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1. Номер теми НДР: 16КП049-05. 

2. Назва теми НДР: Біостратиграфія, палеоекологія і палеогеографія 

фауністично охарактеризованих відкладів України. 

3. Вид дослідження: прикладна. 

4. Науковий керівник НДР: Огієнко О.С. 

5. Номер телефону керівника НДР: 0997120466. 

6. E-mail керівника НДР: ogienko_o@ukr.net 

7. Номер державної реєстрації НДР: 

8. Терміни виконання: початок -  2018-2022 

9. Науковий результат (отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова 

новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами): Біостратиграфічне 

розчленування відкладів, деталізація, обґрунтування виділення різнорангових 

стратонів, їх обсягів і меж; відтворення умов накопичення осадків;реконструкція 

обстановок існування давніх організмів  у межах різноструктурних регіонів 

України. Уточнено умови формування фосфоритофих залишок іхнофауни з 

базального горизонту канівської світи (єоцен) Канівського придніпров'я. Уточнено 

склад вікопної фауни та умови формування відкладів київської світи (середній 

еоцен) району м Малин Житмирської обл. Узагальнено розповсюдження крупних 

рептилій ряду Ichthyosauria пізньокрейдового час у світі нових знахідок в мажах 

України. Проведена кореляція зі знахідками в інших регіонах світу. Оцінений 

мікропалеонтологічний склад морських донних відкладів акваторії північно-

західного шельфу Антарктичного півострова, а саме району Аргентинських 

острові (УАС), у плані дослідження змін клімату на планеті у минулому та 

прогнозування його змін у майбутньому. Було проведено наукове керівництво 

роботою МАН учня 10 класу Українського гуманітарного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Кореляція та 

палеогеографічний план, умови утворення верхньоеоценових відкладів 

Обухівщин», що зайняла І місце на київському етапі захисту та ІІІ місце на 

всеукраїнському. 

 

10. Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування 

отриманого результату) Результати дослідження можуть бути використанні для 

уточнення геологічного віку осадових порід Київського та Канівського 

Наддніпров'я, встановлення палеогеографічних і палеоекологічних умов 

осадконакопиченн та їх змін у мезо-кайнозою.  



 

11. Впровадження використання результатів у навчальному процесі. Для 

курсів: «Науково дослідницький практикум за спеціальністю» для студентів ІІ 

курсу магістрів, «Методи мікропалеонтологічних досліджень» для студентів І 

курсу магістрів, «Палеонтологія 1. Стратиграфія 2» для студентів 3 курсу, 

«Морська геологія» для студентів 4 курсу, ОП Геологія 

 

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових 

статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних 

проектів. 

 

Навчальний посібник: 

Іванік О.М., Мєнасова А.Ш., Крочак М.Д. Загальна геологія. Навчальний 

посібник. – Київ.- 2020. – 205 с.  

www.geol.univ.kiev.ua/lib/General_geology_Ivanik_Menasova_Krochak.pdf 
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Дійсний член МАН, Левченко В.В. учень 10 класу Українського гуманітарного ліцею 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кореляція та 

палеогеографічний план, умови утворення верхньоеоценових відкладів Обухівщин. 

 

13. Рішення вченої ради від ____________ протокол № ____ про виконання 

роботи. 
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