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Стать Ч | Дата народження 15/04/1955 | Громадянство  Україна   

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

04.00.10 – Геологія океанів і морів 

Вчене звання  доцент 

Посада доцент 

Кафедра Геології родовищ корисних копалин 

Факультет/інститут ННІ «Інститут геології» 

Посада за сумісництвом - 

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких  брав участь:  
У поточному році 1. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин  

(58 год.) 
2. Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією 

(38год.) 
3. Геологорозвідувальна справа (28 год.) 

4. Технология буріння (45 год.) 
5. Океанологія (32 год.) 

У попередні періоди 1. Геологія родовищ коисних копалин 

2. Мінеральна сировина для сілььского господарства 
3. Буріння сверловин 

4. Пошуки корисних копалин в морях і океанах 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
 

 

 

 

 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З вересня 2001) Доцент кафедри геології родовищ корисних копалин 

КНУ імені Тараса Шевченка, ННІ «Інститут геології»,  вул. Васильківська, 90, Київ, 
03022, Україна   

(жовтень1980 - вересень 2001) Мол.наук.співроб.,  наук.співроб., старш.наук.співроб. 

 Інститут геологічних наук НАН України, вул. Олеся Гончара, 55-б, Київ, Україна 

 Викладач 

 
Освіта 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(1995) ІГН НАН України 

захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

геолого-мінералогічних наук за спеціальністю 04.00.10 – геологія морів та океанів  
за темою «Геологія Північно-Західного хребта Тихого океану» 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

 

(1990 - 1993) ІГН НАН України 

Аспірантура Інститута геологічних наук 

(1972 - 1977) Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка 

здобув кваліфікацію інженера-геолога 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Російська, Українська 

Іноземна мова 1 німецька 

Іноземна мова 2 - 

Іноземна мова 3 -   

Комунікаційні компетентність Навички наукової комунікації було отримано за участі в наукових конференціях та 

семінарах. 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
Досвід організаційної діяльності отримав під час роботи в складі членів журі Малої 

академії наук України, секретарем кафедри геології родовищ корисних копалин, а 

також як керівник навчальних практик. 

Цифрові компетенції - 

Інші комп’ютерні навики Комп’ютерні навики в межах користувача WORD, EXEL 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Участь у багатьох єкспедиціях науково-дослідницьких суден, зануреннях підводних 
глибоководних апаратів (є гідронавтом-дослідником 2 класу)  

Області професійних інтересів • Пошуки корисних копалин океанів та морів, дослідження підводних гір та 
піднять Світового океану 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації • Металічні корисні копалини України. Підручник / Михайлов В.А., Шевченко В.І., 

Огар В.В. та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. 463 с. 

• Горючі корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, М.В. Курило, В.Г. 

Омельченко та ін. К.: „КНТ”, 2009. 376 с.  

• Омельчук А.В., Морозенко В.Р. Кобальт-марганцевое оруденение подводных гор 
Северо-Западного хребта (Тихий океан). //Збірник наукових праць Інституту 

геологічних наук НАН України.-2010.- С. 181-185. 

• Омельчук А.В. Рудные корки северных подводных гор Императорского хребта 
(Тихий океан). //Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.-

2012.- С. 58-63. 

• Омельчук А.В., Геворкьян В.Х. Кобальт-марганцевые конкреционно-корковые 

образования подвлдных гор Императорского хребта (Тихий океан)// «Геология и 
полезные ископаемые Мирового океана», 2006, №2, С.89-97. 

• Омельчук А.В. Основні риси геологічного розвітку Північно-Західного хребта 

Тихого океану.// «Геолог України», 2009, №1-2, С83-87. 

• Сокур О.Н., Омельчук О.В. Возможности изучения газогидратных залежей как 
индикатора добычи подгидратного газа. // «Геолого-мінералогічний вісник 

Кріворізького національногоуніверситету. 2017.- № 1 (37),- 2017. С.5-16. 

• Сокур О.Н., Омельчук О.В. Газогидраты как потенциальный источник 
углеводороднрго сырья. 6-е Кудрявцевские чтения.- Всероссийская конференция 

по глубинному генезису нефти и газа. Россия, Москва, ЦГЭ. 2018. С.355-362. 

• Сокур О.Н., Омельчук А.В. Донные карбонатные постройки – объекты для поисков 

углеводородного сырья. Геологічний журнал № 2, 2019.– С. 38-48. 

•   
Презентації  - 

Проекти  Брав участь у IX Українській антарктичній експедиції на станцію «Академік Вернадський з 29 
лютого по 27 березня 2004 р., де проводив роботи на шельфі Антарктичного півострова та в 

межах о. Галіндез, де знаходиться Антарктична станція для отримання геологічної інформації.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференції • Третя науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. 

Перспективи інвестування» Україна. м. Трускавець. 4-7 жовтня 2016 року. 

• Х Міжнародна науково-практична конференція. Міністерство освіти і науки 

України. Криворізький національний університет (КНУ). Проблеми теоретичної і 
прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів. 24-26 

листопада 2016 р. м. Кривий Ріг. 

• Міжнародна науково-технічна конференція. Розвиток промисловості та 
суспільства. Присвячена 95 річниці Криворізького національного університету. 

Тези. 24-26 травня 2017р. Кривий Ріг 

• Четверта міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в 

Україні. Перспективи інвестування». Присвячена 100-річчю Геологічної служби 
України та 25-річчю Державної комісії України по запасах корисних копалин. 

Україна, м.Трускавець, 6-10 листопада 2017р. 

• П'ята міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в 
Україні. Перспективи інвестування». Україна, м.Трускавець, 8-12 жовтня 2018р. 

Том 1. 

• XI Міжнародна науково-практична конференція. Проблеми теоретичної і 
прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів. 

Криворізький національний університет 2018р. Україна, м. Кривий Ріг, 29 

листопада-01 грудня 2018р. 

• VI-е Кудрявцевские Чтения – Всероссийская конференция по глубинному 
генезису нефти и газа. Россия, г. Москва, ЦГЭ, 22-24 октября 2018г. 

Семінари   

Премії та нагороди  Нагрудний знак «Відмінник освіти України» –2008. Грамота Президії Найіональной академії 

наук України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України –2006. Грамота за успіхи у навчальній, 

науковій і виховній роботі – 2009, 2013. Подяка депертамента освіти і науки, молоді та 

спорту за вагомий особистий внесок  в організацію та проведення ІІ етапу  науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України –2016. Срібний нагрудний 

знак Спілки геологів України – 2013. 

Членство в 
організаціях 

- 

Посилання - 

Цитування - 

Курси - 

Сертифікати - 


