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НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Венд.  
•Вивчення “чорних сланців” (калюські верстви) 
•Палеонтологічні дослідження  

Девон. Фауна середньо-верхньодевонських доломітизованих 
вапняків кар'єру Коржова.  
Карбон.  

•Літологія і фауна розрізів Донбасу 
•Дослідження мікрофацій і постседиментаційних змін порід карбону 
ДДЗ 
•Сейсмофаціальний аналіз карбону ДДЗ 

Крим. 
Палеоген. Вивчення Mn мінералізації в Карпатському фліші 
Четвертинна система.  Гора Пивиха 



ВЕНД ПОДІЛЛЯ  
 

Польові роботи по розрізах Дністра з 
відбором зразків, лабораторні 
дослідження 
У співробітництві з французькими та польськими 
науковцями 



Калюські верстви (“чорні” сланці) 
Стрілка вказує на фосфоритову конкрецію 



 Реконструкція 
сезонного розвитку  

Charniodiscus- і 
Eoporpita-подібниих 

дисків  та 
мікробіальних матів 

(J. Dzik, A. Martyshyn, 
Precambrian Research, 2017) 



ДЕВОН  
 

Поведено польові роботи на кар'єрі 
Коржова (Тернопільска область). Виконано 
збори фауни з середньо-
верхньодевонських вторинних доломітів 



Кар'єр Коржова 



Кавернозні вторинні доломіти 



КАРБОН  
 

Вивчення літології і фауни з розрізів Донбасу 
 (частково у співпраці з польськими і бельгійськими  
спеціалістами) 
 

Дослідження кам'яновугільних відкладів ДДЗ 



Геологічна схема розрізу околиць с. Стила 



Базальні шари візе з фрагментами 
коралів (Голуб'яча Скеля) 



Axophyllidae Milne-Edwards & Haime, 
1850. 



Amygdalophyllinae Grabau in Chi, 
1935 



ДДЗ 

Дослідження мікрофацій карбонатних порід 
 

Постседиментаційні зміни порід карбону і 
оцінка їх впливу на колекторські властивості 
(За участі ІГН НАН України) 
 



Вилуговування порід ПГ В-23 



Спікули губок та перевідкладений 
кремнезем (ПГ В-23) 



Сейсмофаціальний аналіз 

Спільно з ТОВ ВІКОІЛ ЛТД 



Прогнозне палеорусло, ПГ М-1 
(виявлене за допомогою сейсмофаціального аналізу, Несіна, 2016) 



ГІРСЬКИЙ КРИМ 

Літологія і фауна пермської брили р. 
Марти 
Маркуючий горизонт в ескіординській 
світі (юра) Спільно з співробітниками Кафедри загальної та 
історичної геології 

 



ПАЛЕОГЕН 

Завершується вивчення точки мінералізації 
Mn в Карпатському фліші  
 
Спільно з співробітниками Кафедри мінералогії, геохімії 
та петрографії 

 
 



Гідрооксиди Mn в фліші (Гребенівський 
кар'єр) 



ЧЕТВЕРТИННА СИСТЕМА 

На околицях Градизька і Кременчука в 
льодовикових відкладах вперше виявлена 
багата кам'яновугільна фауна   
 



Оглядова 
карта (Gozhyk at 

al.,2014) 



Пивиха 



Морена 



 Chaetetes Fischer, 1829  



Actinocyatus 
d’Orbigny, 

1849 



Ймовірний 
напрямок 

транспортування 
уламків 

кам'яновугільних 
порід  

льодовиком  
 (Modified from 

Ehlers et al., 2013) 



РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ В 2018 Р. 

Завершення двох кандидатських 
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