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програма ХХ школи-семінару 
 
30 вересня, понеділок 
 
місце проведення:  
з 09.00 — місто Яремче, центральний офіс НПП, вул. Василя Стуса 6 
з 16.00 — село Микуличин (садиби з поселенням по схемі сільського туризму) 
з 18.00 — село Микуличин (один з місцевих центрів рекреації у стилі "Колиба") 
 
програма дня: 
09.00—12.00 — заїзд, реєстрація, узгодження програми, знайомство з Візит-центром НПП 
12.00—13.30 — сесія 1: вітальна сесія від НПП, презентації про НПП та його дослідження 
13.30—14.00 — перерва на чай та каву 
14.00—16.00 — сесія 2: вітальна сесія від УТТ, доповіді з історії товариства та досліджень 
16.00—17.30 — переїзд до Микуличина, поселення учасників на садибах 
18.00—22.30 — Інформаційний ярмарок; дружня вечірка "ХХ років теріошколи". 
 
 
1 жовтня, вівторок 
 
(за умови гарної погоди виїзд в терен з виходом на Говерлу перенесуть із 2 на 1 жовтня) 
місце проведення: 
з 09.00 — село Микуличин, центр проведення теріошколи (10 хв. від місця проживання) 
 
програма дня: 
09.00—11.00 — сесія 3: пленарні доповіді за актуальними напрямками досліджень 
11.00—11.30 — перерва на чай та каву 
11.30—13.30 — сесія 4: пленарні доповіді за актуальними напрямками досліджень  
13.30—14.30 — обідня перерва 
14.30—16.00 — сесія 5: "Теріофауна заповідних територій та об'єктів" 
16.00—16.30 — перерва на чай та каву 
16.30—18.00 — сесія 6: "Методи виявлення та моніториннгу біорізноманіття" 
18.00—19.00 — вечеря 
19.00—21.00 — КС1: круглий стіл "Ніч кажанів 2013 в Україні" 
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2 жовтня, середа 
(при змінах погоди можлива заміна програми між 1 та 2 жовтня) 
 
місце проведення: 
Чорногірський масив з північного боку (уроч. "Заросляк"), вихід до Говерли (2061 м н.р.м.) 
програма дня (теренові заняття — під час маршруту): 
 
програма дня: 
09.00—10.00 — переїзд на турбазу "Заросляк" (Микуличин — Ворохта — Заросляк) 
10.00—15.00 — екскурсія 1 по Чорногорі двома варіантами: на Говерлу і на високогірний 
стаціонар 
15.00—16.00 — теренове заняття 1 "Особливості фауністичних комплексів висотних 
поясів"  
16.00—17.00 — теренове заняття 2 "Безпека теренових досліджень (від колег із СЕС)" 
17.00—18.00 — повернення до місць проживання і засідання в Микуличин 
18.00—19.00 — вечеря 
19.00—22.00 — КС2: круглий стіл "Використання ГІС у моніторингу біорізноманіття" 
 
 
3 жовтня, четвер 
місце проведення: 
з 09.00 — село Микуличин, центр проведення теріошколи (10 хв. від місця проживання) 
 
програма дня: 
09.00—11.00 — сесія 6: апробація нових результатів досліджень 
11.00—11.30 — перерва на чай та каву 
11.30—13.30 — сесія 7: дослідження на біологічних стаціонарах  
13.30—14.30 — обідня перерва 
14.30—16.00 — сесія 8: польова діагностика морфологічно близьких видів 
16.00—16.30 — перерва на чай та каву 
16.30—18.00 — сесія 9: методики обліку теріофауни та окремих видів 
18.00—19.00 — вечеря 
19.00—21.00 — КС3: Свійські та безпритульні тварини в природних комплексах 
 
 
4 жовтня, п'ятниця 
 
програма дня: 
10.00—13.00 — екскурсія 2 "екостежки КНПП" та "визначні місця КНПП" 
13.00—14.00 — Обід 
14.00—17.00 — сесія 10: Нові імена. Доповіді студентів, магістрантів, аспірантів. 
17.00—18.00 — засідання робочих груп за окремими питаннями резолюції 
18.00—19.00 — обговорення та корекції проекту резолюції конференції 
19.00—22.00 — урочиста вечеря "ХХ теріологічний бенкет" та ідея ХХІ школи 
 
 
5 жовтня, субота 
 
9.00—11.00 — прийняття Резолюції конференції. Прощальна фотосесія.  
Роз'їзд учасників. 
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Теріологічна школа 2013 (30.09–05.10.2013) 

 
«Таксономічне різноманіття ссавців 
заповідних та природних територій» 

 
 (програма ХХ школи-семінару)  

 
 

Доповіді та повідомлення 
(доповідачі — за абеткою, згідно із заявками) 

 
інформаційні повідомлення  
на вступній сесії та інформаційному ярмарку 
ведучі: Олександр Киселюк та Ігор Загороднюк 
 
Киселюк О. І. (Карпатський НПП). Особливості теріофауни Східних Карпат 
Киселюк О. І. (КНПП). Еколого-освітня робота в Карпатському НПП 
Загороднюк І. Історія Теріологічної школи: від першої до двадцятої 
Загороднюк І. Конференції «День Зоологічного музею» та «Динаміка біорізноманіття 2013»  
«Новини по колу»: Повідомлення учасників семінару про поточні події 
Селюніна З. В. Сторінки роботи 19 (чорноморської) теріологічної школи 
 
пленарні засідання 
конвінери: Ігор Загороднюк та Олена Годлевська 
 
Біатов А. (НПП «Слобожанський»). ГІС для теріологічних досліджень в ПЗФ 
Дикий Ігор Васильович (Львівський НУ ім. Івана Франка). Дослідження в природі великих ссавців 
з використанням фотопасток 
Загороднюк І. (Луганський НУ). Видове багатство і таксономічне різноманіття, глобальна 
таксономічна ініціатива. Список теріофауни України та оцінки її змін 
Лагоненко Александр Леонидович (Кафедра молекулярной биологии Биологического факультета 
БГУ). Методы молекулярной биологии и биоинформатики в зоологических исследованиях 
Тищенко Володимир (НУБіП України, м. Київ). Роль засобів добровільної лісової сертифікації у 
збереженні раритетної теріофауни 
Товпинець Микола Миколайович (Кримський респ. лаб. Центр). Таксономическое разнообразие 
как фактор существования природных очагов зоонозных инфекций в Крыму 
Хоєцький Павло Богданович (Національний лісотехнічний університет України). Перспективи 
реакліматизації мисливських звірів в Українських Карпатах 
 
робочі сесії щодо фауни заповідних території 
ведучі: Зоя Селюніна та Андрій Сагайдак 
 
Антонець Надія Вікторівна (Дніпропетровськ). Таксономічне різноманіття ссавців Дніпровсько-
Орільского заповідника 
Дребет Михайло Васильович (НПП Подільські Товтри). Моніторинг рукокрилих ссавців 
підземних порожнин НПП Подільські Товтри 
Зітенюк Алла Миколаївна (НПП «Верховинський»). Облік теріофауни НПП «Верховинський» 
Коваль Неля Пилипівна (Ужанський НПП). Поява бобра європейського (Gastor fiber) на території 
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Ужанського НПП 
Сагайдак Андрій Васильович (РЛП «Міжрічинський»). Історія формування мисливської 
теріофауни РЛП «Міжрічинський» 
Селюніна З. В. (Чорноморський БЗ). Таксономічне різноманіття ссавців ЧБЗ. Регіональний 
червоний список ссавців Херсонської області 
Стецула Надія Осипівна (Дрогобицький ДПУ імені Івана Франка). Оцінка складності угруповань 
для біотопів НПП „Сколівські Бескиди” 
Скубак Євген Миколайович (НПП «Святі Гори»). Оцінка різноманіття теріофауни НПП «Святі 
Гори» 
 
сесія щодо регіональних особливостей теріофауни 
ведучі: Володимир Тищенко та Олексій Шпак 
 
Довжик Василь (НУБіП України, м. Київ, аспірант). Історія теріологічних досліджень Західного 
Полісся 
Євстаф’єв Ігор Леонідович (Кримський респ. лаб. Центр). Исследования биоразнообразия и 
ареалы млекопитающих Крыма 
Киселюк Олександр Іванович (Карпатський НПП). Фауністичні комплекси висотних поясів 
Східних Карпат  
Підірка Ігор Володимирович (ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр ДСЕСУ»). Дрібні 
ссавці, що рідко зустрічаються в природних біотопах Черкащини 
Оніщук Анжела Сергіївна (Львівський НУ імені Івана Франка, НПП «Кременецькі гори»). Видове 
різноманіття мишовидих гризунів заповідних екосистем Гологоро-Кременецького кряжу 
Ребров Сергій Валерійович (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 
магістрант). Таксономічне різноманіття рукокрилих Луганської області 
 
робочі сесії щодо біології та стану популяцій ссавців 
ведучі: Ігор Дикий та Ігор Мерзлікін 
 
Брусенцова Наталія Олександрівна (НПП «Слобожанський»). Использование ГИС для изучения 
семейных участков барсука 
Годлевська Олена (Інститут зоології НАНУ). Расширение зоны зимовки двух видов рукокрылых 
Коробченко Марина (Луганський національний університет). Унікальні особливості біології та 
розмноження сліпушка (Ellobius talpinus) в умовах неволі 
Кусьнеж Олександр Вацлавович (Львівський НУ імені І. Франка, аспірант). Знахідки рідкісних 
видів рукокрилих на Заході України 
Мерзлікін Ігор Романович (Сумський ДПУ). Про нові зустрічі деяких рідкісних видів гризунів 
Савенко Оксана Валеріївна (Ін-т зоол. НАНУ). Деякі особливості просторового розподілу та 
демографії морських ссавців скелі Довга (Курильські острови) 
Смаголь Вікторія Олександрівна (БЗ Асканія-Нова). Современное состояние субпопуляции 
сайгака в Биосферном заповеднике «Аскания-Нова» 
 
круглі столи 
 
КС1 «Використання ГІС у моніторингу біорізноманіття в ПЗФ» (вед. Антон Биатов) 
КС2 УЦОК та «Ніч кажанів в Україні 2013» (вед. Олена Годлевська) 
КС3 «Бетхантери, дохгантери та інші зоокілери» (вед. Олена Годлевська, Ігор Загороднюк) 
КС4 «Діагностика і вивчення мінливості ссавців» (вед. Микола Товпинець) 
КС5 Використання фотоапаратури для вивчення фауни (вед. Сергій Гладкевич) 
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екскурсії, презентації, теренові заняття 
(вед. Олександр Киселюк та його колеги) 
 
екскурсія по Чорногорі двома варіантами: на Говерлу і на високогірний стаціонар 
екскурсія "Екостежки КНПП" та "визначні місця КНПП" 
теренове заняття "Особливості фауністичних комплексів висотних поясів"  
теренове заняття "Безпека теренових досліджень (від колег із СЕС)" 
 
підсумкові сесії 
 (ведучі: Ігор Загороднюк та Олександр Киселюк) 
 
Обговорення та підготовка резолюції 20 Теріологічної Школи 
Пропозиції та оголошення планів на 21 Теріошколу 
на 21 теріошколу 
ХХ Теріологічний бенкет 
Прощальна фотосесія 
 
учасники, що не повідомили теми доповідей 
 
Візнюк (Дроботун) Олена (ННПМ) 
Городна Олександра (КНУ ім. Т. Шевченка, ННЦ «Інститут біології») 
Грубник Володимир Валентинович (Харківський нац. у-т імені В.Н. Каразіна) 
Зізда Юлія (Зоологічний музей УжНУ) 
Матвєєв Микола Дмитрович (Кам’янець-Подільський НУ) 
Панченко Павел Станиславович (Одеса) 
Сидорчук Юлія Володимирівна (Кам’янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка) 
Токарський Віктор Арсентійович (Харківський НУ) 
Шпак Алексей Викторович (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») 

 
впорядкував Ігор Загороднюк 
версія 28.09.2013 року 

 


