
 

Докторські та кандидатські дисертації,  захищені в 2013 – 2021 роках 

Спецрада Д 26.001.32 

Спецрада Д 26.001.42 

2013 рік 

на здобуття наукового ступеня доктора  наук 

1 Лісний 

Георгій 

Дмитрович   

Теорія та практика побудови 

сейсмічних зображень для 

еліптично-анізотропних 

середовищ 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

2 Нікулін Сергій 

Леонідович 

Геоінформаційна технологія 

вирішення прогнозно-пошукових 

задач за комплексом геолого-

геофізичних і космічних даних 

04.00.05 – 

геологічна 

інформатика 

Д 26.001.42 

3 Миронцов 

Микита 

Леонідович 

  

Апаратурно-методичний комплекс 

електричного та індукційного 

каротажу для дослідження 

складнопобудованих геологічних 

розрізів 

 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

на здобуття наукового ступеня кандидата  наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізованої 

вченої ради 

 

1 Попов 

Сергій 

Анатолійович 

Магнетизм характерних родовищ 

рідкісних та благородних металів 

Українського щита і його 

прогностичне значення (на 

прикладі Побужжя та Приазов’я 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

2 Решетник 

Марія 

Миколаївна 

Структурно-геологічна 

інформативність магнітних 

властивостей гірських порід 

докембрійського фундаменту (на 

прикладі Українського щита) 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

3 Хоменко 

Руслан 

Володимирович 

Ультрадетальна магнітометрія 

характерних агроландшафтів 

Лісостепової зони України 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

4 Мураста 

Андрій 

Анатолійович 

Петрофізичні характеристики та 

параметри неоднорідності 

кайнозойських відкладів 

українського сектора Чорного та 

Азовського морів 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

5 Давибіда 

Лідія Іванівна 

Регіональний довгостроковий 

прогноз природного режиму 

ґрунтових вод із використанням 

геоінформаційних технологій (на 

прикладі Житомирської і 

Дніпропетровської областей) 

 

04.00.05 – 

геологічна 

інформатика 

Д 26.001.42 

6 Цибульський 

Віталій 

Олександрович 

Комплексна геолого-геофізична 

модель нижньомайкопських 

відкладів Прикерченського 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 



шельфу 

7 Бурлуцький 

Микола 

Семенович 

Закономірності локалізації 

германієносних площ Донецького 

вугільного басейну та їх геолого-

економічна оцінка (на прикладі 

Лисичанського геолого-

промислового району) 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

8 Толкунов 

Андрій 

Анатолійович 

Геолого-економічна оцінка та 

інвестиційна привабливість 

нафтогазоперспективних об’єктів 

східної частини українського 

сектору Чорного моря 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

9 Цибульська 

Оксана 

Вікторівна 

Геолого-генетична типізація селів 

та оцінка селенебезпеки басейну 

р. Тиса (гірськоскладчата область 

Карпат) 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна 

геологія 

Д 26.001.32 

2014 рік 

на здобуття наукового ступеня кандидата  наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізованої 

вченої ради 

1 Клипа 

Андрій 

Володимирович 

Оцінка хімічного складу 

природних вод на основі 

ймовірнісного моделювання 

розподілів вмісту хімічних 

компонентів для вирішення задач 

екологічного моніторингу (на 

прикладі Полтавської області) 

04.00.05 – 

геологічна 

інформатика 

Д 26.001.42 

2 Стахів 

Ірина Романівна 

Композиційна модель розподілів 

складових природно-техногенного 

середовища (на прикладі 

Київської агломерації) 

04.00.05 – 

геологічна 

інформатика 

Д 26.001.42 

3 Бондар 

Юлія Олегівна 

Комплексна оцінка геологічних 

пам’яток природи на прикладі 

об’єктів Криворіжжя 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

4 Лижаченко 

Наталія 

Миколаївна 

Геолого-економічні аспекти 

графітовидобування в Україні на 

прикладі Завалівського родовища 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

5 Дудніков 

Микола 

Сергійович 

Критерії геолого-економічної 

оцінки нафтогазоносних об'єктів 

на початкових стадіях вивчення 

(на прикладі південно-східної 

частини ДДЗ) 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

6 Онищук 

Дмитро 

Іванович 

Комплексні петроелектричні 

моделі порід девону та кембрію 

Волино-Поділля (на прикладі 

Володимирської, Лудинської та 

Добротвірської площ) 

04.00.22 –

геофізика 

Д 26.001.42 

7 Петруняк 

Василь 

Дмитрович 

Геолого-геофізичне моделювання 

кам’яновугільних та девонських 

відкладів південної прибортової 

частини ДДз (на прикладі 

Ливенської площі) 

04.00.22 –

геофізика 

Д 26.001.42 



2015рік 

на здобуття наукового ступеня кандидата  наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізованої 

вченої ради 

1 Захарій 

Наталія 

Володимирівна  

Еколого-геологічні та економічні 

ризики освоєння надр Західного 

Донбасу 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

2 Тустановська  

Любов 

Віталіївна 

Оцінка факторів новітнього 

тектогенезу Канівського 

Придніпров’я на основі структурно-

морфометричного аналізу 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна 

геологія 

Д 26.001.32 

3 Андієць 

Тетяна  

Вікторівна  

Новітній тектогенез басейну річки 

Латориця (Складчасті Карпати) на 

основі структурної-морфометрії 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна 

геологія 

Д 26.001.32 

2016рік 

на здобуття наукового ступеня доктора  наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізованої 

вченої ради 

1 Покалюк  
Володимир 

Васильович 

Седиментогенез ранньодокембрійських 

етапів розвитку Криворізько-

Кременчуцької структурно-

формаційної зони Українського щита  

04.00.01 – 

загальна та 

регіональн

а  геологія 

Д 26.001.32 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

1 Дрозд  

Тетяна Іванівна 
 

Конкреційні силіцити Волино-Поділля 

та їх геолого-економічна оцінка 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

2 Никанорова  

Юлія Євгеніївна 

 

Геологічні умови формування та 

речовинні особливості ореолів 

фенітізації (на прикладі лінійного 

Чернігівського карбонатитового масиву 

Українського щита та його аналогів) 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональн

а  геологія 

Д 26.001.32 

3 Солодкий 

Євгеній 

Валерійович 

 

Петрофізичне забезпечення геолого-

геофізичних моделей газоконденсатних 

покладів північного борту ДДЗ (на 

прикладі Островерхівської, 

Євгеніївської, Наріжнянської, 

Юліївської площ) 

04.00.22 –

геофізика 

Д 26.001.42 

4 Василенко 

Андрій Юрійович 

 

Неогеновий магматизм в системі 

закарпатського глибинного розлому  

04.00.01 – 

загальна та 

регіо-

нальна  

геологія 

Д 26.001.32 

5 Острянська 

Інна  

Юріївна 

Геолого-економічна та гемологічна 

оцінка проявів карбонатних оніксів 

Волино-Поділля 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

6 Ширков Богдан 

Іванович 

Тривимірна геоелектрична модель 

Голованівської шовної зони 

Українського щита  

04.00.22 –

геофізика 

Д 26.001.42 

7 Тройніч 

Костянтин 

Комплексна інверсія даних сейсмо- та 

гравірозвідки методом одночасної 

04.00.22 –

геофізика 

Д 26.001.42 



Сергійович ітеративної реконструкції  

8 Міненко Роман 

Вадимович 

Оптимізаційні методи стійких 

розв"язків обернених лінійних задач 

гравіметрії та магнітометрії з 

уточнюючими ітераційними 

поправками (на прикладі 

руднопошукових задач) 

04.00.05 –

геологічна 

інфор-

матика  

Д 26.001.42 

 

2017рік 

на здобуття наукового ступеня доктора наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізовано

ї вченої ради 

1 Меньшов 

Олександр 

Ігорович 

Теорія і методологія застосування 

магнетизму ґрунтового покриву в 

геології, екології, грунтознавстві 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

1 Кузьменко 

Тетяна 

Миколаївна 

Ефективна геолого-геофізична модель 

осадового чехла Каркінітського 

прогину для вирішення 

нафтогазоносних задач 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

2 Огієнко  

Олег  

Сергійович 

Палеогеографічні обстановки 

формування верхгьочетвертинних 

відкладів в західному секторі 

Антарктики за даними діатомового 

аналізу 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна  

геологія 

Д 26.001.32 

3 Федоренко 

Катерина 

Володимирівна 

 

Методи статистичного моделювання 

випадкових функцій у задачах 

моніторингу навколишнього 

середовища 

04.00.05 – 

геологічна 

інфор-

матика  

Д 26.001.42 

 

2019рік 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізовано

ї вченої ради 

1 Зеленко Юрій 

Михайлович 

 

Прогнозування 

нафтогазогенераційного потенціалу 

палеозойського осадового комплексу 

центральної та східної частин ДДЗ за 

геолого-геофізичними даними для 

пошуків перспективних об'єктів на 

вуглеводні 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

2 Рева Максим 

Валерійович 

 Геолого-економічна оцінка супутньо-

пластових вод нафтових і газових 

родовищ Східного нафтогазового 

регіону України як цінної 

гідромінеральної сировини 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

3 Кошарна Софія 

Костянтинівна 

 Геолого-економічна оцінка 

залізорудних родовищ криворізького 

басейну на етапі інтенсивного 

використання та виснаження запасів 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 



4 Гаврилів 

Любомир 

Ігорович 

Кайнозойські дайки Аргентинських 

островів (Західна Антарктида): склад, 

умови утворення та геологічні 

співвідношення 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна  

геологія 

Д 26.001.32 

5 Вертюх Анатолій 

Миколайович 

Геологічна будова та перспективи 

нафтогазоносності нижнього карбону 

південної прибортової зони 

Дніпровсько-Донецької западини 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна  

геологія 

Д 26.001.32 

6 Несіна Наталія 

ванівна 

Реконструкція умов формування 

локальних геологічних тіл в карбоні 

Доно-Дніпровського прогину в карбоні  

за результатами сейсмофаціального 

аналізу (у зв’язку з нафтогазоносністю) 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна  

геологія 

Д 26.001.32 

7 Балега Анастасія 

Володимирівна 

Мінерально-сировинна політика 

планування геологічного вивчення надр 

в умовах асоціії з ЄС 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

8 Цюпа Ірина 

Вікторівна 

Використання різнорівневої геолого–

геофізичної інформації для 

моніторингу небезпечних природно-

техногенних процесів на 

урбанізованих територіях 

04.00.05 – 

геоінформат

ика 

Д 26.001.42 

9 Данилов Олексій 

Володимирович 

 Порівняльний аналіз ефективності 

геофізичних методів при вирішенні 

інженерно-геологічних задач на 

урбанізованих територіях 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

 

 

2020 рік 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізовано

ї вченої ради 

1 Алексєєнко 

Антон 

Григорович 

 

Геологічна позиція та умови 

утворення кайнозойських дайок 

Аргентинських островів, Західна 

Антарктида 

04.00.01 – 

загальна та 

регіональна  

геологія 

Д 26.001.32 

 

 

2021 рік 

на здобуття наукового ступеня доктора наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізовано

ї вченої ради 

1 Шабатура 

Олександр  

Вікторович 

Кількісні речовинно-фізичні 

особливості докембрійських 

гранітоїдів  пізніх етапів 

формування Українського щита, 

порівняльна петрогенетична і 

металогенічна оцінка 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

2 Бондар Ксенія 

Михайлівна 

 Геофізичні методи в 

археології: теорія, методологія, 

практика 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 



3 Курило 

Марія 

Михайлівна 

 Ресурсні обмеження в освоєнні 

родовищ залізних руд в умовах 

переходу до якісної металургії і 

нової енергетики 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

 

 

2021 рік 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність Шифр 

Спеціалізовано

ї вченої ради 

1 Глоба Ярослав 

Миколайович 

Застосування електрометричних 

технологій для оцінки стану 

підземних комунікацій нафто-

газової промисловості 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

2 Михалевич Ігор 

Любомирович 

Виявлення пасток неструктурного 

та комбінованого типів у межах 

північного борту ДДЗ за 

допомогою сейсморозвідувальних 

методів  

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

3 Глоба Роман 

Миколайович 

Оцінка впливу геологічного 

середовища на стійкість природно-

техногенних трубопровідно-

транспортних систем (на основі 

методів електрометрії) 

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

4 Олійник Олег 

Віталійович 

Геофізичні критерії діагностування 

перспективних на газ ущільнених 

колекторів (на прикладі 

Співаківського газоносного району 

Дніпровсько-Донецької западини)»  

04.00.22 – 

геофізика 

Д 26.001.42 

5 Гадяцька 

Катерина 

Павлівна 

Комплексвання геолого-

геоморфологічних та геофізичних 

методів  для оцінки  зсувної 

небезпеки в межах Середнього 

Придніпров’я 

04.00.05 – 

геологічна 

інформатик

а 

Д 26.001.42 

6 Бала Володимир 

Володимирович 

Геолого-економічні критерії оцінки 

вугільних родовищ із незначними 

запасами 

04.00.19 – 

економічна 

геологія 

Д 26.001.32 

7 Осипенко 

Вікторія 

Юріївна 

Речовинний склад та умови 

утворення фенітових ореолів 

масивів нефелінвмісних порід 

Українського щита (на прикладі 

Проскурівського та інших 

подібних масивів),  

04.00.01 – 

загальна та 

регіональн

а  геологія 

Д 26.001.32 

8 Сидорчук 

Віталій 

Сергійович 

Уранова мінералізаія в пегматитах 

та гранітоїдах   Терейну Тазіаст-

Тіджіріт, Регібатський  щит (Західна 

Африка)  

04.00.01 – 

загальна та 

регіональн

а  геологія 

Д 26.001.32 

 



2021 рік 

на здобуття наукового ступеня доктор філософії 
 ПІБ Назва 

дисертаційної роботи 

Спеціальність, 

шифр 

спецради  

Науковий 

керівник , дата 

захисту 

1 Чернов Анатолій 

Петрович 

Георадарний метод при вирішенні 

задач  при вирішенні задач 

інженерної геофізики, 

гідрогеології, гляціології 

103 — 

Науки про 

Землю 

/ДФ 

26.001.091 

Проф. 

Вижва С.А. 

/24.02.2021 

р. 

2 Плічко Людмила 

Володимирівна 

Моделювання та прогнозування 

стану поверхневих вод (на 

прикладі басейну р. 

Десна в Чернігівській області) 

103 — 

Науки про 

Землю 

/ДФ 

26.001.227 

Проф.Зацер

ковний В.І. 

/14.12.2021 

 


