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Основні характеристики, суть розробки. Досліджено літологічні та палеонтологічні 
особливості мезо-кайнозойських відкладів півдня України з метою удосконалення та деталі-
зації місцевих та регіональних стратиграфічних схем на підставі зонального біостратиграфі-
чного розчленування відкладів; виконано аналіз фізико-географічних та палеобіономічних 
умов для створення палеогеографічних карт; з'ясовано особливості основних етапів геологі-
чного розвитку території та формування корисних копалин протягом мезозою та кайнозою. 
Ведуться біостратиграфічні та палеогеографічні дослідження відкладів шельфу Чорного мо-
ря на основі динаміки угруповань діатомових водоростей.  

Встановлено біостратиграфічну зональну неповноту розрізів альбських та сеномансь-
ких відкладів Криму та Середнього Придністров'я; вперше на Середньому Придністров'ї ви-
ділено та палеонтологічно обгрунтовано біостратиграфічні зони трьох самостійних під'ярусів 
сеноманського ярусу; виконано оригінальні літолого-палеогеграфічні та палеобіономічні ре-
конструкції основних етапів становлення та розвитку альб-сеноманського епіконтиненталь-
ного морського басейну півдня та південного заходу України. Розроблено уніфіковану стра-
тиграфічну схему палеогенових відкладів Східно-Європейської платформи та прилеглих ре-
гіонів. Запропоновано методичні засади дослідження четвертинних відкладів України. 

Патентно- , конкурентоспроможні результати. Комплексний підхід до вирішення 
проблем стратиграфії надає запропонованій розробці істотних переваг щодо надійності ре-
зультатів і детальності отриманих побудов. Дані проведених досліджень можуть бути вико-
ристані для проведення геологічного довивчення раніше закартованих товщ (ГДП-200) та 
зниження їх затратності, при проведенні біостратиграфічного розчленування та кореляції ме-
зозойських та кайнозойських відкладів закритих територій, а також для розвідки та пошуків 
покладів корисних копалин. 

Порівняння із світовими аналогами. Запропонована схема стратиграфічного розчле-
нування мезозойських і нижньокайнозойських відкладів Півдня України за макрофауною є 
більш детальною, ніж схема УРМСК, і вцілому виконана на рівні сучасних світових аналогів. 
В плані вивчення плейстоцен-голоценових відкладів Чорного моря завдання, подібні до по-
ставлених нами, вирішує міжнародна програма під егідою ЮНЕСКО IGCP 521 "Black Sea-
Mediterranean Corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptation", але ці до-
слідники, широко залучаючи мікропалеонтологічні дані, діатомовий аналіз не використову-
ють. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість. Запропонована розробка значно знижується вартість геоло-
гічних досліджень (польових, тематичних, проведення геологічного довивчення раніше зака-
ртованих товщ (ГДП-200) тощо) мезозойських та кайнозойських відкладів півдня та півден-
ного заходу України. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реа-
лізовані результати розробки. Геолого-виробничі, освітні та наукові організації, які прово-
дять різноманітні дослідження, пов'язані із вирішенням завдань біостратиграфічних дослі-
джень, геологічного картування та пошуків та розробки корисних копалин тощо. 



 

 

Стан готовності розробки. Розробка повністю готова до застосування. 
Результати впровадження. Запропонована розробка апробована в ході виконання 

наукових тематик, що виконувалися на геологічному факультеті, а також частково впрова-
джена в навчальний процес. 

 

Адреса: Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевче-
нка 01601 МСП, м. Київ, 
вул. Володимирська, 64. 

Телефон: 30-45-239-32-40, 30-
45-521-35-41, Факс 30-45-526-53-43 
E-mail ndchinfo@univ.kiev.ua, http: 
//science.univ.kiev.ua 
 

 


