
РЕЗОЛЮЦІЯ 
 

Міжнародної наукової конференції 
“Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень.” 

(Житомир, 13-15 травня 2002 р.) 
 

Міжнародна наукова конференція “Молюски. Основні результати, проблеми та 
перспективи досліджень” була проведена 13-15 травня 2002 р. на базі Житомирського 
державного педагогічного університету імені Івана Франка при організаційній 
підтримці Інституту зоології НАН України ім. І.І.Шмальгаузена та державного 
управління екології та природних ресурсів у Житомирській області. 

До організаційного комітету надійшло 72 заявки від 107 чоловік на усні та 
стендові доповіді, присвячені різним аспектам вивчення молюсків: систематиці, фауні 
та поширенню, морфології, каріології, популяційній генетиці, фізіології, екології, 
паразитології, токсикології, виявленню та охороні рідкісних видів, практичним 
аспектам малакології, тощо.  

Для участі у роботі конференції зареєструвалось 40 учасників із 8 міст України 
(Київ, Житомир, Одеса, Сімферополь, Севастополь, Миколаїв, Львів, Чернівці), а також 
з Росії (Єкатеринбург, Белгород), Польщі (Катовіце) та США (Eugene, Oregon). Було 
заслухано 23 усних та представлено 14 стендових доповідей. 

На пленарне засідання 13 травня було винесено 4 оглядові доповіді, присвячені 
найбільш актуальним проблемам малакології: оцінці видового різноманіття фауни 
прісноводних двостулкових молюсків України та виявленню видів, що потребують 
охорони (О.В. Корнюшин, Київ, Україна), біогеографії, класифікації та філогенії 
родини Physidae (D.W. Taylor, Eugene, Oregon, USA), перспективам каріологічних 
досліджень молюсків (О.В. Гарбар, Житомир), організації та впорядкуванню 
малакологічних колекцій (І.М. Хохуткін, Єкатеринбург, Росія). 

На трьох засіданнях 14 травня було заслухано 19 усних та розглянуто 14 
стендових доповідей, присвячених головним чином вивченню фауни, екології та 
екофізіології, паразитології, токсикології молюсків. Оргкомітет відзначає актуальність 
представлених матеріалів, різноманітність їх тематик, значний внесок молодих 
фахівців, аспірантів, студентів, представленість різних регіонів України та суміжних 
територій. Слід відзначити високу активність всіх учасників конференції у обговоренні 
доповідей. 

15 травня відбулось підведення підсумків роботи конференції та обговорення 
основних проблем та перспектив української малакології. 

В результаті узагальнення усіх пропозицій учасників конференції визначено такі 
пріоритетні напрямки дослідження молюсків в Україні: 

• упорядкування видових списків із різних груп молюсків фауни України з 
урахуванням останніх результатів досліджень систематики, здійснених вітчизняними 
малакологами та спеціалістами інших країн; 

• розробка питань систематики молюсків на основі комплексного використання  
традиційних та нових підходів та методів, в тому числі (по мірі можливості) 
молекулярних, біохімічних та ультраструктурних; 

• виявлення тих видів малакофауни України, що потребують охорони, визначення 
їх чисельності, стану популяцій та уточнення особливостей поширення, розробка 
стратегії їх збереження, упорядкування списків національної “Червоної книги”, 
визначення територій, що потребують надання охоронного статусу; 

• організація вивчення та моніторингу інтродукованих видів молюсків; 



• відбір малакологічних об’єктів для токсикологічної, радіологічної та 
паразитологічної біоіндикації, подальша розробка відповідних методик; 

• розвиток прикладної малакології, розробка науково-методичної бази 
малакокультури; 

Констатовано необхідність підвищення методичного рівня досліджень, зокрема, 
широкого впровадження каріологічного методу в систематику молюсків, розгортання 
досліджень з молекулярної біології та генетики. 

Необхідним  визнано проведення наступних організаційних заходів: 
• координація тематики наукових досліджень різних установ і перспективне 

планування підготовки кадрів по найбільш актуальним напрямкам досліджень; 
• координація роботи по впорядкуванню музейних колекцій молюсків, обмін 

досвідом кураторів музейних колекцій, поширення інформації серед вітчизняних та 
зарубіжних спеціалістів щодо колекцій молюсків, які зберігаються в наукових та 
освітніх установах України, зокрема, публікація каталогів та передача відповідної 
інформації в Інтернет; 

• створення картотеки імен, адрес та напрямків досліджень малакологів України 
та суміжних країн, поширення цієї інформації; 

• організація обміну інформації щодо літератури,  допомоги молодим 
дослідникам, а також малакологам, що працюють у віддалених від великих наукових 
центрів установах у роботі з літературою; 

• розвиток міжнародних зв’язків та співпраці в галузі малакології, поширення 
інформації щодо національних та міжнародних проектів і грантів, які можуть бути 
залучені для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень молюсків; 

• розробка та широке обговорення серед спеціалістів (з можливою публікацією) 
пропозицій щодо впорядкування національної номенклатури назв молюсків, 
координація цієї роботи з колегами із суміжних країн. 

Для вирішення поставлених задач створити координаційну раду у складі 5 чоловік: 
Корнюшина О.В. (Інститут зології НАНУ, Київ), Стадниченко А.П., Киричук Г.Є. 
(Житомирський державний педагогічний університет), Хлус Л.М. (Чернівецький 
національний університет), Крамаренко С.С. (Миколаївська державна аграрна 
академія).  

Координаційній раді доручається розробка питання про термін і місце 
проведення наступної малакологічної конференції, а також про перспективи створення 
Українського малакологічного товариства. Визнане за необхідне більш широке 
залучення до участі у наступних конференціях малакологів палеонтологічного 
профілю. 

Учасники конференції висловлюють подяку Житомирській облдержадміністрації, 
керівництву Житомирського педагогічного університету за підтримку та просять 
відзначити членів організаційного комітету, всіх співробітників та студентів 
природничого факультету ЖДПУ, котрі своєю працею забезпечили високий 
організаційний рівень цього наукового заходу. 

 
 
 
 
15 травня 2002 р. 


