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XXІV ТЕРІОЛОГІЧНА ШКОЛА-СЕМІНАР (2017 Р.)  

«ЗООЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ: ЗБІР, ОБЛІК, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ» 
 

Мерзлікін І. Р. XXІV Теріологічна школа-семінар (2017 р.) «Зоологічні колекції: збір, 

облік, ідентифікація зразків». – Природничі науки. – 2018. – 15: 93–96. 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка  
XXІV Теріологічна школа-семінар «Зоологічні колекції: збір, облік, ідентифікація 

зразків» проходила в місті Одеса протягом 5 днів, 4–8 жовтня 2017 р. на базі Українського 

наукового центру екології моря, Українського науково-дослідного протичумного інституту, 

Зоологічного музею Одеського національного університету і Гідробіологічної станції 

Одеського національного університету. У роботі взяли участь фахівці з України і Білорусії. 

Основною темою доповідей була збір і ведення теріологічних колекцій та польова 

діагностика ссавців. Учасники побували на ознайомчих екскурсіях, провели круглі столи та 

майстер-класи.   

Ключові слова: теріологічна школа, теріологія, конференція, школа-семінар. 

 

Merzlikin I. R. XXIV Theriological School (2017) «Theriological Collections and 

identification of samples». – Prirodničì nauki. – 2018. – 15: 93–96. 

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko 

XXIV Theriological school «Theriological Collections and identification of samples» was 

held in Odesa from 4 to 8 of October, 2017. Participants from Ukraine and Belarusian participated 

in the work of the Ukrainian scientific Center of sea distinguishedecology, Anti-plague scientific 

research institute, Zoo museumgical statum of Odessa State University and Hydrobiological station 

of the Odessa national university. The professionals from Ukraine and Byelorus took part in that 

work. The main topic of report were collections and the field diagnostics of mammals. The 

participants were at the fact finding excursions, held discussions (at the round tables) on the given 

topics and master classes. 

Keywords: Theriological school, mammology, conference, seminar. 

 

Загальна інформація. 

ХХІV Теріологічна школа-семінар на тему «Зоологічні колекції: збір, 

облік, ідентифікація зразків» – щорічне зібрання Українського теріологічного 

товариства НАН України, яке проходило в місті Одеса протягом 5 днів, 4–8 

жовтня 2017 р. на базі кількох установ: Українського наукового центру екології 

моря, Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І. І. Мечни-

кова, Зоологічного музею Одеського національного університету імені І. І. Меч-

никова і щовечора – на базі Гідробіологічної станції Одеського національного 

університету.  
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Місце проведення, умови проживання та роботи  

Розмістилися учасники школи-семінару у наметовому містечку 

гідробіологічної станції ОНУ і у найближчому хостелі. Вісім учасників (у тому 

числі і автор) проживали у наметах на березі моря. Засинали під шум хвиль, а 

просиналися від криків мартинів. Їжу готували на кострі.  

Учасники. 

У роботі ХХІV Теріологічної школи взяли участь фахівці з України і 

Білорусії.  

Були представленні наступні установи:  

Вищі навчальні заклади: Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Ужгородський національний університет, Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка, Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка. 

Академічні установи: Український науковий центр екології моря, 

Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І. І. Мечникова, 

Зоологічний музей Одеського національного університету, Інститут зоології 

імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Національний науково-природничий 

музей НАН України.  

Природоохоронні установи: Ужанський національний природний парк 

(далі – НПП), НПП «Слобожанський», НПП «Гомольшанські ліси», НПП 

«Святі Гори», Чорноморський біосферний заповідник НАН України. 

Громадські організації та інші установи: Миколаївська обласна СЕС, 

освітня організація «БеркоШко». 

Тематика. 

Конференція почалася із вітальних промов організаторів, потім уточнили 

план роботи конференції, заслухали доповідь про історію теріошколи та звіт 

про попередню теріошколу, яка проходила у НПП «Слобожанський» 

(Харківська область). Далі присутні заслухали ряд доповідей про природу і 

фауну Одеського регіону та  історію її досліджень. 

Основними темами доповідей та обговорень були наступні: теріологічні 

колекції: їх збір та ведення, діагностика матеріалу в польових умовах і в 

колекціях, дослідженні та моніторинг ссавців.  

Під час круглого столу обговорювалися шляхи поповнення колекцій, 

проблема цінності зразків та їх догляду і зберігання, їх втрати від 

біопошкоджень та старіння.  

Був проведений майстер-клас «Визначення віку хижих ссавців на 

прикладі лисиці звичайної». 
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Як завжди на Теріологічних школах проведено сесію «Нові імена в 

теріології», на якій робили свої доповіді молоді науковці та аспіранти різних 

закладів України. 

Екскурсії. 

Учасники школи зробили одноденну екскурсію верхів’ями лиману 

Куяльник, під час якої ознайомилися з типовим ландшафтом цього регіону, 

провели польові заняття з обліку дрібних ссавців та з вивчення норової 

діяльності сліпаків. Також їм продемонстрували техніку визначення, 

обмірювання, епізоотологічного обстеження, взяття проб та препарування 

зразків для колекції.  

В останній день була екскурсія Зоологічним музеєм Одеського 

національного університету, який за площами залів і сховищ є найбільшим 

зоологічним музеєм в університетах України і в Україні в цілому. 

Перші два дні була сонячна погода, а останні три дні – йшов дощ, інколи 

доволі сильний, що трохи ускладнювало життя в наметах та проходження 

польових занять під час екскурсії.  

Особливе враження учасники теріошколи отримали від доповіді про 

масштаби здобування китів радянськими китобійними флотиліями. Присутні 

змогли оглянути колекцію металевих міток для китів, фрагмент китового вуса 

та, навіть, спермацет кашалоту.  
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Під час неформальної частини школи-семінару провели фотосесію та 

вечірку біля багаття на березі моря. Не обійшлося і без делікатесів – смачної 

юшки із риби, спійманої у лимані, та смажених рапанів. 

За традицією вибрали місце проведення наступної ювілейної (XXV) 

Теріошколи у 2018 році – у Поліському природному заповіднику в с. Селезівка 

Овруцького району Житомирської області. 
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XXV ТЕРІОЛОГІЧНА ШКОЛА-СЕМІНАР (2018 Р.)  

«ФАУНА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН ДОВКІЛЛЯ» 
 

Мерзлікін І. Р. XXІV Теріологічна школа-семінар (2018 р.) «Фауна в умовах 

глобальних змін довкілля». – Природничі науки. – 2018. – 15: 96–99. 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка  

XXV Теріологічна школа-семінар «Фауна в умовах глобальних змін довкілля» 

проходила в с. Селезівка Житомирської області протягом 5 днів, 25–28 вересня 2018 р. на 

базі Поліського природного заповідника. У роботі взяли участь 28 фахівців з України і 

Білорусії. Основною темою доповідей була історичні зміни фауни та вплив різних факторів 

на склад фауни у різних регіонах. Учасники побували на ознайомчих екскурсіях, провели 

круглі столи та майстер-класи.   

Ключові слова: теріологічна школа, теріологія, конференція, школа-семінар. 

 

Merzlikin I. R.  XXV Theriological School (2018) «Fauna in the context of global environmental 

changes». – Prirodničì nauki. – 2018. – 15: 96–99. 

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko 

XXV Theriological School «Fauna in the context of global environmental changes» was 

held in willage Selezovka of Zhytomyr region during 5 days, September 25-28, 2018, on the basis 

of the Polissya Natural Reserve. 28 specialists from Ukraine and Belarus participated in the work. 

The main theme of the reports was the historical changes of the fauna and the influence of various 

factors on the composition of the fauna in different regions. Participants visited study tours, held 

round tables and master classes. 

Keywords: Theriological school, mammology, conference, seminar. 

 

Загальна інформація. 

ХХV ювілейна Теріологічна школа-семінар на тему «Фауна в умовах 

глобальних змін довкілля» — щорічне зібрання Українського теріологічного 

товариства НАН України. Вона проходило в Поліському природному 

заповіднику 5 днів, 25–28 вересня 2018 р. Організаторами школи були 

Поліський природний заповідник та Національний науково-природничий 

музей НАН України.  




