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Конференція молодих дослідників-зоологів – 2016, присвячена                   

80-річчю від дня народження Юрія Павловича Некрутенка  

 

16 листопада 2016 р. відбулась 37-ма Конференція молодих дослідників-

зоологів, присвячена 80-річчю від дня народження відомого українського 

вченого-лепідоптеролога Юрія Павловича Некрутенка (Інститут зоології ім. І. І. 

Шмальгаузена НАН України). 

Цього року конференція об’єднала молодих вчених з восьми наукових та 

науково-освітніх установ України: Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена 

НАН України, Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Київського 

національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Житомирського державного 

університету ім. Івана Франка, Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова, Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 

Українки, Кременецького лісотехнічного коледжу, НПП «Цуманська пуща», 

Малої академії наук України. Крім того, конференція відбулась із міжнародною 

участю: серед доповідачів була присутня дослідниця з Казахстану – 

А. Мендігалієва (Казахський національний аграрний університет), яка наразі 

проходить стажування в Інституті зоології.  

Урочисто відкрив конференцію директор Інституту зоології ім. І. І. 

Шмальгаузена НАН України, член-кореспондент НАН України І. Акімов. На 

пленарному засіданні учасники заслухали доповідь про життя та науковий 

доробок Ю. П. Некрутенка, яку представив С. Корнєєв. У програму секційних 

засідань конференції увійшли доповіді, що висвітлюють результати роботи 

молодих вчених у галузі фауни, екології, морфології тварин, прикладних 

питань. Всього було заслухано 16 доповідей. Тези доповідей учасників 

конференції опубліковано у 10-му випуску Зоологічного кур’єра в 

електронному форматі з подальшим його розміщенням на веб-сайті Інституту 

зоології – http://izan.kiev.ua/rmd/rmd-zook.htm.  

Під час конференції відбувся конкурс на найкращі доповіді. Учасники, 

доповіді яких посіли перші місця, нагороджені призами (книги), а також 

отримали можливість подати за матеріалами доповідей статті у науковий 

журнал Інституту «Вестник зоологии», що входить до міжнародних 

наукометричних баз даних. 

<…> Оргкомітет конференції, Рада молодих дослідників Інституту зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України висловили стурбованість скороченням 

програми із зоології у Навчально-науковому центрі «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.  

Учасники Конференції молодих дослідників-зоологів–2016 одноголосно 

прийняли рішення: «Підтримати ініціативу Ради молодих дослідників 

звернутись до Вченої ради Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 

http://www.izan.kiev.ua/rmd/rmd-conf.htm
http://www.izan.kiev.ua/rmd/rmd-conf.htm


України з метою підняття Вченою радою клопотання перед ННЦ “Інститут 

біології та медицини” щодо відновлення програми із зоології до двох семестрів, 

за необхідності з залученням до викладання співробітників Інституту зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України».  

Роботу конференції було схвалено в цілому оргкомітетом та учасниками і 

виловлено думку про необхідність подальших конференцій такого 

спрямування. 

 


