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1. Перелік заходів, які були здійснені для підтримання Наукових фондів та музейної
експозиції Зоологічного музею (Музейної колекції)
У 2016 році згідно методик збереження музейних зоологічних предметів для ефективного
збереження колекцій від ентомошкідників проведено планові протруювання усіх колекцій та
експозиції й проведено їх впорядкування. Проведено дозаливання (20 зразків) і фіксацію нових
музейних предметів (109 зразків) з метою якіснішого збереження їх. Виготовлено низку сухих
музейних предметів серед яких, принесені до музею червононокнижні види, зокрема птахи і
ссавці.
Крім того, музейне зібрання поповнилося надзвичайно цінними колекціями коралів,
ракоподібних, риб та молюсків з Індонезії та Шрі-Ланки, наданих нам фірмою «EquiMarin».
Для якісного збереження колекцій комах виготовлено спеціальні, дерев’яні ентомологічні
коробки, які забезпечать постійне, надійне і тривале збереження деяких старих та багатьох нових
ентомологічних зразків. У залі птахів з метою якіснішого представлення однієї з найбагатших
експозицій світової орнітофауни оформлено діораму «Пташиний базар». У залі ссавців
встановлено захисні експозиційні блоки, які дають можливість убезпечити експонати, особливо
тропічних тварин, від торкання їх (від чого вони отримують незначні пошкодження), а також від
необачних поступків школярів, які теж приводять до пошкодження музейних предметів.
Особливим чином це стосується експозиції, де зосереджена значна кількість тварин зі всіх
куточків Землі, які у разі серйозного пошкодження не можуть бути відновлені, або замінені
іншими, у зв’язку з тим, що значна кількість їх занесені до Червоної книги Міжнародного союзу
природи, Червоної книги України чи охороняються згідно міжнародних конвенцій з охорони
природи, ратифікованих Україною (Бернська, Боннська, Вашингтонська конвенції). У всіх залах та
коридорі-галереї музею встановлено додаткове освітлення у вигляді світлодіодного підсвічування,
що додає атрактивності музейній експозиції, особливо у залах, де немає вікон, але розташовані
яскраво забарвлені або малі за розміром музейні зразки (риби, земноводні, плазуни та ссавці).
Опубліковано «Каталог колекції птахів професора Ф. Й. Страутмана», подано до друку
«Каталог колекції земноводних Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка». Ведеться набір «Каталога
напівтвердокрилих комах з колекції професора Е.-Ф. Гермара». Для забезпечення формування
каталожних (карткових) баз даних про колекції, для підготовки та друку каталогів і буклетів
колекцій, написання статей та впорядкування документації музей забезпечено папером і
канцтоварами.
Завершено упорядкування колекції рукокрилих (кажанів) Зоологічного музею та аналіз
усієї колекції ссавців музею (подано до друку відповідні статті). Проводиться впорядкування назв
таксонів надвидового рівня у експозиційних колекціях птахів та опис колекцій, які походять з
Камчатського регіону і належать відомим природодослідникам кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Здійснено експедиційні виїзди з метою збору наукового матеріалу у природні заповідники
Рівненський та «Розточчя», до Шацького національного природного парку.
Музей поповнився на 380 одиниць зберігання, серед яких заслуговують особливої уваги
червонокнижні види тварин, зокрема бабаки (Marmota bobak), привезені з Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна, також опудало самки черні червонодзьобої (Netta
rufina); мокрі препарати полозів з Мадагаскару (Colubridae), сухі препарати морської черепахи
бісси (Eretmochelys imbricata) і два екземпляри ендемічної ящірки з Мадагаскару – зонозаурус
Гаральда Меєра (Zonozaurus haraldmeieri).
Таблиця 1
Нові надходження до колекцій Зоологічного музею, протягом 2016 року,
згідно складових частин музею
№
Назва частини НН та
Кількість одиниць
п/п
вид об’єкта
поповнення
1 Остеологічний фонд
22
2 Коралів
19
3 Ракоподібних
20
4 Малакологічний
154

5
6
7
8

Фонд риб
Фонд плазунів
Фонд птахів
Фонд ссавців
Всього:

109
6
5
45
380

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
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,
Затушевський А. Т. – зберігач фондів І категорії Зоологічного музею,
Романова Х. Й. – зберігач фондів І категорії Зоологічного музею,
Сеник М. А. – зберігач фондів ІІ категорії Зоологічного музею,
Тимків І. П. – 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 Зоологічного музею на сайті ЛНУ
імені
Івана
Франка
та
незалежному
хостингу
(http://museums.lnu.edu.ua/zoology/;
http://zoomus.lviv.ua/; https://www.facebook.com/ZooMuseumLNU/), де висвітлюються новини
«життя» музеїв світу, ведуться її російська та англійська версії; представлено збірники
конференцій з природничої музеології (у PDF-форматі) та «Музейні збірники», що стосуються чи
містять інформацію про природничі колекції. Введено в дію, на сторінці «Facebook», рубрику

«Експонат тижня», на якій періодично, співробітники музею наводять цікаву інформацію про
рідкісні зразки тварин з колекцій зоомузею.
Спільно з Google Cultural Institute Зоологічний музей співпрацює в рамках створення
галереї про наш музей, кінцевим продуктом якої стане віртуальна екскурсія в межах Google Art
Gallery.
З нового (2016) року у музеї запроваджено акцію «#Здибанка в музеї». 16 січня відбулася
перша така зустріч. Відвідувачі мали змогу оглянути експозицію та послухати екскурсію про те,
що роблять різні тварини взимку, та як вони пристосовуються до холодної пори року. Крім
постійної експозиції, діяла також тимчасова виставка унікальних світлин Ігора Дикого «Чудова
Антарктида!». З 11.00 до 16.00 год. Музей відвідали близько 100 охочих, серед яких половина –
діти! Чергова #Здибанка у Музеї відбулася в суботу 30 січня! У відвідувачів була остання нагода
помилуватися неймовірними світлинами полярника Ігора Дикого "Чудова Антарктида!» (Фото 14), оскільки з 2 лютого 2016 року представлено іншу виставка, присвячену водно-болотним
угіддям Західної України.

Фото. 1-4. «#Здибанка в музеї» 16 січня та виставка світлин І. Дикого «Чудова Антарктида!».
19 лютого 2016 р. на базі нашого Музею відбувся черговий музейний урок на тему
«Різноманітність ссавців» для учнів 7-В класу. Урок провела вчитель біології ССЗШ №46
м. Львова – Малявська Олена Іванівна. 26 лютого – у Музеї відбувся урок для учнів 1-го класу
СЗШ № 20 м. Львова з учителем Катериною Володимирівною Яцків (Фото 5).

Фото 5. Музейні уроки.
Символом приходу весни з давніх часів вважають приліт лелек. З Африки в наші краї вони
повертаються, приблизно, 19 березня, а 1 квітня у Світі святкують Міжнародний День птахів!
Отож, ми вирішили об’єднати ці дві весняні події і створити виставку, присвячену методам
вивчення птахів, зокрема, кільцюванню. Протягом двох тижнів (з 19.03 – по 01.04.2016 р.)
відвідувачі могли завітати до нашого Музею і переглянути виставку фотографій з табору
кільцювання та інструментарій для дослідження птахів.
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. У лютому 2016 року
підписано договір з Львівським державним коледжем декоративного та прикладного мистецтва
ім. В. Труша щодо проходження студентами коледжу практики на базі зоомузею. Практика, для 98
студентів, відбулася упродовж 15-30 червня.
17 вересня в Зоологічному музеї ЛНУ ім. Франка, в рамках Форуму видавців, відбулася
зустріч та майстер-клас з малювання птахів і презентація книги про денних хижих «Володарі
неба». Головний гість заходу знаний український художник-анімаліст, автор ілюстрацій до
численних видань присвячених пташиній тематиці – Ігор Землянських. Під час заходу присутні
вчились малювати птахів, слухали цікаві історії про життя пернатих та мали змогу придбати книги
ілюстровані художником (Фото 6-7).

Фото. 6-7. Презентація книги про денних хижих «Володарі неба».
27 вересня 2016 р., в рамках Всесвітнього дня туризму, в музеї відбулася тематична
екскурсія «Зникаючі тварини землі».

У вересні-жовтні поточного року, співробітники музею виступили із запитом до низки
екологічних та виконавчих органів Яворівського району Львівської області щодо правомірності
функціонування звалища твердих побутових відходів на території колишнього промислового
хвостосховища ДГХП «Сірка».
22 жовтня 2016 р. до музею завітала редакція інтернет-видання «Твоє місто», яка
опублікувала 24.10.2016 р. фотоекскурсію залами музею:
http://tvoemisto.tv/exclusive/morskyy_angel_i_morska_korova_u_lvovi_fotoekskursiya_do_zoom
uzeyu_81506.html
10 листопада завідувач музею Шидловський І. В. був учасником круглого столу «Екологоприродничі аспекти святої Страдецької гори» організованого місією «Відпустовий центр
«Страдецька гора», громадською організацією «Святий Юр» та біологічним і географічним
факультетами ЛНУ ім. Івана Франка.
Протягом звітного періоду музейними колекціями мали змогу користуватися:
Співробітники Національного науково-природничого музею НАН України –
І. В. Загороднюк та В. А. Несін (співпраця щодо систематики виду гризунів – Apodemus
mystacinus); співробітник Державного природознавчого музею НАН України – Н. М. Черемних
(співпраця у дослідженні орнітологічної колекції, зокрема зразків виготовлених у ХІХ столітті в
пасажі Гаусмана Ф. М. Злотницьким); співробітник Камчатського державного технічного
університету (Росія) – Є. Г. Лобков (співпраця у вивченні орнітологічного надбання залишеного
проф. Б. Дибовським); Ph.D. Student Tereza Garbelotto, Dr. Luiz Alexandre Campos, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil (співпраця з вивчення типових (назвоносних) зразків
напівтвердокрилих комах з колекції Е.-Ф. Гермара; роботи щодо систематики окремих видів та
родин); співробітник Національного науково-природничого музею НАН України – З. Л. Баркасі
(співпраця з метою підготовки дисертації – робота з каталогом та фондовою колекцією гризунів).
Співробітниками музею опубліковано: чотири монографії (у співавторстві), один каталог
колекцій, 3 статті та 5 тез доповідей на конференціях.
Протягом 2016 року, експозиції Зоологічного музею мали змогу оглянути 8079 осіб (з них –
3268 дорослих та 4811 дітей) для яких, п’ятьма співробітниками, проведено 235 екскурсій. Крім
того, з музейними колекціями і матеріалами через Інтернет, у цьому році (до 20 грудня), мали
змогу ознайомитися ще понад 19092 осіб-відвідувачів, які здійснили 22187 переглядів (Google
Analitics). Максимальна кількість відвідувачів інтернет-сторінки відзначена у листопаді – понад
2157 відвідувань.
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/:
Презентація "Зоологічні музеї України" у Мелітополі (24.11.2016) http://www.mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/3073-2016-11-25-17-35-57.html
10 місць у Львові, які варто відвідати кожному - http://feel-tour.in.ua/interesting/9-10-misc-ulvovi-jaki-varto-vidvidaty-kozhnomu
Мій дім Україна (05.11.2016) - http://mydim.ua/companies/museum/zoological-museum/
Твоє місто. Фотоекскурсія (24.10.2016) http://tvoemisto.tv/exclusive/morskyy_angel_i_morska_korova_u_lvovi_fotoekskursiya_do_zoomuzeyu_
81506.html
Мелітополь - Львів: програма "Студ-Бумеранг" (05.10.2016) http://www.mdpu.org.ua/new/en/novosti-universiteta/2906-2016-10-05-15-53-33.html
Твоє місто (30.08.2016) http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_zaproshuyut_na_znayomstvo_iz_volodaryamy_neba_80449.html
Скварявська ЗОШ І-ІІІ ступенів (30.06.2016) - http://skvaryava.pp.ua/kalendar/587-ekskursiyav-zoologichnij-muzej

Львівська пошта (17.05.2016) - http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/35171
Молодіжний рух Експеримент - http://md-eksperiment.org/afisha/ukraine/lviv/ekskursiya-dozoologichnogo-muzeyu-20160428002521
Екскурсія ССЗШ №2 (30.04.2016) - http://lvschool2.org.ua/archives/4804
5. Перелік основних наукових публікацій за 2016 рік, які оформлені за використанням
об’єктів Музейної колекції.
1. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та
Західного Полісся [текст] / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило]. – [за ред.
Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.
2. Галка (Corvus monedula L.) в антропогенных ландшафтах Палеарктики / [Константинов В. М.;
Пономарев В. А., Маловичко Л. В., Рахимов, И. И., Спиридонов С. Н., Воронов Л. Н., Егорова
Г. В., Сеник М. А., Яниш Е. Ю.]. – Москва-Иваново : Издательствово «Знак», 2015. – 296 с.
3. Шацьке Поозер’я. Тваринний світ : кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька
[та ін.]; за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM).
Об’єм даних 486 Мб. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11068).
4. План адаптації місцевих громад Яворівщини (Розточчя, Львівська обл.) до наслідків зміни
клімату в умовах території з високим природоохоронним статусом / [Горбань Ігор, Більський
Іван, Більська Леся, Стрямець Галина, Башинська Юлія, Скобало Оксана, Горбань Остап,
Горбань Любов, Хомин Ігор, Лєснік Володимир, Забитівський Юрій, Любинець Ірина,
Назарук Катерина, Тимків Ірина]. – Івано–Франкове-Львів, 2016. – 48 с.
5. Андріїшин Б. Недавні знахідки жаби прудкої Rana dalmatina (Anura, Ranidae) в Долинському
районі Івано-франківської області / Б. Андріїшин, О. Гнатина, М. Бойків, О. Решетило // ХІ
Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19–21 квітня
2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 192.
6. Загородний І. Результати аналізу пелеток сипухи (Tyto alba L.) з території Берегівського
району (Закарпаття) / І. Загородний, Л. Покритюк, О. Гнатина, І. Дикий, М. Горбачук // ХІ
Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 19–21 квітня
2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 197-198.
7. Гнатина О. С. Міжнародний досвід збереження очеретянки прудкої Acrocephalus paludicola в
Європі / О. С. Гнатина, І. М. Горбань // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття
екосистем Шацького національного природного парку», 08–11 вересня 2016 р., Шацьк. – Львів
: СПОЛОМ, 2016. − С. 18-20.
8. Тимків І. Історія досліджень бджолиних (Hymenoptera, Apoidea) на території Українського
Розточчя 1864 – 1950 рр. / Тимків І. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем
Шацького національного природного парку», 08–11 вересня 2016 р., Шацьк. – Львів :
СПОЛОМ, 2016. − С. 92–93.
9. Павлич С. Дистанція злякування воронових птахів в урбанізованих ландшафтах на прикладі м.
Львова / Павлич С., Затушевський А. // ХІI Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і
поступ біології» : збірник тез, 19–21 квітня 2016 р., м. Львів. – Львів, 2016. – С. 202–203.
10. Шикула Р. Р. Использование средств естественнонаучных музеев в современных высших
учебных заведениях Украины // Педагогіка і психологія професійної освіти: дидактика,
методика і технології навчання. – 2016. - № 1. – С. 85-86.
6. Наукові результати, досягнуті за 2016 рік за використанням об’єктів Музейної
колекції
У рамках проведення весняних «#Дні_науки_Львів» Зоологічний музей запрошував усіх
бажаючих відвідати експозицію 16-20 травня з 10.00 до 17.00 год. А 18 травня, під час святкування
Міжнародного дня музеїв, відвідувачі мали змогу поринути у світ нічних тварин і дізнатися як же
організми пристосовуються до життя у темряві. Отож, 18.05.2016 р. Музей відчинений з 17.00 до
22.00 год., а о 19.00 та 21.00 год. усіх запрошено на тематичну екскурсію "Мешканці темряви"
(рис. 8-12). За 5 днів експозицію відвідали близько 650 людей, 300 з яких – діти! Тематична
екскурсія «Мешканці темряви» починалася на вході, де усіх зустрічали фосфоресцентна, але

глибоководна, медуза, і світлячки. Потім на відвідувачів чекала розповідь про тварин, котрі
активні вночі, або живуть на морських глибинах у суцільній темряві, про їхні пристосування та
особливості. Оскільки тварин не так просто побачити вночі, приходилося використовувати
ліхтарики. Крім того, деяких мешканців темряви можна було ще і послухати! Загалом Ніч у Музеї
відвідали близько 350 людей!

Фото 8-12. Весняні «#Дні_науки_Львів» – тематична екскурсія "Мешканці темряви та Ніч в музеї».
На засіданні Наукового Товариства імені Тараса Шевченка, у травні 2016 року,
представлено презентацію «Роль Бенедикта Дибовського у становленні та розвитку Зоологічного
музею Львівського Університету» (доповідач Шидловський І. В., автори: Ігор Шидловський,
Андрій Затушевський).
У червні 2016 року на базі музею, у продовж двох тижнів, проведено навчальну практику
студентів І курсу Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені
І. Труша, під час якої 98 студентів цього навчального закладу практикувалися у вміннях зображати
представників тваринного світу.
У суботу, 17 вересня 2016 року, о 14.00 год. у Зоологічному музеї, біологічного факультету
ЛНУ ім. Івана Франка (вул. Грушевського, 4) відбувся майстер-клас з малювання хижих птахів
(Соколоподібних) від знаного українського художника-анімаліста Ігоря Землянських та
презентація популярної книги про сов «Володарі неба». Майстер-клас і презентація проведені в
рамках проекту «Пернаті друзі», що об’єднує спеціалістів та аматорів, які займаються вивченням
птахів і в межах Форуму видавців, який у ці дні відбувся у Львові.
Акцію відвідали близько 44 учасники різних вікових категорій. Презентація книги
проходила у залі птахів Музею, а майстер-клас – проведений у великій аудиторії біологічного
факультету, де присутні мали можливість сісти за парти і спробувати себе в малюванні орла,
зокрема, найбільшого представника нашої орнітофауни – беркута. Впродовж майстер-класу

художник розповів про деякі таємниці реалістичного зображення пернатих і показав на практиці,
як виконується малюнок. Презентована книга «Володарі неба» написана харківським орнітологом
Станіславом Вітром та проілюстрована Ігорем Землянських. Вона присвячена великій і цікавій
групі наших птахів – соколоподібним і містить відомості про біологію та екологію, а також видові
описи про денних хижих птахів України. На 63 сторінках видання міститься близько 100
кольорових ілюстрацій. В знак вдячності, автори акції подарували Музею картину з зображенням
– беркута, виконану Ігорем Землянських.
У рамках осінніх «#Дні_науки_Львів», 12 листопада 2016 р. проведено акцію «Комахи
очима науки», під час якої виголошено пізнавальну лекцію «Методи дослідження комах». У ній
прозвучала розповідь про основне обладнання ентомологів, методи збору та подальшого
дослідження комах. Крім того, відвідувачі мали змогу самостійно спробувати розправити комах,
зробивши з них музейні експонати та роздивитися різноманітних комах під збільшенням
бінокулярів, а маленькі відвідувачі мали змогу розмалювати авторські розмальовки з комахами
виконані зберігачем фондів Зоологічного музею Тимків Іриною. В акції взяли участь близько 62
особи, з яких 26 дітей (Фото 13-16).

Фото 13-16. Осінні «#Дні_науки_Львів» – лекція «Методи дослідження комах» та робота з
комахами учасників акції «Комахи очима науки».
18 листопада 2016 р. у Музеї відбулася скайп-зустріч та презентація дитячої книжки
«Печерний розмалюк» Джулії Дональдсон, з перекладачем Володимиром Чернишенком (м. Київ)
для дітей міста Харкова.
6.1. Окремі експонати і експозицію Музею використовували у проведенні практикумів із
зоології безхребетних та хребетних тварин, великого практикуму із зоології, спецпрактикуму та
спецкурсів: орнітологія, теріологія, етологія, зоогеографія (1-5 курс) 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 керівником науково-дослідницьких робіт учнів членів
МАН України. Зокрема, під його керівництвом у 2016 році учениця НВК «СЗШ ІІ ст. – ліцей»
м. Новояворівська Вус Галина Ігорівна зайняла ІІ місце в обласному конкурсі.
6.2. Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій та рецензії:
1. Відгук офіційного опонента на дисертацію Тайкової Світлани Юріївни «Сорокопуди (Aves:
Laniidae, Lanius) фауни України (систематика, мінливість, поширення)», представленої на
здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
2. Рецензія на звіт з науково-дослідної роботи колективу авторів Державного природознавчого
музею НАН України, «Інноваційна трансформація традиційної природничої експозиції».
Співробітниками музею ведеться рецензування матеріалів, поданих до редакції журналів
«Біологічні студії» та «Вісник Львівського університету. Серія біологічна», «Збірника праць
Зоологічного музею» (ННПМ НАНУ, м. Київ).
6.3. Співробітниками музею взято участь у щорічній звітній конференції біологічного
факультету, де виголошено три доповіді: Роль Бенедикта Дибовського у становленні та розвитку
Зоологічного музею Львівського університету. Шидловський І. В., Затушевський А. Т.; Топічні та
трофічні зв’язки підорлика великого (Aquila clanga Pall.) в умовах Волинського Полісся.
Комарницький І. В.; Впорядкування ентомологічних колекцій переданих Зоологічному музею
Львівського Університету зі старих фондів Львівського національного аграрного університету.
Тимків І. П. та науковій конференції «Екологічний стан і біорізноманіття екосистем Шацького
національного природного парку та інших природоохоронних територій», 8−11 вересня 2016 року,
на базі Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка.
Співробітники музею спільно з працівниками кафедри зоології були задіяні в організації
XІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ у біології».
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, і результатів їхньої життєдіяльності, чистоти й
збереженості всіх (особливо ентомологічних) 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, у зв’язку з чим гостро постає питання
терморегуляції. Нажаль, діюча система опалення корпусу, де розташований музей, не ефективна.
Температура в музеї у листопаді-березні падає і знаходиться в межах 9-11 Со, що є значно нижчим
від норм встановлених для збереження природничих зразків та колекцій (18-22 Со) і навіть роботи
співробітників (16-18 Со). Тому існує гостра потреба у встановленні клімат-контролю в
приміщеннях музею.
Регулярне виконання вказаних робіт і можливість стабілізації температури приміщень
дозволять у подальшому зберегти Музейну колекцію в належному стані.

