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1. Перелік заходів, які були здійснені для підтримання Наукових фондів та музейної 

експозиції Зоологічного музею (Музейної колекції) 

У 2018 році згідно методики збереження музейних зоологічних предметів для ефективного 
збереження колекцій від ентомошкідників проведено планові протруювання усіх колекцій та 

експозиції й проведено їх впорядкування. Проведено дозаливання близько 70 розгерметизованих 
музейних зразків і фіксацію нових – понад 700 зразків, з метою їх якісного збереження. 
Виготовлено низку сухих музейних предметів – опудал і тушок, черепів птахів та ссавців. Крім 

того, музейне зібрання й цього року поповнювали надзвичайно цінними колекціями коралів, 
ракоподібних, риб та молюсків з Індійського океану, з узбережжя Індонезії, Шрі-Ланки, Філіппін 

та Кенії, наданих нам фірмою «EquiMarin».  
З метою якісного збереження усього музейного зібрання, дотримання правил збереження 

природничих музейних предметів у всіх приміщеннях музею проведено ізольовані повітряпроводи  

з повітроздаючими, повітроприймальними, повітрорегулюючими пристроями та  фасонні частини 
до них, встановлено тороїдальний трансформатор, завершено встановлення і запущено в дію 

систему кліматизації KLIMOR МСКТ03-PW1. Для якісної роботи системи і економії 
електроенергії на підігрів приміщень, а одночасно притік додаткової вологи і зменшення віддачі 
тепла у холодні періоди року, майже над половиною музейних приміщень, утеплено бетонне 

перекриття. 
У зв’язку з поповненням наукових колекцій музею новими зразками виготовлено 

ентомологічні коробки, які дадуть можливість оформити і належно зберігати колекції комах, що 
надходять від співробітників музею і кафедри зоології під час виконання наукових досліджень та 
від відвідувачів, які періодично привозять цікаві зразки зібрані під час відпусток. 

Для належного представлення відвідувачам глибоководних і донних риб виготовлено новий 
експозиційний блок, який на відміну від старого є герметичним і зручним для використання.  

З метою ефективного збереження, розвитку та функціонування експозиційної частини 
Зоологічного музею для половини експозиції, а саме: коридору, виставок – безхребетних тварин, 
риб, земноводних і плазунів, а також остеологічного залу придбано систему інформаційного 

мультирежимного супроводу, яка забезпечить якісне супроводження відвідувачів під час 
навчального процесу та індивідуального чи колективного (екскурсії) відвідування.  Система 

представлена п’ятьма зональними модулями пов’язаними з моніторами та сигналізацією. 
З метою підвищення безпеки збереження об’єкта національного надбання (Зоологічного 

музею) придбано все необхідне обладнання для системи пожежної сигналізації, що буде 

встановлена на початку 2019 року. 
Для організації відео-лекторіїв, наукових семінарів і тренінгів та демонстрації науково-

популярних фільмів у музеї, придбано стаціонарний проекційний моторизований екран для 
проектора. Це дасть змогу пропагувати біологічну науку та основи охорони й збереження 
біологічного різноманіття на Землі. 

Для якісного фотографування великих музейних предметів та світлин загального плану до 
фотообладнання музею придбано триногу (штатив). 

Завершено роботи й опубліковано «Каталог орнітологічної колекції Сребродольської Н. І.». 
Ведуться роботи з інвентаризації остеологічної, іхтіологічної та колекцій комах. Продовжується 
набір каталогу напівтвердокрилих комах з колекції професора Е.-Ф. Гермара. Завершуються 

роботи з підготовки «Каталогу плазунів Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка» та каталогів 
птахів – систематичної колекції й експозиційної частини музею, яка налічує 1000 видів зібраних у 

всьому світі. Розпочато роботи з інвентаризації мікропрепаратів, які зберігаються у наукових 
колекціях музею. 

Музей поповнився на 2168 одиниць зберігання, серед яких заслуговують особливої уваги: 

риби з Індійського океану, кладка кулика лежня (Burhinus oedicnemis), птаха занесеного до 
Червоної книги України, з покинутого гнізда в Одеській області (колектор Панченко П. С.) та 

новий зразок скунса смугастого (Mephitis mephitis). 
 

 

 



Таблиця 1 
Нові надходження до колекцій Народного зоологічного музею, протягом 2018 року, 

згідно складових частин музею 

№ 

п/п 

Назва частини НН та 

вид об’єкта  

Кількість одиниць 
поповнення 

1 Остеологічний фонд 41 

2 Ентомологічний фонд 250 

5 Малакологічний фонд 1150 

7 Оологічний фонд 2 

8 Фонд риб 707 

10 Фонд птахів 9 

11 Фонд ссавців 9 

 Всього: 2168 

 

2. Перелік нормативних документів, якими обґрунтовується періодичність 

проведення регламентних та інших відновлювально-профілактичних робіт по збереженню 

Музейної колекції 

Положення про Зоологічний музей біологічного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Львів. 2007. 

Правила роботи наукових працівників з фондовими колекціями. Львів. 2011. 

Про затвердження Положення про Музейний фонд України. Київ. 2000 (№ 1147). 
Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти 

України. Київ. 1997. (№ 151). 

Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах які перебувають у 
сфері управління Міністерства освіти і науки України. Київ. 2006. (№ 640). 

Інструкція з обліку та зберігання музейних цінностей, що знаходяться в Державному 
природознавчому музеї НАН України (м. Львів). Львів. 1997. 

Інструкція з охорони праці (№399) в Зоологічному музеї кафедри зоології біологічного 

факультету. Львів. 2005. 
Заславский М.А. Экологическая экспозиция в музее: пособие для музейных работников по 

конструированию музейных биологических экспозиций. Ленинград: Наука.  1986. 
Пахомов О.Є., Кульбачко Ю.Л. Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових 

колекцій. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ. 2006. 

Перейма Л.Й. Актуальні питання обліку, зберігання і вивчення музейних предметів у 
музеях, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Методичні поради. Львів, 2010. 

52 с. 
ІНСТРУКЦІЯ з організації обліку музейних предметів Міністерство культури України - 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245128351&cat_id=244950594 

Природнича музеологія: навч. посібник / О. С. Климишин , І. В. Шидловський. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 208 с. (http://zoomus.lviv.ua/files/Natural_History_Museology.pdf) 

 
3. Співробітники, які беруть участь у заходах щодо збереження та забезпечення 

належного функціонування Музейної колекції 

У роботах із збереження і забезпечення належного функціонування Музейної колекції, на 
безоплатній основі, беруть участь такі співробітники університету: 

Царик Й. В. – проф., докт. біол. наук, зав. кафедри зоології біологічного факультету, 
Шидловський І. В. – канд. біол. наук, завідувач Зоологічного музею, доцент кафедри 

зоології, 

Гнатина О. С. – канд. біол. наук, зберігач фондів І категорії Зоологічного музею, асистент 
кафедри зоології, 

Затушевський А. Т. – зберігач фондів І категорії Зоологічного музею, асистент кафедри 
зоології, 

Романова Х. Й. – зберігач фондів І категорії Зоологічного музею, 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=282558
http://zoomus.lviv.ua/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20MO%D0%9D%20%E2%84%96%20151.pdf
http://zoomus.lviv.ua/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20MO%D0%9D%20%E2%84%96%20151.pdf
http://zoomus.lviv.ua/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20MO%D0%9D%20%E2%84%96%20640.pdf
http://zoomus.lviv.ua/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20MO%D0%9D%20%E2%84%96%20640.pdf


Сеник М. А. – зберігач фондів ІІ категорії Зоологічного музею, 
Тимків І. П. – зберігач фондів Зоологічного музею, асистент кафедри зоології, 

Сусуловська С. А. – зберігач фондів Зоологічного музею, 
Питель С. Р. – зберігач фондів Зоологічного музею. 

  
4. Навести заходи, які власник об’єкта НН здійснив щодо можливості користування 

ним іншими науковими установами 

Підтримується і постійно оновлюється web-сторінка Народного зоологічного музею на 
сайті ЛНУ імені Івана Франка та незалежному хостингу (http://zoomus.lviv.ua/; 

http://museums.lnu.edu.ua/zoology/; https://www.facebook.com/ZooMuseumLNU/), де висвітлюються 
новини та цікаві факти в зоології, ведуться її російська й англійська версії; представлено збірники 
конференцій з природничої музеології (у PDF-форматі) та «Музейні збірники», що стосуються чи 

містять інформацію про природничі колекції. 
З метою профорієнтаційної роботи співробітники музею ведуть загальнооглядові та 

тематичні екскурсії, сприяють організації та проведенню «музейних уроків»; консультують членів 
МАН й учнів, які готуються до олімпіад з біології та екології (щороку); проводять екскурсії, 
заняття та практики, зустрічі; співпрацюють із засобами масової інформації.  

Наприкінці січня та в першій декаді травня 2018 року проведено екскурсії для учасників 
обласного туру учнівської олімпіади з біології (43 учнів та 26 вчителів). На початку лютого – 

екскурсії для учасників обласного туру олімпіади з екології (25 учнів та 17 вчителів). 
У середині лютого в музеї проведено екскурсію для учасників курсів підвищення 

кваліфікації вчителів біології, які проводить Львівський інститут післядипломної освіти (20 

вчителі з Львівщини). 
10-12 травня 2018 року, співробітники музею разом з колективом Програми 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» провели спільну 
Міжнародну польсько-білорусько-українську конференцію під назвою «Професор Бенедикт 
Дибовський – визначний дослідник спільної природної спадщини Польщі, Білорусі та України», 

присвяченої 185-літтю з дня народження цієї видатної постаті. У конференції взяли участь понад 
100 учасників (https://www.pbu2020.eu/en/news/564). 

 

  

Фото учасників конференції присвяченої проф. Б. Дибовському та пам’ятна дошка при вході в 

музей. 

 
 

У рамках святкування Міжнародного дня музеїв 19 травня відбулася унікальна акція 
«Музей на дотик», яку відвідали близько 200 дітей та 195 дорослих 

(https://www.youtube.com/watch?v=6R_3qPFIZf4&feature=share). 
 

https://www.pbu2020.eu/en/news/564
https://www.youtube.com/watch?v=6R_3qPFIZf4&feature=share


  

Учасники акції «Музей на дотик». 

 

Традиційно, протягом червня на базі Зоологічного музею проведено навчальну практику 
студентів 1-го курсу Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша. 88 

студентів мали змогу зробити зарисовки та відшліфувати техніку виконання анімалістичних 
рисунків. 

Наприкінці вересня звітного року, у співпраці з Львівською міською радою, для самотніх 

людей поважного віку, які перебувають на обслуговуванні у Львівському міському 
територіальному центрі проведено екскурсії залами музею (https://city-

adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/255745-dlya-didusiv-ta-babus-organizuvali-ekskursiyu-v-
zoologichnij-muzej). 

 

 

Люди поважного віку на екскурсії в Зоологічному музеї. 

 
У листопаді 2018 року, в рамках осінніх «Дні науки» музеєм організовано екскурсії залами 

з експозиціями та відеолекторій про цікаві і маловідомі об’єкти тваринного світу. Зокрема 

презентації з виступами співробітників музею: зберігача фондів Тимків І. П. «Найдивовижніші 
комахи світу» і зберігача фондів Сусуловської С. А. «Цікаві «не цікаві» нематоди». 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/255745-dlya-didusiv-ta-babus-organizuvali-ekskursiyu-v-zoologichnij-muzej
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/255745-dlya-didusiv-ta-babus-organizuvali-ekskursiyu-v-zoologichnij-muzej
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/255745-dlya-didusiv-ta-babus-organizuvali-ekskursiyu-v-zoologichnij-muzej


 

  

Учасники презентацій про тварин та практичного туру осінні «Дні науки».  

 

Співробітники музею протягом 2018 року вели і продовжують роботи над 
переінвентаризацією та каталогізацією колекцій комах, зокрема перетинчастокрилих,  
лускокрилих. Розпочато роботи по впорядкуванню колекцій червів та пухоїдів у мікропрепаратах. 

Завершують роботи в орнітологічних колекціях (систематична і авторські). Ведеться визначення 
видової приналежності молюсків фауни світу зібраних протягом ХХ-ХХІ століть. Формується 

нова колекція морських риб Індійського океану. 
 
Протягом звітного періоду музейними колекціями мали змогу користуватися: 

Співробітники, аспіранти та магістри Ужгородського національного університету – Andy 
Hamilton (Canadian National Collection of Insects, Arachnid and Nematodes, Canada) – робота з 

типовими зразками представників родини Membracidae з колекції Е.-Ф. Гремара; Панченко П. С. 
(Одеський національний університет ім. І. Мечнікова, Одеса) – опрацювання степових канюків 
Buteo rufinus з території України; Кришталь Є. (Харківський національний університет ім. В. Н. 

Каразіна, Харків) – опрацювання колекцій земноводних Amphibia з Волні (Полісся); Утєвський С. 
Ю. (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків), Марущак О. Ю. (Інститут 

зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України), Оскирко О. С. (Київський національний університет 
ім. Т. Шевченка, Київ) – робота з колекцією пʼявок Hirudinidae; Radoslaw Tarkowski (Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i EnerIia PAN, Krakow, Poland) – зразки птахів та ссавців 

зібрані Яном Каліновським наприкінці ХІХ століття в Перу; Tatiana Ruschel (Laboratório de 
Entomologia Sistemática, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) 

– типові види клопів з колекції Е.-Ф. Гремара; Аністратенко В. В. (Інститут зоології ім. І. 
Шмальгаузена НАН України) – робота з колекціями молюсків зібраних Бенедиктом і Владиславом 
Дибовськими на Байкалі, Далекому Сході та колекцією молюсків зібраною академіком Бером у 

Каспійському морі; Michael R Wilson (Entomology Section Dept. of Natural Sciences National 
Museum of Wales, UK) - типові види клопів з колекції Е.-Ф. Гремара. 



 
Співробітниками музею опубліковано: один навчальний посібник, один каталог, десять 

статей та вісім тез доповідей. 
 

Протягом 2018 року, експозиції Народного зоологічного музею мали змогу оглянути 8291 
особа (з них – 3567 дорослих та 4724 дітей) для яких, шістьма співробітниками, проведено 209 
екскурсій. Крім того, з музейними колекціями і матеріалами через Інтернет, у цьому році (до 31 

грудня), мали змогу ознайомитися ще понад 15966 осіб-відвідувачів, які здійснили 17777 
переглядів (Google Analitics). 

Музей окрім львів’ян відвідали гості зі: Стрия, Буська, Сколе, Золочева, Кам’янки-Бузької, 
Пустомит, Сокаля, Городка, Миколаєва, Тернополя, Кривого Рогу, Жовтих Вод, Маріуполя, 
Кропивницького, Рівного, Радивилова, Полтави, Харкова, Києва, Дніпра, Ужгорода, Одеси, Сум, 

Горлівки, Канева, Черкас, Луцька, Білої Церкви, Кременчука, Запоріжжя, а також із-за кордону: 
Білорусі, Молдови, Росії, Німеччини, Польщі, Чехії, Англії, Швеції, Литви, Австрії, Ізраїлю, США, 

Грузії, Туреччини, Франції, Єгипту, Латвії, Італії, Швейцарії, Китаю, Канади, Ірану, Південної 
Кореї, Фінляндії. 

 

Публікації про роботу музею у засобах масової інформації, у т. ч. й Інтернет-ресурсах, 

що можна прослідкувати на сторінці http://zoomus.lviv.ua/about-museum/: 

Найбільш таємничий музей Львова - ZAХID NET (15.12.2018) 
Ліцей № 2 ЛМР 
Твоє місто (10.11.2018) 

Дні науки у Львові: Зоологічний музей відкриє свої двері для всіх охочих (10.11.2018) 
ДЕНЬ: Хочете у навколосвітню подорож? Тоді вам – до Львова (01.11.2018) 

VARTA 1 (31/10/2018) 
Школа № 97 (16.10.2018) 
Для дідусів та бабусь організували екскурсію в Зоологічний музей  (26.09.2018) 

ВІДІЙДІТЬ ВІД РАТУШІ: 5 музеїв Львова, до яких не доходять туристи (05.09.2018) 
Ліцей № 46 (21.05.2018) 

Dyvys.info (19/05/2018) 
Правда тут (19.05.2018) VIDEO 
Мій дім Україна (19.05.2018) 

An international scientific conference took place in Lviv (17/05/2018) 
Kurier Galicyjski TV (15/05/2918) 

Жидачівщина (11.05.2018) 
Новини Львова (11.05.2018) 
Депертамент екології та природних ресурсів Львівської області (10.05.2018) 

Польське Радіо (10.05.2018) 
ОРНІТОЛОГАМ ЛЬВІВЩИНИ ВРУЧЕНО ПОДЯКИ (01.04.2018) 

Африканський павук у Зоологічному музеї. ПРАВДА ТУТ (23.03.2018) VIDEO 
Львів місто натхнення (20.03.2018) 
Львівський Зоологічний музей кличе подивитись на чудо-тварину (19.03.2018) 

DailyLviv.com (27.02.2018) 
Ulvovi (27.02.2018) 

Релігія в Україні (20.02.2018) 
 
5. Перелік основних наукових публікацій за 2018 рік, які оформлені за використанням 

об’єктів Музейної колекції (наведено список публікацій 2018 та 2017 року, які не увійшли у звіт 
попереднього року, через запізніле їх видання). 

Навчальні посібники 
1. Навчальна практика з зоології хребетних : навч.-метод. посібник / укладачі: 

І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський, І. В. Дикий, К. М. Назарук, І. С. Хамар, В.  В. Лєснік / за 

ред. д-р біол. наук, проф. Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с. 

https://zaxid.net/naybilsh_tayemnichiy_muzey_lvova_n1471871
http://lvschool2.org.ua/archives/4804
http://tvoemisto.tv/news/sogodni_lvivyan_zaproshuyut_na_ekskursiyu_v_zoologichnyy_muzey_lnu_imeni_ivana_franka_96769.html
https://www.032.ua/news/2204835/dni-nauki-u-lvovi-zoologicnij-muzej-vidcinit-dveri-dla-vsih-ohocih
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/hochete-u-navkolosvitnyu-podorozh-todi-vam-do-lvova
https://varta1.com.ua/ridkisni-ta-znykli-vydy-zemnoyi-fauny-u-lvovi-dlya-vidviduvachiv-vidkryyut-odyn-z-najstarishyh-universytetskyh-muzeyiv-yevropy/
http://lvivecole97.at.ua/news/szsh_97_ekskursija_v_zoologichnij_muzej/2018-10-16-325
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/255745-dlya-didusiv-ta-babus-organizuvali-ekskursiyu-v-zoologichnij-muzej
http://ua-travels.in.ua/2018/09/05/5-muze%D1%97v-lvova/
http://www.school46.lviv.ua/index.php/shkilni-novyny/406-urok-ekskursiya-do-zoologichnogo-muzeyu
https://dyvys.info/2018/05/19/muzeyi-ozhyvayut-vidviduvacham-dozvolyly-dotorknutysya-do-dykyh-tvaryn-foto/
https://www.youtube.com/watch?v=6R_3qPFIZf4&feature=share
http://mydim.ua/companies/museum/zoological-museum/
https://www.pbu2020.eu/en/news/564
https://www.youtube.com/watch?v=wewAcya5Ep0
http://www.zhydachiv-rda.gov.ua/?page=news&nid=22009
http://uanews.lviv.ua/society/2018/05/11/159586.html
http://ekologia.lviv.ua/10-travnya-vidkrittya-mizhnarodnoyi-naukovoyi-konferenciyi-profesor-bunedikt-dibovskij-viznachnij-doslidnik-spilnoyi-prirodnoyi-spadshhini-polshhi-bilorusi-ta-ukrayini
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/362835
http://deplv.gov.ua/ornitologam-lvivshhini-vrucheno-podyaki
https://www.youtube.com/watch?v=s_NHgQL_NQY
http://lviv1256.com/wheretogo/lvivskyj-zoolohichnyj-muzej-klyche-podyvytys-na-chudo-tvarynu/
http://forpost.lviv.ua/novyny/10790-lvivskyi-zoolohichnyi-muzei-klyche-podyvytys-na-chudo-tvarynu
http://dailylviv.com/news/pryroda/skelety-trokh-vymerlykh-tvaryn-mozhna-pobachyty-tilky-u-lvovi-55841
https://ulvovi.info/ua/fullnews/237038
https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/39007-naukovci-j-katoliki-provedut-u-lvovi-mizhnarodnu-konferenciyu-profesor-benedikt-dibovskij-viznachnij-doslidnik-spilnoyi-prirodnoyi-spadshhini-polshhi-bilorusi-ta-ukrayini.html


Інші наукові видання 
1. Каталог орнітологічної колекції Н. І. Сребродольської Зоологічного музею 

Львівського національного університету імені Івана Франка / Укл.: Гнатина О. С., Шидловський І. 
В., Затушевський А.Т., та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 85 с. (Серія "Зоологічні 

надбання"). 
Статті 
1. Anistratenko V. Karl E. von Baer's collection of Caspian Sea molluscs stored in the 

Zoological Museum of Lviv University, Ukraine. Part 1. Catalogue and general description / Anistratenko 
V., Anistratenko O., Shydlovskyy I. // Archiv für Molluskenkunde International Journal of Malacology. – 

2018. – Vol. 147 (2). – P. 223-236. 
2. Barkasi Z. Changes in the rodent fauna (Mammalia, Glires) of the region of the Ukrainian 

Carpathians during the XIX–XXI centuries / Barkasi Z. // Bio&Geo. – 2018. – Vol. 16. – P. 48-62. 

3. Korobchenko M. Distribution of the greater mole rat (Spalax microphthalmus) in Ukraine 
based on materials of zoological collections / Korobchenko M., Zagorodniuk I., Iliuchin Yu. // Geo&Bio. 
– 2018. – Vol. 16. – P. 63-75. 

4. Stępniewska K. Fuelling strategies differ among juvenile Sedge and Reed Warblers along 
the eastern European flyway during autumn migration / K. Stępniewska, A. Ożarowska, P. Busse, P. 

Zehtindjiev, M. Ilieva, O. Hnatyna, W. Meissner // Ornis Fennica. – 2018. – 95. - P. 103-114. (Impact 
Factor (2017): 1.39) https://www.ornisfennica.org/pdf/latest/18Stepniewska.pdf 

5. Susulovska S. First Reports, Morphological, and Molecular Characterization of Longidorus 

caespiticola and Longidorus poessneckensis (Nematoda: Longidoridae) from Ukraine / S. Susulovska, P. 

Castillo, A. Archidona-Yuste // Journal of Nematology. – 2017. – Volume 46, Issue 4. – P. 396-402. 

(Impact factor 1.2). https://www.exeley.com/journal_of_nematology/doi/10.21307/jofnem-2017-088   

6. Susulovska S. Morphological and molecular characterisation of Xiphinema ifacolum Luc, 
1961 (Nematoda: Longidoridae) from Sri Lanka / S. Susulovska, C. Cantalapiedra-Navarrete, A. 

Susulovsky, P. Castillo, A. Archidona-Yuste // Nematology. – 2018. – V.20 (Impact factor 1.12). 
DOI: 10.1163/15685411-00003187 

7. Susulovska S.A. Morphological and chorological characterization of Longidorus 
intermedius Kozlowska & Seinhorst, 1979 firstly reported from Ukraine with the comments on 
Longidorus elongatus (de Man, 1876) Thorne & Swanger, 1936 / S.A. Susulovska, J.V. Tsaryk // Studia 

Biologica. – 2018. – Volume 12. – Issue 2. – P. 53-62. 
8. Tymkiv I. Collection of Bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latreille, 1802) in 

Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv // I. Tymkiv, I. Shydlovskyy, K. 
Nazaruk, A. Zatushevskyy // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2018. – Issue 77. – P. 124-
128. (Web of Science) http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm 

9. Zizda Ju. The colour phases of the European red squirrel in Ukraine: Similarities and 

differences by craniometric characters / Zizda Ju. // Biosystems Diversity. – 2018. – Vol. 26(3). – P. 183-

187. 

10. Гнатина О. Звіт куратора банку даних про гнізда і кладки птахів України за 2016-

2017 роки / О. Гнатина // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 

2017. – С. 113-118. 

11. Кагало О. Природоохоронне значення території Центрального Свидовця (Українські 
Карпати) / Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., 
Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О. // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 70. – С. 35-46. 
12. Струс Ю. М. Лучні кулики в басейні Верхньої Прип’яті: просторове розміщення і 

динаміка чисельності / Струс Ю. М., Шидловський І. В., Горбань І. М. // Бранта. Збірник наукових 

праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції. – 2018. – Вип. 21. – С. 51-69. 
13. Тимків І. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / 

Тимків І., Шидловський І., Назарук К., Затушевський А. // Серія: «Conservation Biology in 
Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 322–325. 

https://www.ornisfennica.org/pdf/latest/18Stepniewska.pdf
https://www.researchgate.net/publication/322593549_First_Reports_Morphological_and_Molecular_Characterization_of_Longidorus_caespiticola_and_Longidorus_poessneckensis_Nematoda_Longidoridae_from_Ukraine?_sg=7QpknF6QaETjkwWsvFgliA4fRx7CuOZF1djBL3SSO0teppTSL72ZmV4LyaFcgsWLZKTNUNOQMKZtrw.2209Kwi9h9SvvazcElb6Z6FYZ1VlaTmG_6MPnfuNntz_EKFy0gOqD0EqfpSRXZNV_ewUliHG4jctOkeO9Z8_0w&_sgd%5Bnc%5D=2&_sgd%5Bncwor%5D=0
https://www.researchgate.net/publication/322593549_First_Reports_Morphological_and_Molecular_Characterization_of_Longidorus_caespiticola_and_Longidorus_poessneckensis_Nematoda_Longidoridae_from_Ukraine?_sg=7QpknF6QaETjkwWsvFgliA4fRx7CuOZF1djBL3SSO0teppTSL72ZmV4LyaFcgsWLZKTNUNOQMKZtrw.2209Kwi9h9SvvazcElb6Z6FYZ1VlaTmG_6MPnfuNntz_EKFy0gOqD0EqfpSRXZNV_ewUliHG4jctOkeO9Z8_0w&_sgd%5Bnc%5D=2&_sgd%5Bncwor%5D=0
https://www.exeley.com/journal_of_nematology/doi/10.21307/jofnem-2017-088
https://doi.org/10.1163/15685411-00003187
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm


14. Шидловський І. Професор Бенедикт Дибовський та його спадщина в зоологічній 
науці // Шидловський І., Затушевський А., Царик Й. / Зб. статей наук. конф. "Професор Бенедикт 

Дибовський – визначний дослідник спільної природної спадщини Польщі, Білорусі та України", 
Львів, 10-12 травня 2018 р. – Львів: Компанія "Імперіал", 2018. – С. – 168-181. 

Тези доповідей 

1. Гнатина О.С. Будівельні матеріали гнізд мухоловки строкатої (Ficedula hypoleuca) 
у Шацькому національному природному парку / О. С. Гнатина, В.І. Шкаран // Мат-ли ХIV наук. 

конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших 
природоохоронних територій», 13–16 вересня 2018 р., Шацьк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. − С. 32-

34. 
2. Питель С. Бджолині (Hymenoptera, Apoidea) ботанічного саду Львівського 

національного університету імені Івана Франка / Питель С., Тимків І. // ХІV Міжнар. конф. 

студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 10–12 квітня 2018 р., м. Львів. – 
Львів, 2018. – С.  201 – 202. 

3. Питель С. Перетинчастокрилі (Hymenoptera) – запилювачі Solidago сanadensis L. / 
Питель С., Тимків І., Затушевський А. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем 
Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», 13-16 вересня 

2018 р., Шацьк. – Львів, 2018. – C. 89–91. 
4. Сусуловська С. А. Стан і перспективи досліджень фітонематод родини Longidoridae 

(Nematoda: Dorylaimida) на території України / С.А. Сусуловська // Тези доповідей Конференції 
молодих дослідників-зоологів – 2017, м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18-20 жовтня 2017 
р. – Київ, 2017. – 16 с. – (Зоологічний кур’єр, № 11.) 

5. Сусуловська С. Рідкісні таксони Dorylaimida (Nematoda) в інтразональних оселищах 
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“Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших 
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100-102. 
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біології» : збірник тез, 10–12 квітня 2018 р., м. Львів. – Львів, 2018. – С. 204. 
7. Шидловський І. Життєвий шлях і науковий доробок Бенедикта Дибовського / 

Шидловський І., Затушевський А. // ХІV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ 
біології» : збірник тез, 10–12 квітня 2018 р., м. Львів. – Львів, 2018. – С. 35-43. 

8. Шидловський І. Поселення припутнів (Columba palumbus L.) на території Шацького 

біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка / 
Шидловський І., Назарук К. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького 

національного природного парку та інших природоохоронних територій», 13-16 вересня 2018 р., 
Шацьк. – Львів, 2018. – C. 109–111. 

 

6. Наукові результати, досягнуті за 2018 рік за використанням об’єктів Музейної 

колекції 

Під час роботи з колекціями музею та підготовці каталогу орнітологічної колекції 
Н. І. Сребродольської Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана 
Франка було проведено інвентаризацію та дослідження понад 500 зразків птахів, які належать до 

84 видів добутих головним чином на Волині в околицях села та озера Тур (Ратнівського району), в 
околицях села та озера Велихово (того ж району), а також біля озер Святе, Довге, Домашнє, 

Пісочне і на болотах та в лісах навколо них. Невелика кількість матеріалу, а подекуди лише окремі 
зразки зібрані у Львівській (1 екз.) та Закарпатській (87 екз.) областях України, біля станції 
Ялуторовськ Тюменської області (1 екз.) і села Польотноє Хабаровського краю (15 екз.) Російської 

Федерації. Приналежність до сучасної номенклатури та систематичної належності матеріалу 
перевірено за анотованим списком птахів світу Джеймса Клементса (Clements, 2007, з 



доповненнями у базі Avibase 2015 року, за цим же автором) та багатотомного видання Handbook of 
the Birds of the World. 

Найчисельніше у колекції Н. І. Сребродольської представлено: чайку Vanellus vanellus (47 
екз.), грицика великого Limosa limosa (39 екз.), коловодника болотяного Tringa glareola (36 екз.), 

чирянку велику Anas querquedula (30 екз.), крижня Anas platyrhynchos (21 екз.), крячка чорного 
Chlidonias niger (21 екз), лиску Fulica atra (19 екз.), брижача Philomachus pugnax та повзика Sitta 
europeae (по 18 та 17 екз. відповідно). Решта видів, що зберігаються у колекції є в меншій 

кількості. Проте, серед них є цікаві й на сьогодні рідкісні та малочисельні для України і 
Волинського Полісся види, зокрема: підорлик великий Aquila clanga (2 екз.), нерозень Anas 

strepera (9 екз.), глушець Tetrao urogallus (1 екз.), деркач Crex crex (12 екз.), кульон великий 
Numenius arquata (1 екз.), баранець великий Gallinago media (8 екз.), горіхівка Nucifraga 
caryocatactes (1 екз.), дрізд гірський Turdus torquatus (6 екз.) та цікаві далекосхідні види: баранець 

азійській Gallinago stenura (1 екз.), серпокрилець колючохвостий Hirundapus caudatus (1 екз.), 
сорока блакитна Cyanopica cyanus (1 екз.), вивільга чорноголова (китайська) Oriolus chinensis 

(1 екз.), шпак малий Sturnia sturnina (1 екз.),  шпак сірий Sturnus (Spodiopsar) cineraceus (1 екз.) та  
вівсянка сивоголова Emberiza spodocephala (1 екз.). 

Цінність наукової орнітологічної колекції Н. І. Сребродольської полягає в тому, що на 

відміну від багатьох інших, вона стосується недостатньо досліджених територій Західного 
Полісся, де тепер розташовані важливі природоохоронні об’єкти: Шацький національний 

природний парк, Регіональний ландшафтний природний парк “Прип’ять – Стохід” та деякі інші. 
Весь матеріал колекції зберігається в 30 коробках.  

Опрацюванням колекцій плазунів встановлено, що в музеї зберігається 471 предмет, які 

належать до цього класу тварин. Встановлено валідну видову назву для 407 з них. Вони належать 
до 143 видів світової фауни. На сьогодні найдавнішими експонатами, які представлені в колекції 

Reptilia є: Homalopsis buccata – зібрана у Східній Індії, рік збору – 1880 р., Amphisbaena fuliginosa – 
1897 р. та крайт малайський Bungarus candidus – острів Ява, Бейтензорг – 1909 р. У фондах також 
зберігаються представники Червоної книги України з такими природоохоронними статусами: 

«зникаючі» – 2 види: Pseudopus apodus  та Elaphe dione і «вразливі» – 3 види: Coronella austriaca, 
Lacerta viridis, Vipera renardi. Встановлено, що 75 видів плазунів, які містяться в колекції занесені 

до Червоної книги МСОП (Red Data Book IUCN). 
Ведеться в музеї й опрацювання ентомологічних колекцій, які налічують понад 92 тис. 

одиниць зберігання. Зокрема, важливе місце серед них займають іменні колекції комах Ернста-

Фрідріха Ґермара (4258 од. зб.), Костянтина Станіслава Петруського (10000 од. зб.), Отто 
Штаудингера (2119 од. зб.), Адама Суліми Уляновського (10000 од. зб.). Ці колекції є дуже 

цінними для науки, оскільки репрезентують дослідження ентомологів протягом ХІХ–ХХ століть.  
Співробітниками музею проведено дослідження бджолиних Ботанічного саду Львівського 

Університету, теж об᾽єкта, що становить національне надбання. У результаті досліджень знайдено 

19 видів бджолиних, котрі належать до трьох родин: Apidae, Megachilidae та Andrenidae. Родина 
Apidae є найчисельнішою за кількістю видів (14 видів): Apis mellifera Linnaeus, 1758, Anthophora 

plumipes (Pallas, 1772), Melecta albifrons (Forster, 1771) (клептопаразит попереднього виду), Bombus 
terrestris (Linnaeus, 1758), B. hortorum (Linnaeus, 1761), B. hypnorum (Linnaeus, 1758), B. lapidarius 
(Linnaeus, 1758), B. pascuorum (Scopoli, 1763), B. pratorum (Linnaeus, 1761), та клептопаразитичні 

джмелі Bombus barbutellus (Kirby, 1802), B. bohemicus (Seidl, 1837), B. campestris (Panzer, 1801), 
B. sylvestris (Lepeletier, 1832) та B. vestalis (Geoffroy, 1785). Родина Megachilidae налічувала 4 види: 

Anthidium oblongatum (Illiger, 1806), Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758), Megachile centuncularis 
(Linnaeus, 1758) та Osmia bicornis (Linnaeus, 1758). Останні три види гніздилися у штучних 
вуликах, так званих “бджолиних готелях” або “вуликах Фабра”, котрі були споруджені на 

території ботанічного саду співробітниками у 2012 році. Родина Andrenidae була представлена у 
наших зборах тільки одним видом – Andrena tibialis (Kirby, 1802).  

Співробітниками музею проведено дослідження фауни перетинчастокрилих комах 
(Hymenoptera) Рівненського природного заповідника (РПЗ). У результаті досліджень на території 
цього природно-заповідного обʼєкта зібрано 219 особин комах, котрі належать до 49 видів, 27 

родів, 10 родин та 2 надродин ряду Hymenoptera. З них 35 видів є вперше зареєстрованими для 



фауни РПЗ. Найбільшу кількість видів виявили у болотному масиві "Переброди" – 31 вид. У 
масивах "Сомине" та "Сира Погоня" спостерігали, приблизно, таку ж кількість видів 

перетинчастокрилих (28 і 25 відповідно). Найбіднішим у наших дослідженнях виявився масив 
"Біле Озеро" – 10 видів, що пов’язано з несприятливими погодними умовами під час збору 

матеріалу (різке похолодання та опади). Сумарна кількість видів – представників надродин 
Apoidea та Vespoidea для фауни РПЗ становить 55. Під час досліджень спостерігали фуражування 
(харчування) перетинчастокрилих на 8 видах рослин, що належать до 7 родин: Lythraceae, 

Asteraceae, Lamiaceae, Ericaceae, Fabaceae, Apiaceae та Primulaceae. Для деяких представників 
визначити трофічні преференції не вдалося достеменно, оскільки частину особин спіймали в 

польоті, або в момент, коли вони сиділи на землі, наприклад, біля гнізда (нірки у колонії 
Lasioglossum leucozonium та Lasioglossum zonulum). Частина особин були знайдені мертвими 
(Грабуньське та Білоозерське лісництво). 

 
Таблиця 1 

Загальний фауністичний список та поширення видів перетинчастокрилих комах на 
території Рівненського природного заповідника 

№ 

п/
п 

Вид К 
К

* 
С 

С

* 
Г 

Г

* 
Бо 

Бо

* 
Бл 

Бл

* 
П 

П

* 

Природоохоронний 

статус 

Надродина Apoidea 

Родина Andrenidae 

1. 

Andrena 

denticulata 
(Kirby, 1802) 

- - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - DD 

2. 

Panurgus 

calcaratus 
(Scopoli,1763) 

+ - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

Родина Apidae 

3. 

Anthophora 

bimaculata 
(Panzer,1798) 

- - + - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

4. 
Anthophora 

furcata 

(Panzer,1798) 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

5. 
Apis mellifera 

Linnaeus, 1758 
+ + + + + + + + - + - + 

Журавчак Р., 2006 
[5], IUCN - DD 

6. 

Bombus 

campestris 
(Panzer, 1801) 

+ - - - - - + + - + - - 

Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 
LC 

7. 

Bombus 

hypnorum 
(Linnaeus, 1758) 

- - - - - - - + - + - - 

Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 
LC 

8. 
Bombus jonellus 

(Kirby,1802) 
- - + - + - - + - + - - 

Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 
LC 

9. 
Bombus 

lapidarius 

(Linnaeus, 1758) 

+ - + - + - + + - + - - 
Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 

LC 

10. 
Bombus lucorum 
(Linnaeus, 1761) 

+ - + - + - + + - + - - 
Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 

LC 

11. 
Bombus 

pascuorum 
+ + + - + - + + - + - - 

Коновалова І., 
2009 [4], IUCN - 



(Scopoli, 1763) LC 

12. 
Bombus pratorum 

(Linnaeus,1761) 
- - - - - - - + - + - - 

Коновалова І., 
2009 [4], IUCN - 

LC 

13. 
Bombus rupestris 
(Fabricius, 1793) 

- - - - + - + - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

14. 
Bombus schrencki 

Morawitz, 1881 
- - - - - - - + - + - - 

Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 
LC 

15. 
Bombus 

soroeensis 

(Fabricius, 1777) 

- - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

16. 
Bombus sylvestris 

(Le Peletier, 

1832) 

+ - - - - - - + - + - - 
Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 

LC 

17. 
Bombus terrestris 
(Linnaeus, 1758) 

+ - + - + + + + - + - - 
Коновалова І., 

2009 [4], IUCN - 

LC 

18. 
Bombus vestalis 
Geoffroy, 1785 

- - + - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

19. 
Epeoloides 
coecutiens 

(Fabricius, 1775) 

+ - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

20. 
Nomada 

flavopicta 

(Kirby,1802) 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

21. 
Nomada rufipes 
Fabricius, 1793 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

22. 

Xylocopa valga 

(Gerstaecker,1872
) 

- + - - - - - - - - - - 

Журавчак Р., 2012 

[7], IUCN – LC, 
ЧКУ – Рідкісний 

Родина Colletidae 

23. 
Hylaeus confusus 

Nylander, 1852 
+ - - - - - - - - - - - 

Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

Родина Halictidae 

24. 
Halictus confusus 

Smith,1853 
+ - - - - - - - - - - - 

Перша реєстрація, 
IUCN - LC 

25. 

Halictus 

sexcinctus 
(Fabricius, 1775) 

- - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

26. 
Lasioglossum 
leucozonium 

(Schrank,1781) 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

27. 
Lasioglossum 

zonulum (Smith, 

F.,1848) 

- - + - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

28. 
Sphecodes 
albilabris 

(Fabricius, 1793) 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

Родина Megachilidae 

29. 
Anthidium 
manicatum 

- - + - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 



(Linnaeus,1758) 

30. 
Anthidium 

septemspinosum 

Lepeletier, 1841 

- - - - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - DD 

31. 
Coelioxys 

quadridentata 
(Linnaeus,1758) 

- + - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

колекція РПЗ, 
IUCN - LC 

32. 
Heriades 

truncorum 
(Linnaeus, 1758) 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

33. 

Megachile 

centuncularis 
(Linnaeus,1758) 

+ - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

34. 

Megachile 

rotundata 
(Fabricius, 1787) 

- - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - DD 

35. 

Megachile 

versicolor Smith, 
F.,1844 

- - - - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - DD 

36. 
Stelis breviuscula 
(Nylander,1848) 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

Родина Melittidae 

37. 
Dasypoda hirtipes 

(Fabricius,1793) 
+ - + - + - - - - - - - 

Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

38. 
Macropis 
europaea 

Warncke,1973 

+ + + - + - - - - - - - 
Журавчак Р., 2017 

[9], IUCN - LC 

39. 
Macropis fulvipes 
(Fabricius, 1804) 

+ - - - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

40. 
Melitta nigricans 

Alfken, 1905 
- - + - - - - - - - - - 

Перша реєстрація, 

IUCN - LC 

Родина Crabronidae 

41. 
Bembix rostrata 
Linnaeus, 1758 

+ - - - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - NE 

Родина Sphecidae 

42. 

Ammophila 

sabulosa 
(Linnaeus, 1758) 

+ - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - NE 

43. 

Sceliphron 

destillatorium 
(Illiger, 1807) 

- + - - - - - - - - - - 
Журавчак Р., 2013 

[8], IUCN - NE 

Надродина Vespoidea 

Родина Scoliidae 

44. 
Scolia hirta 

Schrank, 1781 
+ + + - + + - + - - - + 

Журавчак Р., 2007 
[6], IUCN - NE 

45. 
Scolia 

quadripunctata 

Fabricius, 1775 

- - - - + - - - - - - + 
Журавчак Р., 2013 

[8], IUCN - NE 

Родина Vespidae 

46. 
Dolichovespula 
media Retzius, 

1783 

- - + - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - NE 



47. 
Dolichovespula 

saxonica 

Fabricius, 1793 

- - + - - - + + - - - - 
Журавчак Р., 2017 

[9], IUCN - NE 

48. 
Dolichovespula 

sylvestris Scopoli, 
1763 

- - + - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - NE 

49. 

Eumenes 

coarctatus 
Linnaeus, 1758 

- - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - NE 

50. 
Polistes dominula 

(Christ, 1791) 
+ - - - - - - - - - - - 

Перша реєстрація, 

IUCN - NE 

51. 
Polistes nimpha 
(Christ, 1791) 

+ - + - + - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - NE 

52. 
Vespa crabro 

Linnaeus, 1758 
+ + + + + + + + - + - + 

Журавчак Р., 2006 

[5], IUCN - NE 

53. 
Vespula 

germanica 

Fabricius, 1793 

- - + - - - - - - - - - 
Перша реєстрація, 

IUCN - NE 

54. 
Vespula rufa 

Linnaeus, 1758 
- - + - - - - - - - - - 

Перша реєстрація, 
IUCN - NE 

55. 
Vespula vulgaris 
Linnaeus, 1758 

- + + - - - + - - - - - 
Журавчак Р., 2017 

[9], IUCN - NE 

 

Загальна 

кількість видів 

– 55 

28 9 31 2 25 4 10 14 - 12 - 4  

К – Карасинське л-во; С – Старосільське л-во; Г – Грабуньське л-во; Бо – Білоозерське л-во; 

Бл – Більське л-во; П – Північне л-во; * - літературні дані (посилання вказані в примітках). 
 

 
Представники перетинчастокрилих Hymenoptera зібрані під час досліджень на територій РПЗ. 

 
У поточному році, спільно зі співробітниками Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН 

України (Київ) та Інституту геологічних досліджень НАН України  (Київ) розпочато дослідження 
колекції каспійських молюсків зібраних академіком Карлом-Ернстом фон Бером.  

Карл Е. фон Бер був всесвітньо відомим дослідником-натуралістом XIX століття, що 
працював у Російській імперії. Він здобув видатні досягнення в різних галузях науки: ембріології, 
зоології, географії, етнографії та ін. Серед численних його наукових досягнень Каспійська 



експедиція 1853-1857 рр. Під час цієї експедиції Бер збирав унікальні матеріали, зокрема, 
хребетних і безхребетних тварин Каспійського моря. Однією з гордостей Бера була його колекція 

молюсків, які він впорядкував, особисто написав всі етикетки і мав намір самостійно обробити 
матеріали та опублікувати результати, але, на жаль, помер. 

Після смерті Бера, в листопаді 1876 р., ця колекція вважалася втраченою. O. A. Грімм 
(1876) припускав, що матеріали, зібрані Бером в каспійській експедиції, "зникли безслідно, 
здається зігнили десь у підвалі, чекаючи наукової обробки". Оскільки місце збереження більшості 

каспійських молюсків, зібраних Бером, до останнього часу не було відомо, передбачалося, що 
вони фактично були втрачені.  

На щастя, це не так. Незабаром після смерті Бера його родичі подарували колекцію 
видатному малакологу Владиславу Дибовському за посередництвом Людвіга Стіди, професора 
анатомії Дерптського університету. І, вже 17 лютого 1877 року В. Дибовський представив свої 

попередні результати дослідження зібрання на засіданні Дерптського товариства натуралістів. 
Майже в той же час В. Дибовський звернувся приватно до Петербурзької Академії наук з 

проханням опублікувати свою роботу про каспійських молюсків у “Mémoires de l'Académie”. 
Заявка Дибовського була прочитана на засіданні фізико-математичного відділу Академії, але йому 
було відмовлено (Аnonymus, 1877). Спеціальна комісія помилково вирішила, що стаття 

В. Дибовського дублює фауністичні огляди О. Грімма, який опублікував першу частину своєї 
роботи у 1876 році, а наступну – у 1877 році (Lukina, 1984). Насправді В. Дибовський відкрив у 

колекції Бера багато нових видів молюсків. 
Лише через десять років, у співпраці з відомим німецьким фахівцем-малакологом 

Стефаном Клессіном (1833–1911), В. Дибовський підготував монографічний огляд фауни 

гастропод Каспійського моря "Die Gasteropoden-Fauna des Kaspischen Meeres" і опублікував її в 
"Malakozoologische Blätter". У передмові до цієї публікації В. Дибовський  заявив, що робота 

базується, головним чином, на колекції Бера, меншу частину матеріалів якої придбав його друг 
Віктор Годлевський і подарував для вивчення. 

Видатний таксономічний внесок цієї важливої роботи в малакологію виявляється в 

детальному огляді всіх відомих і опису 15 нових видів молюсків, що поширені в Каспійському 
морі. Деякі доповнення та оновлення таксономії каспійських гастропод були зроблені (після 

смерті В. Дибовського) його братом Бенедиком Дібовським і Яном Грохмаліцьким у 1915 році. 
Дещо змінена версія цієї роботи Б. Дибовського та Грохмалицького була переопублікована у 1917 
році. 

Багато десятиліть після опублікування робіт Владислава та Бенедикта Дибовських 
ідентифікація введених ними каспійських таксонів ускладнилася внаслідок втрати колекції Бера-

Дибовського, що містить всі типові серії. Таким чином, малакологи, які займалися каспійською 
малакофауною, повинні були обмежитися описами та ілюстраціями, представленими у 
монографіях. Подальші дослідження, а також опис нових видів Каспійських молюсків у середині 

XX століття (Голиков, Старобогатов, 1966; Логвиненко, Старобогатов, 1969) також забезпечили 
деяку таксономічну невизначеність. 

У цьому році колекція Бера-Дибовського була знову відкрита для науковців. Вона 
зберігається у Зоологічному музеї Львівського Університету з кінця XIX століття. Проте, її не 
каталогізовували і, мабуть, протягом останнього століття її не торкалася рука малаколога. 

Нам вдалося описати вміст і стан 116 лотів, присутніх в колекції К.-Е. фон Бер, де виявлені 
типові матеріали (синтипи) 13 з 15 видів каспійських черевоногих молюсків, описані в роботі 

В. Дибовського (1887-1888). Детальний огляд з ілюстраціями та таксономічним аналізом типових 
серій, що зберігаються в колекції, є предметом дослідження (Anistratenko V., Anistratenko O., 
Shydlovskyy I., 2018; Аnistratenko & Аnistratenko, prep.). 

За використання музейних колекцій співробітником Ужгородського національного 
університету досліджено різні кольорові форми європейської рудої вивірки, поширеної в Україні. 

Ці форми вказуються в літературі як різні підвиди Sciurus vulgaris L. і описані тільки на основі 
забарвлення їхнього хутра. В Україні поширені, принаймні, три кольорові форми: темна (чорна і 
коричнева), червона і світло-червона, які в природному середовищі живуть окремо одна від одної. 

Щодо підвидової приналежності, в Україні трапляються чотири підвиди рудої вивірки, такі як: 



Sciurus vulgaris carpathicus, S. v. fuscoater, S. v. kessleri, S. v. ukrainicus. Кожен підвид 
представлений окремою колірною фазою: S. v. carpathicus – чорний, S. v. fuscoater – коричневий, 

S. v. kessleri – червоний, і S. v. ukrainicus – світло-червоний (Zizda, 2008). Проте, ці форми 
трапляються спільно в населених пунктах і на різних висотах, зокрема на межі низовинних і 

передгірних зон, передгірних і гірських поясів. З᾽ясовано, що три кольорові форми є 
стабілізованими типами (популяціями), що проявляються в багатовимірному просторі як різні 
популяції з мінімальним перекриттям (Zizda, 2018). 

За використання музейних колекцій співробітниками Національного науково-природничого 
музею НАН України проаналізовано поширення сліпакa східного (Spalax microphthalmus) в 

Україні (Коробченко, Загороднюк, Іллюхін, 2018). В опубліковані статті представлено огляд 
колекційних зразків сліпака східного, з території України, які зберігаються в зоологічних 
зібраннях 4-х найбільших природничих музеїв України та в робочих колекціях авторів. Загалом 

обліковано 159 зразків з 30 місцезнаходжень. Всі доступні колекційні матеріали перевизначено, 
з’ясовано важливі факти щодо сучасного та минулого поширення цього та географічно близьких 

видів слірпаків. Проаналізовано географічне поширення виду за перевизначеними зразками, 
період збору яких охоплює 65 років, 1949-2014 рр. Наведено детальні відомості про всі 
місцезнаходження, що підтверджені колекційними зразками. За обсягом матеріалу найбільш повно 

представлені три східні області України: Луганська, Харківська та Донецька. З території 7 
областей, де раніше був поширений сліпак східний, колекційні зразки відсутні, що засвідчує його 

низьку чисельність в таких областях та (або) скорочення вихідного видового ареалу за весь час 
спостережень. За представленістю у зоологічних колекціях виразно виділяються 
місцезнаходження сходу, розташовані переважно у басейні Сіверського Дінця. 

Співробітник Національного науково-природничого музею НАН України за використання 
колекцій гризунів нашого та інших музеїв опублікував огляд про зміни у фауні гризунів 

(Mammalia, Glires) регіону Українських Карпат упродовж XIX – XXI ст. (Баркасі, 2018). З'ясовано, 
що в регіоні з'явилися нові види внаслідок розширення ареалів (бобра річкового Castor fiber, миші 
курганцевої Mus spicilecus) та інтродукції (ондатри Ondatra zibethicus), при реінтродукції 

льодовикових реліктів (зайця білого Lepus timidus, бабака Marmota marmota), які зникли в ХІХ ст., 
а також інтродукції кролика Oryctolagus cuniculus і нутрії Myocastor coypus були невдалими. Крім 

того, у складі місцевої фауни зникли два види: рідкісний соня садова Eliomys quercinus та пацюк 
чорний Rattus rattus. Показано, що кількісні зміни місцевої фауни минулого століття несуттєві, 
оскільки кількість втрачених видів компенсована розширенням ареалу та інтродукцією інших. 

 
6.1. Окремі експонати і експозицію Музею використовували у проведенні практикумів із 

зоології безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та 
читання спецкурсів: орнітологія, теріологія, етологія, зоогеографія (бакалаврського, 
магістерського та доктора філософії рівнів навчання) кафедри зоології ЛНУ ім. Івана Франка; для 

підготовки учнів шкіл області до олімпіад з біології та екології, Малої Академії наук.  
Завідувач музею Шидловський І. В. є науковим керівником учениці Новояворівського НВК 

"ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Коцюмбас Я. С., яка зайняла ІІ місце на Всеукраїнському біологічному форумі 
учнівської та студентської молоді «Дотик природи», Київ, 31 жовтня – 2 листопада 2018 року.  

Зав. Зоомузею доц. Шидловський І. В. та зберігач фондів І кат. Затушевський  А. Т. 

нагороджені подякою Голови Львівської облдержадміністрації за сумлінну працю, високий 
професіоналізм та з нагоди Всесвітнього дня Птахів. 

 
6.2. Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій та рецензії:  
Відгук офіційного опонента на дисертацію Франчука Михайла Володимировича 

«Міжвидові відмінності в морфології, гніздовій екології та постембріональному розвитку дроздів 
(AVES, TURDIDAE, TURDUS) Західного Полісся України, поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. 
Відгук офіційного опонента на дисертацію Кузьменко Тетяни Миколаївни «Орнітофауна 

відкритих агроландшафтів Полісся та Лісостепу Лівобережної України», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. 



Відгук на автореферат дисертації Ряшевської Ганни Віталіївни “Гризуни зональних 
ландшафтів Правобережного степу України: видовий склад, поширення і чисельність”, поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. 
 

6.3. Співробітниками музею разом з колективом Програми транскордонного 
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» провели спільну Міжнародну польсько-
білорусько-українську конференцію під назвою «Професор Бенедикт Дибовський – визначний 

дослідник спільної природної спадщини Польщі, Білорусі та України». Взято участь у щорічній 
звітній конференції біологічного факультету, у XІІІ Міжнародній науковій конференції студентів 

та аспірантів «Молодь і поступ у біології», у науковій конференції «Екологічний стан і 
біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших 
природоохоронних територій», на базі Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ імені 

Івана Франка. 
 

7. Необхідність подовження терміну підтримки Музейної колекції 

Основними складовими Музейної колекції є неживі природничі експонати з різними 
властивостями та особливостями. Для збереження їх у належному стані необхідно проводити 

значний об’єм робіт, який полягає у: періодичному догляді та протруюванні (два і більше разів на 
рік), перевірці на наявність шкіроїдів та молей (ентомошкідників) і результатів їхньої 

життєдіяльності, чистоти й збереженості всіх музейних зразків, перевірці та доливанні фіксуючих 
розчинів до мокрих препаратів. Значна частина старих колекцій (віком 80-200 років) потребують 
постійної уваги, зокрема, догляду за температурою, вологістю й освітленістю.  

Регулярне виконання вказаних робіт дозволять у подальшому зберегти Музейну колекцію в 
належному стані і навіть збільшити та урізноманітнити наукові колекції й експозицію музею, а 

також ефективніше зберігати й використовувати науковий фондовий матеріал, середній вік якого 
становить 100 років, а найстарішим зразкам понад 215 років. 

Значна частина перелічених колекцій є унікальними на сьогодні і практично не мають 

аналогів в Україні. Музейні зоологічні фонди мають виняткове значення для науки і практично не 
підлягають відтворенню у разі їх втрати або руйнування. Вони є дуже важливими джерелами 

дослідження проблем змін навколишнього природного середовища, збереження і відновлення 
біорізноманіття як основи функціонування біосфери і сталого розвитку людства. Це практично 
єдина форма науково задокументованого речового підтвердження видової різноманітності та змін 

ареалів тварин, яка може бути піддана критичній ревізії згідно сучасної систематики.  


