
   
 

     Curriculum Vitae    Андреєв О.В. 

 
 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Андреєв Олександр Вячеславович  
 (фотографія)  

 

Службова адреса:  Вул. Васильківська, 90, Київ, 01601, Україна 

Службовий телефон: +380445213348    
 Електронна адреса: andreev@univ.kiev.ua 

Особиста веб сторінка  - 
Соціальні мережі/чати  -   

Аккаунт в наукометричних базах даних: Author ID Scopus 40661114400 ; Researcher ID: I-2060-2018 

Стать Ч | Дата народження 09/02/1951 | Громадянство  Україна   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат геолого-мінералогічних наук, літологія  

Вчене звання  Старший науковий співробітник  кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії, геохімія 

Посада Провідний інженер учбової лабораторії рентгенівських та 

мікроскопічних методів дослідження мінеральної 
речовини 

Кафедра Мінералогії, геохімії та петрографії 

Факультет/інститут ННІ «Інститут Геології» КНУ імені Тараса Шевченка 

Посада за сумісництвом Доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. Методи ізотопної геохронології, магістр, 1 курс, лекції.  

У попередні періоди 1. Методи ізотопної геохронології, магістр, 1 курс, лекції 

2. Аналітична геохімія, 3 курс, лекції 
3. Методи дослідження мінеральної речовини, 3 курс, 

лекції, лабораторні. 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2016 по 2019) Посада: доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії за сумісництвом (посади 

за основним місцем роботи: провідний інженер – 2019; старший науковий 
співробітник –2016-2018 р.р.). 

ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка,  http://www.geol.univ.kiev.ua/ru/    



  

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

Основний вид діяльності (функціональні обов’язки):  
1. Викладацька діяльність 

2. Забезпечення ефективного функціонування лабораторного комплексу 
сучасного прецизійного рентгенівського та електронно-мікроскопічного обладнання 

високої вартості. 

3. Проведення аналітичних досліджень та науково-технічних розробок з метою 
забезпечення навчального процесу та наукових досліджень кафедри та ННІ 

«Інститут геології». 
4. Здійснення керівництва групою працівників та проведення досліджень як 

виконавця найбільш складних і відповідальних робіт.  

5. Розробка планів і методичних програм проведення досліджень і розробок. 
6. Організація, збір і вивчення науково-технічної інформації, проведення 

аналізу і теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і 
спостережень. 

7. Перевірка правильності результатів, отриманих співробітниками, які 
працюють під його керівництвом. 

8. Участь у підвищенні кваліфікації кадрів.  

9. Впровадження результатів проведених досліджень і розробок. 

Сфера діяльності або сектор: Освіта/Наука  

(З 1995 по 2016) Посада: старший науковий співробітник науково-дослідної частини  

Геологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка,  http://www.geol.univ.kiev.ua/ru /    

Основний вид діяльності: Викладацька та наукова  діяльність. 

Сфера діяльності або сектор: Освіта/Наука 

(З 1994 по 1995) Посада: завідувач лабораторії рентген флуоресцентних досліджень відділу геохімії 

докембрійських формацій 

Інститут мінералогії, геохімії та рудоутворення НАН України. https:// igmof.org.ua  

Основний вид діяльності:  Наукова  діяльність. 

Сфера діяльності або сектор: Наука 

(З 1987 по 1994) Посада: науковий співробітник відділу осадового рудоутворення 

Інститут геологічних наук АН УССР,  https://www.igs-nas.org.ua    

Основний вид діяльності:  Наукова  діяльність. 

Сфера діяльності або сектор: Наука 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 1968 по 1973) Київський даржавний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київ, Україна 

Отримана кваліфікація: Фізик. Експериментальна ядерна фізика  

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Російська, українська 

Іноземна мова 1 Англійська   

Комунікаційні компетентність Навики хорошої (за моєю оцінкою) комунікації є результатом багаторічного досвіду 
професійної (науково-викладацької) діяльності.  

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Згідно функціональних обов’язків, керую роботою інженерного складу навчальної 

лабораторії «Рентгенівських та мікроскопічних методів дослідження мінеральної 
речовини» кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інституту геології» КНУ 

імені Тараса Шевченка. Крім того, неодноразово перебував на посадах керівника 

підрозділу та відповідального виконавця низки держбюджетних (№№ 97112, 
01БФ049-01, 06БФ049-01, 11БФ 049-01, 14БП049-02, 16БФ 049-01) та госпдоговір- 

них науково-дослідних робіт (№№ 08ДП049-01/3, 09ДП049-02/3, 10ДП049-02/3, 
862, № 198/60117, №3114, № 17ДФ 049-01, № 440/50110, 16Н049-63, №17Н049-

13).  

Цифрові компетенції Обробка інформації: сертифікату немає 
Комунікація:  сертифікату немає 

Створення контенту (програм, сайтів): сертифікату немає 
Мережева та програмна безпека: сертифікату немає 

Вирішення проблем: сертифікату немає 



   

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Інші комп’ютерні навики Володію програмами керування та обробки інформації електронного мікроскопа-

мікроаналізатора,  рентгенфлуоресцентного спектрометра СЕР-01 та 
рентгенівського дифрактометра ДРОН-3. Офісним пакетом Microsoft Office. 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Крім безпосередньо професійних знань та практичних навиків, як і будь-який 

викладач, безперервно стикаюся з необхідністю в застосуванні різноманітних 
психологічних та педагогічних прийомів та практик, а ще: добре співаю  і маю 

почуття гумору. 

Області професійних інтересів 1. Новітні методи аналітичних досліджень. 
2. Нетрадиційні методи оцінки віку геологічних об’єктів. 

3. Типоморфні особливості акцесорних та породоутворюючих мінералів. 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



  

Публікації За останні 5 років: 

1. Турмалін з Усамбара-ефектом (оптико-спектроскопічне дослідження). 
2. Ilyinetc  Impact Structure (Ukraine): New Data About the Nature of Silstone Lens and 
the C12/C14 Dating of Ancient Production of Suevites. 
3. Природный источник высокообогащенного свинца-208 в Украине для ядерной 
енергетики. 
4. Геохімія ніобію, торію і урану в альбітитах Новоолексіївського рудо прояву, 
Український щит. 

5. Применение рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РФА) в 
атрибуции экспонатов геологических музеев . 

6. О применении РФА единичных зерен для изучения геохимии Rb и Sr калиевых 
минералов на примере биотитов УЩ . 

7. Типохімізм біотитів із кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської 
зони розлому . 

8. Геохімія гранітоїдів Орільского масиву (Середньопридніпровський мегаблок). 
9. Хімізм породоутворювальних мінералів як індикаторна ознака під час 
геологічного розчленування й кореляції інтрузивних утворень Українського щита. 
10. Уран і торій у Русько-Полянських рідкіснометалевих гранітах (Корсунь-
Новомиргородський плутон, Український щит. 

11. Досвід застосування рентгенофлуоресцентного аналізу для дослідження 
системи Rb-Sr калієвих мінералів.. 
12. Определение содержания микроэлементов в отдельных кристаллах слюд 
рентгенофлуоресцентным методом на примере биотита. 

13. Міграція хімічних елементів у процессі утворення торій-ураноносних альбітитів 
Новоолексіївського рудопрояву, Український щит. 

14. Новий практично важливий різновид монациту Побужжя, збагачений чистим 
ізотопом свинцю 208Pb. 

15. Мінерали-концентратори торію й урану торій-ураноносних альбітитів 
Новоолекісївського рудопрояву, Український щит. 

16. Monitoring of distribution of heavy metals in the substance of Aeolian flows. 

17. Монацити у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудо прояву 
(Український щит). 
18. Quaternary palaeoenvironment as a system of barriers: Pivikha Hill as a case study. 

19. Формули мінералів з високим вмістом радіогенних ізотопів. 

20. Рідкісні алюмофосфати палеопротерозойських пісковиків Волинського 
мегаблоку Українського щита. 
21. Піроксени порід Покрово-Киріївського масиву; особливості морфології та 
хімічного складу. 
22. Особливості звітрювання фосфідів у речовині залізного метеорита Каалі. 
23. Ортосилікати торію в нерудних альбітитах Новоолексіївського торій-уранового 
рудопрояву (Центральноукраїнський урановорудний район. 
24. Мінерали мангану у палеогеновому фліші Зовнішніх Карпат. 
25. Hierarchical  Ti- Sn- and Zr-containing zeolites as promising catalysts for ethyl 
condensation into lactide. 
26. S – вмісний содаліт із родовища Сар-е-Санг. 
27. Використання хімічного складу музейних мінералогічних зразків для 
поповнення їх генетичної атрибуції. 
28. Accessory minerals trace element geochemistry as a tool for carbonatites generic 
features study (ChCM and PM of theUSh as an example). 
29. Антропогенна складова атмосферного аерозолю м. Запоріжжя. 
30. Perspectives of chemical isochrone method of dating (chime) for the Rb-Sr system of 
a potassium minerals based on XRF. 
31. Precision analysis of geochemical background level during industrial geochemical 
anomalies monitoring. 
32. Влияние условий получения иерархических цеолитов SnAl-BEA на их 
кислотность и каталитическую активность в тандем-процессе получения 4-
метоксибензил-1-метилпропилового эфира. 
 

http://dsr.univ.kiev.ua/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=30&type=publications&ID=196042&lang=ua&find_section_section=0&WF=Y


   

 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

 33. Korosten Pluton (Ukrainian Shield): initial data bank oriented on geochemical 
modeling. 
34. Korosten Pluton (Ukrainian Shield): new major and trace element analytical data and 
its validation . 
35. Denudation as unique Earth Crust sampling procedure: additive effect of sedimentary 
differentiation and homogenization. 
36. Development of the tool to construct trend diagrams of shifted atomic ratios intended 
for chemical classification of metasomatic rocks.  
37. Software tool for calculating the content of Rb and Sr in selected potassium mica 
crystals by the internal standard method . 
38. Calculation of fluorescence flux from individual microcrystals of minerals of simple 
form. 
39. The features of spessartine from Nani Hill (Loliondo, Tanzania). 
40. Trace elements in fenites and their accessory minerals within the Ukrainian Shield: a 
basis for model estimation of crust/mantle source rocks composition. 
41. Geochemical modeling of magmatic–hydrothermal systems: Petrological evaluations 
and metallogenic application. 
42. Detrital zircon and monazite as a tool for retrospective monitoring of the Earth’s 
continental crust evolution: current problems and tasks. 
43. Qitianlingite - a new mineral from the granite pegmatites of the Volodarsk-Volyn 
deposit. 
44. The chemical composition of the thorium ortosilicates from albitites of the 
Novooleksiivka thorium-uranium occurrence (Ukrainian shield). 
45. Щодо антропогенної складової речовини атмосферного аерозолю м. 
Запоріжжя. 
46. Телуриди золоторудного родовища Сауляк та деякі аспекти його генезису. 
 

 
Презентації  Підготовані презентації до лекційних курсів, що викладаються та до виступів на конференціях. 

Проекти  1. Наукові засади сучасних технологій дослідження руд для забезпечення їх об’єктивної 

оцінки та раціонального видобування 
Конференції 1. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”: of XIІІ 

International Scientific Conference “ 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 

2. XVIIIth International Conference on Geoinformatics ‐ Theoretical and Applied Aspects 

(13‐16 May 2019), Kiev, Ukraine. 

3.  Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”: of XIІ 
International Scientific Conference “13–16 November 2018, Kyiv, Ukraine. 

4. 17th EAGE International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects (14-
17 May), 2018 Kyiv, Ukraine. 

5. XI Unternational Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological 

Condition of the Enviroment", 11-14 October 2017, Kyiv, Ukraine. 
6. ХІ наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Львів-Чинадієве, вересень 2018. 

тощо. 

Семінари  Не передбачені професійною діяльністю. 
Премії та нагороди  Медаль «За заслуги» ІІІ ступеня Спілки геологів України 

Членство в 
організаціях 

Член Українського мінералогічного товариства та Спілки геологів України. 

Посилання - 

Цитування Scopus: h-індекс – 2 , цитувань – 11. WoS: h-індекс – 1, цитувань – 4. 

Курси - 

Сертифікати - 

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   
Публікації  



  

 

Проекти  
Дослідження   


