19.00 1.4. Узгодження програми, формування робочих груп і тем Круглих столів 
20.00 – 22.00 1.5. Вечірка «Зустріч через рік», вітання цьогорічних дипломантів.... 
  

2 день* (вівторок, 27 вересня)  
08.30 – 09.00 2.1. Ранкова фотосесія на березі Азовського моря 
10.00 – 13.00 2.2. Сесія 1. Лекційні заняття «Мінливість популяцій і методи її вивчення» 
14.00 – 15.00  2.3. Активна перерва. Екскурсія в околицях місця проведення семінару 
15.00 – 19.00  2.4. Сесія 2. Доповіді за темою «Морфологічна мінливість популяцій» 
20.00 – 22.00 2.5а. Круглий стіл 1. Аналіз мінливості краніальних ознак (група GLIS та HELP) 
20.00 – 22.00 2.5б. Круглий стіл 2. Питання охорони і заповідання фауни (група УЦОК та HELP) 
  

3 день (середа, 28 вересня)  
10.00 – 12.00 3.1. Сесія 3. Доповіді учасників за темою «Дослідження мінливості популяцій» 
12.00 – 13.00  3.2. Майстер-клас. Техніка фотодокументації і макрозйомки (Сергій Гладкевич) 
14.00 – 20.00 3.3. Екскурсія до Казантипського заповідника, методики маршрутного обліку ссавців. 
20.00 – 22.00 3.4. Дружня вечірка біля багаття на березі моря (або у більш затишному місці) 
  
4 день  (четвер, 29 вересня) — див. можливі зміщення за номерами сесій в дужках 
10.00 – 13.00 4.1. Сесія 4. Доповіді учасників за тематикою поточних досліджень 
14.00 – 16.00  4.2. Круглий стіл 3. Мінливість та вибірковість хижацтва (С. Заїка, М. Товпинець) 
16.00 – 18.00  4.3. (=> 4.2) Круглий стіл 4. Облік даних і моніторинг дрібних ссавців (група GLIS) 
19.30 – 22.00  4.4. (=> 4.3.) Круглий стіл 5. Дослідження кажанів: Європейський рік кажана (УЦОК) 
  

5 день (п’ятниця, 30 вересня) — можливо, буде об’єднано з «ДЕНЬ 4» (№ в дужках) 
10.00 – 13.00 5.1. (=> 4.1) Сесія 5. Нові імена в теріології та апробація теріологічних дисертацій 
14.00 – 16.00  5.2. (=> 4.1) Сесія 6. Інформаційний ярмарок. Нові видання, презентація публікацій 
15.00 – 16.30  5.3. (=> 4.3) Засідання робочих груп, підготовка пропозицій до резолюції 
17.00 – 19.00 5.4. (=> 4.3) Підсумки семінару. Обговорення основної теми. Резолюція 
19.30 – 22.00 5.5. (=> 4.4) Фінал. Прийняття резолюції та 17-й Теріологічний Бенкет 
  

6 день (субота, 1 жовтня) 
09.00 – 10.00 Прощальна фотосесія. Обмін файлами і планами 
10.00 Від’їзд учасників 

 
* Примітка: в усі дні роботи семінару сніданок 9.00–10.00, обід 13.00–14.00, вечеря бл. 19.00–20.00. 
кава-брейки: в перервах між сесіями і круглими столами. щовечора кава і чай під час круглих столів. 
 

Проект програми розробили: Ігор Загороднюк та Микола Товпинець. Версія 2011-09-22 
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Заявлені доповіді  
 

день 1 та день 2:  
доповіді за основною тематикою школи: мінливість 

o Антонець Надія. Изменчивость морфологических признаков восточноевропейской полевки в ДОПЗ 
o Гольдин Павел. Геометрическая морфометрия в териологических исследованиях 
o Євстаф’єв Ігор. Мінливість лінійних розмірів зимових споруд курганцевих мишей в залежності від біо-

топу і чисельності.  
o Загороднюк Ігор. Краніологія близьких видів ссавців: топографія відмінностей 
o Зізда Юлія (повідомлення «Мінливість черепа у різнокольорових форм вивірки») — (для КС?). 
o Коробченко Марина. Мінливість черепа сліпаків (Spalax) — (для Круглого Столу).  
o Романюк Ганна. Деякі особливості жувального апарату куницевих (Mustelidae) (за темою дисертації) 
o Товпинець Микола. Мінливість діагностичних ознак у видів роду Microtus фауни України.  
 

день 2 та день 3:  
доповіді за основною тематикою школи: охорона різноманіття 

o Бондаренко Римма. Фауна ссавців Казантипського природного заповідника.  
o Вишневський Денис. Шквиря Марина. Великі хижі ссавці Чорнобильської зони відчуження.  
o Городна Олександра. Специфіка виду... (остаточно тему не сформульовано).  
o Загороднюк Ігор. Морфологічна мінливість і проблема «морфологічних» гібридів. 
o Лобков Владимир. Принципы и методы сохранения биоразнообразия.  
o Милютин Андрей. Новые веяния в макросистематике млекопитающих.  
o Селюніна Зоя. Історія антропогенних змін Нижньодніпровських плавнів.  
o Сікорський Ігор. Фауна ссавців Опукського природного заповідника.  
o Скоробогатов Євген. Возможности и перспективы использования собаки при мониторинге выхухоли   
o Улюра Євгенія. Збереження різноманіття наземних хребетних на антропогенно змінених територіях.  
o Шквиря Марина. Конфлікт” людина-хижак” на території України. 
 

день 3 та день 4:  
доповіді за тематикою поточних досліджень 

o Андрусенко Андрій. Дослідження популяції видри річкової на території НПП «Бузький Гард».  
o Гладилина Елена. Охота черноморских афалин в полосе прибоя 
o Дикий Ігор. Ведмідь в Україні: проблеми і перспективи відновлення популяції 
o Заїка Сергій. Міжвидова вибірковість живлення сов на Луганщині.  
o Киселюк Олександр. (Про мисливську фауну Карпатського НПП).  
o Крон Арпад. Вплив ЛЕП на популяції хребетних (за темою дисертації) 
o Коваль Неля. (Ссавці Ужанського НПП ????) 
 

учасники без заявлених доповідей 

Бурдо Олена. Грубнік Володимир. Івашків Ігор. Очаров Олександр. Скубак Евгений. Сосновський Дми-
тро. Сталiнградський Євген. Токарский Виктор.  
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NB: при скороч. програми на 1 д. буде 4 КС: 2 паралельних (день 2) і 2 послідовних (день 4). 
  

Спеціальні сесії / Інформаційний ярмарок  

o Гладкевич Сергій. Майстер-клас «Техніка фотозйомки» 
o Загороднюк Ігор. На інформаційний ярмарок або КС: Корекції систематичного переліку ссавців Украї-

ни і їхніх вернакулярних назв. обнови сайту УТТ. «З історії Теріологічної школи, від 17-ї до 18-ї». 
 

КС-1 Аналіз мінливості краніальних ознак (+ КС-2?) 
o Зізда Юлія (повідомлення «Мінливість черепа у різнокольорових форм вивірки») — може, на сесію? 
o Коробченко Марина (КС Методики аналізу мінливості краніальних ознак).  
o Романюк Ганна (КС «Вплив трофічної стратегії на жувальний апарат хижаків»).  
 

КС-2 Мінливість діагностичних ознак 

o Городна Олександра. Дикий Ігор. Євстаф’єв Ігор. Загороднюк Ігор. Сікорський Ігор. 
o Загороднюк Ігор (КС «Діагностика дрібних ссавців») 
o Зізда Юлія (КС «Методики аналізу морфометричних даних»).  
o Коробченко Марина (КС «Методики аналізу мінливості краніальних ознак»).  
 

КС-3 групи GLIS «Ссавці у живленні хижих птахів» (+ КС-4?) 
o Городна Олександра. Євстаф’єв Ігор. Заїка Сергій («+ вибірковість хижацтва»). Загороднюк Ігор. Сі-

корський Ігор. Скубак Евгений. Товпинець Микола. Токарский Виктор. 
 

КС-4 групи GLIS (Обліки дрібних ссавців) 
o Андрусенко Андрій. Бурдо Олена. Вишневський Денис. Євстаф’єв Ігор. Заїка Сергій. Сікорський Ігор. 

Скубак Евгений. Товпинець Микола. Токарский Виктор. Улюра Євгенія. 
 

КС-5 Охорона біорізноманіття (+ КС-6?) 
o Дикий Ігор (КС: «Питання охорони і заповідання фауни»).  
o Крон Арпад. (КС «Методики кількісної оцінки біорізноманіття»). 
o Лобков Владимир (КС «Использование диких животных в научных исследованиях»). 
o Селюніна Зоя (КС «ЧКУ») 
 

КС-6 групи HELP «Моніторинг великих хижих» 
o (Вишневський Денис). (Дикий Ігор). Улюра Євгенія. Шквиря Марина. 
 

КС-7 групи УЦОК (Ніч кажанів) 

o Андрусенко Андрій. Загороднюк Ігор. Івашків Ігор.  
o Загороднюк Ігор (повідомлення «Кажани в штучних місцезнаходженнях Луганщини»). 
o Крон Арпад, Зізда Юлія. (повідомлення «Кажани заказника Лилики»).  
 

Всі круглі столи або участь у КС не заявлено 
o Всі КС: Коваль Неля. Сталiнградський Євген. не заявлено про КС: Антонець Надія. Бондаренко Римма. 

Гладилина Елена. Гольдин Павел. Грубнік Володимир. Киселюк Олександр. Милютин Андрей. Очаров 
Олександр. Скоробогатов Євген. Сосновський Дмитро.  
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графік присутності учасників на семінарі 
 
Учасник 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 01.10  
Андрусенко Андрій  пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Антонець Надія пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Бондаренко Римма пн + вт + ср + чт + пт + — місцева. директор заповідника 
Бурдо Олена пн + вт + ср + чт ? пт ? — (тобто всі дні роботи школи) 
Вишневський Денис пн + вт + ср + чт ? пт ? сб ? (тобто всі дні роботи школи) 
Гладилина Елена  пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Гольдин Павел пн + вт + ср + чт + пт + сб + можливо так 
Городна Олександра пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Грубнік Володимир пн + вт + ср + чт + пт + сб + (можливо...) 
Дикий Ігор пн - вт + ср + чт + пт + сб ? приїзд ввеч вт, від. у пт? 
Євстафьєв Ігор пн + вт + ср + чт + пт + сб + (можливо...) 
Загороднюк Ігор пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Заїка Сергій пн + вт + ср + чт + пт + —? (тобто всі дні, крім сб?) 
Зізда Юлія — —? ср + чт + пт + сб + немає квитків, приїзд можл у вт 
Івашків Ігор — вт + ср + чт + пт + сб ? приїзд ввеч вт, від. у пт? 
Киселюк Олександр — вт + ср + чт + пт + сб ? приїзд ввеч вт, від. у пт? 
Коробченко Марин пн + вт + ср + чт + — — від’їзд у черв у 1 пол. дня 
Крон Арпад — —? ср + чт + пт + сб + немає квитків, приїзд можл у вт 
Лобков Владимир пн + вт + ср + — — —  
Милютин Андрей пн + вт + ср + чт + пт + — (всі дні роботи школи ТЕОР) 
Очаров Олександр пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Романюк Ганна пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Селюніна Зоя пн + вт + ср + чт + пт + — 26.09 після 16, 30.09 після 21.00 
Сікорський Ігор пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Скоробогатов Євген пн + вт + — — — — (тобто два дні роботи школи) 
Скубак Евгений пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Сосновський Дмитро пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Сталинградский Евг. пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Товпинець Микола пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Токарский Виктор пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Улюра Євгенія пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
Шквиря Марина пн + вт + ср + чт + пт + сб + (тобто всі дні роботи школи) 
РАЗОМ (ті, хто точно) 27 30 32 29 27 19  
окремо з питанням – 2 – 2 2 5  
сумнівні учасники        
Гладкевич Сергій пн –? вт +? ср +? чт +? — — має надію... 
Коваль Неля — вт + ср + чт + пт + сб + проблема з приїздом.... 
РАЗОМ СУМНІВНИХ 0 2 2 2 1 3 N сумнівних треба ділити на 2 
УСІХ (осн + пробл /2) 26 32 33 31 29 23  
 


