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1. Номер теми НДР: 20 КП049-02 

2. Назва теми НДР: Петролого-геохімічне моделювання еволюції земної кори та 

її провідних рудогенеруючих систем з комплексною оцінкою руд відповідних 

родовищ та створенням комплементарного Геологічного Депозитарію.  

3. Вид дослідження: прикладна 

4. Науковий керівник НДР: Шнюков С.Є., д.г.н., завідувач кафедри мінералогії, 

геохімії та петрографії 

5. Номер телефону керівника НДР: (044) 521-33-48; (067) 905-16-72 

6. E-mail керівника НДР: shnyukov54@gmail.com  

7. Номер НДР: 20КП049-02 

8. Терміни виконання: початок – січень 2020 р., закінчення – грудень 2024р. 

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

новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами). 

Розроблено принциповий підхід до експресної кількісної оцінки мінерального 

складу руд, наведених у Технічному Завданні генетичних та промислових типів. 

Виконано перший етап робіт з формування Геологічного Депозитарію в частині 

рудних родовищ. 

Розроблено критерії кількісної оцінки мінерального складу алювіальних та 

прибережно-морських відкладів, що сформовані за рахунок вивітрювання та 

наступної денудації різноманітних гірських порід великих за розміром провінцій 

постачання. 

Виконано перший етап обробки матеріалів, зібраних під час польових 

геологічних досліджень району Української антарктичної станції «Академік 

Вернадський» (Західна Антарктида). Отримано загальне уявлення про геологічну 

будову досліджуваної території, а також зібрано попередні дані про умови 

залягання, геологічний вік, петрографічні особливості та потенційну рудоносність 

гірських порід. З'ясовано, що плутонічні породи островів Ведель були сформовані 

щонайменше в три інтрузивні фази з гомодромним порядком укорінення: діорити та 

кварцові діорити, габроїди та тоналіти, мікродіорити та діабази. Гранітоїди островів 

Барчанс-Фордж віднесені до гранітоїдів I типу, джерелами магмогенерації яких 

слугували магматичні породи основного та середнього складу. Для останніх 

встановлена первинно-магматична ортит-торитова мінералізація. Встановлено, що 

усі досліджувані габроїдні масиви архіпелагу Вільгельма являють собою лише 

невеликі оголені частини набагато більших інтрузивних тіл, які занурені під рівень 

моря або поховані під постійним снігово-крижаним покривом. Обгрунтоване 

припущення наявності мафічних і ультрамафічних кумулятів із сульфідами Cu-Ni та 

Fe-Ti-V оксидними рудами. 

Проведено уточнення стратиграфічного розрізу району Української 

антарктичної  станції «Академік Вернадський» (УАС), визначено петрографічний 

склад та літологічні особливості стратифікованих утворень, з’ясовано особливості 

їх залягання та послідовність накопичення. 



 

Узагальнено дані гоніометричних досліджень циркону із кристалічних порід 

Українського щита (УЩ), які стосуються цирконів переважно з гранітів і лужних 

порід більшості мегаблоків УЩ. Узагальнені дані про прості форми, габітуси і 

основні морфологічні типи кристалів циркону із кристалічних порід УЩ майже 

повністю підтверджують основні положення про морфологічні і структурні основи 

кристаломорфології мінералу.  

Проведене детальне уточнення особливостей морфології кристалів-

багатогранників самородної міді із рудопроявів в межах західної частини 

Українського щита.  

У співпраці зі спеціалістами ІГМР НАНУ ім. акад. Семененка, досліджено 

мінеральний склад, структурно-текстурні параметри порід, послідовність прояву 

мінеральних новоутворень, характер та режим динамометаморфічних перетворень 

метаморфічних порід в процесі вікової еволюції Заваллівської тектонічної зони. 

Встановлено температурні умови та вік формування Заваллівського родовища 

графіту. 

Прямих зарубіжних або вітчизняних аналогів немає. 

10. Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування 

отриманого результату)   

Практична цінність роботи, в першу чергу, полягає в розробці наукових засад 

сучасних, однак достатньо простих та дешевих технологій комплексного 

дослідження речовинного складу руд, які могли б забезпечити коректну оцінку їх 

якості та оперативний супровід видобутку та переробки для підтримки належного 

якісного рівня та ліквідності кінцевих товарних продуктів виробництва. Вона 

спрямована на вирішення однієї з проблем гірничо-видобувної галузі. Це свідчить 

про цінність очікуваних результатів для потреб розвитку країни та загальнолюдської 

спільноти.  

11. Впровадження/використання результатів у навчальному процесі. 

Навчальна дисципліна «Основи геохімії» (оновлено 4 год. лекційних занять) 

(бакалаври ,3 курс) – Шнюков С.Є. 

Навчальна дисципліна «Експертиза та діагностика дорогоцінного і 

напівдорогоцінного каміння» (оновлено 10 год. лекційних занять) (магістри, 1 курс) 

– Квасниця І.В. 

Навчальна дисципліна «Мінералогія з основами кристалографії» (оновлено 2 

год. лекційних та 4 год. лабораторних занять) (бакалаври,1 курс/2 курс (скороч.)) – 

Павлишин В.І., Квасниця І.В.  

Навчальна дисципліна «Прикладна мінералогія» (оновлено 2 год. лекційних та 

2 год. практичних занять) (бакалаври, 4 курс) – Лазарєва І.І. 

Навчальна дисципліна «Методи обробки геохімічних даних» (оновлено 4 год. 

практичних занять) (бакалаври, 4 курс) – Лазарєва І.І. 

Навчальна дисципліна «Вулканологія» (4 год. лекційних занять) (бакалаври, 4 

курс) – Лазарєва І.І. 

Навчальна дисципліна «Мікроскопічні  дослідження гірських порід» (оновлено 

12 год. лабораторних занять) (бакалаври, 3 курс) – Митрохин О.В., Павлова О.О.  

Навчальна дисципліна «Петрофізика та мікротектоніка» (оновлено 4 год. 

лабораторних занять) (магістри, 1 курс) – Гожик А.П. 

Навчальна дисципліна «Основи петрографії» (оновлено 6 год. лекційних занять) 



 

(бакалаври, 2 курс) – Митрохин О.В. 

Захищено за тематикою НДР 3 магістерські (Марущенко О., Тютюнік Т., 

Шпаргало В.) та 2 бакалаврські (Крижанівська А., Васьковський О.) кваліфікаційні 

роботи. 

Студенти 2-го курсу магістратури (Боярко Є., Михайлова О. та Нестеренко О.) 

використовують фактичний матеріал та результати НДР для написання своїх 

кваліфікаційних робіт. 

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових 

статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, дипломних проектів.  

Наукові статті: 

Митрохин О., Бахмутов В., Марущенко О., Андреєв О., Хлонь О. (2020) 

Петрографія, мінералогія та потенційна рудоносність гранітоїдів Барчанс-Фордж 

(Аргентинські острови, Західна Антарктика). Мінералогічний журнал, 42, 2, .32-42. 

Митрохин О.В., Бахмутов В.Г. (2020) Стратиграфія району Української 

антарктичної станції «Академік Вернадський». Український антарктичний журнал, 

2019. 1, 18, 45-61. 

http://uaj.uac.gov.ua/index.php/uaj/article/view/129/77  

Митрохин О.В., Бахмутов В.Г. (2020) Геологічна будова та петрографія 

островів Ведель (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика). Вісн. Київ. ун-ту. 

Геологія, 3, 90, 18-27. 

http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.03 

Квасниця І., Квасниця В. ,(2019) Cyclic Twins of CVD Diamond Crystals. Journal 

of Superhard Materials., 41, 6, 369-376. 

Квасниця І., Квасниця В. (2019) Циклічні двійники кристалів CVD алмазу. 

Надтверді матеріали 6, 3-12. 

Квасниця І., Квасниця В., Гуменко І. (2019) Features of the morphology of CVD 

diamond crystals. Мінералогічний журнал, 41, 2, 8-25. 

Квасниця І., Квасниця В. (2020) Прості форми кристалів циркону із 

кристалічних порід Українського щита та їх морфологічні типи. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 89, 2, 20-27.  

 Андреєв О.В., Михальченко І.І., Покалюк В.В. (2020) Польові шпати в 

рудоносних лужних натрієвих метасоматитах Партизанського родовища 

(Український щит). Геохімія техногенезу, 31, 3, 16-32. 

 Степанюк Л.М., Довбуш Т. О.Б. Висоцький О.Б., Білан О.В., Коваленко Н.О. 

(2020) Геохронологія за цирконом і титанітом магматичних порід Осницького блоку 

(Український щит). Мінералогічний журнал, 42, 1, 66-75.  

 Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Гаценко В.О., Білан О.В. (2020) U-Pb 

геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього 

Побужжя. Стаття 1. Породна асоціація Кошаро-Олександрівського кар’єру. 

Мінералогічний журнал, 42, 3, 50-68. 

Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Вайлд С.А., Немчін А.А., Білан О.В. (2020) 

U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього 

Побужжя. Стаття 2. Породна асоціація Чаусівської групи кар’єрів. Мінералогічний 

журнал, 42, 4, 84-103. 

Степанюк Л.М., Коновал Н.М., Висоцький О.Б., Довбуш Т.І,. Білан О.В. (2020) 

http://uaj.uac.gov.ua/index.php/uaj/article/view/129/77
http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.03


 

Уран-свинцевий вік гранітів Чигиринського масиву. Геохімія та рудоутворення, 77-

82. 

Довідник: 

Павлова О.О., Павлов Г.Г. (1919) Базові терміни і поняття в літології : довідник 

ВПЦ "Київський університет", 64.  

Тези та матеріали доповідей на наукових конференціях: 

Андреєв О.В., Михальченко І.І., Заяц Т.М. (2020) Ознаки лантаноїдного 

тетрадного ефекту в мінералах- концентраторах рідкісноземельних елементів 

рідкіснометалевих гранітів Руськополянського масиву. Геологія горючих копалин: 

досягнення та перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції. 3, 131-

134. 

Квасниця І.В (2020) Morphology of native copper crystals as component in modeling 

the mineral formation process. XVIV th International Conference on 

Geoinformatics:Theoretical and Applied Aspects, Kiev, Ukraine.   

Андреєв О.В., Михальченко І.І., Загородній В.В. (2020) Niobium and titanium in 

the thorium - uranium albitites of the Novooleksiivka ore occurrence (Ukrainian shield). 

XVIV th International Conference on Geoinformatics:Theoretical and Applied Aspects, 

Kiev, Ukraine.  

Бункевич О.Л., Андреєв О.В., Мещерякова О.В., Шнюков С.Є. (2020) Software for 

calculating X-ray fluorescence fluxes of chemical elements from individual microcrystals 

of accessory minerals. XVIV th International Conference on Geoinformatics:Theoretical 

and Applied Aspects, Kiev, Ukraine.  

Андреєв О.В., Михальченко І.І. (2020) New calcium-thorium-uranium silicate 

(calciothorouranite) from thorium- uranium ore albitites from the Novooleksisvka ore 

occurrence, the Ukrainian Shield. XVIV th International Conference on 

Geoinformatics:Theoretical and Applied Aspects, Kiev, Ukraine. 

 Білан О.В., Степанюк Л.М., Довбуш Т. (2020) Щодо складу Новоукраїнського 

комплексу (Інгулецький мегаблок Українського щита). Зб. наук. праць всеукр. конф. 

«Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: 

фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI). Київ, 

Україна, 63-66.   

 Шнюков С.Є., Лазарєва І.І., Андреєв О.В., Митрохин О.В., Алексєєнко А.Г. 

(2020) Geochemical modeling of the continental crust and its key magmatic systems evo 

lution on the basic of geological depository of the Ukrainian shield. Зб. наук. праць 

всеукр. конф. «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та 

геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration 

XXI). Київ, Україна, 78-83.  

Павлова О.О., Павлов Г.Г., Вишневський О.А. (1919) Особливості 

динамометаморфічних перетворень кристалічних порід Заваллівського родовища 

графіту. Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність: Міжнародна наукова 

конференція, 89-92. 

Андреєв О.В., Решетник М.М., Заяць О.В. Мінералогічна характеристика 

діоритоїдів Гайсинського блоку (Український щит). Докембрій: породні асоціації та 

їхня рудоносність: Міжнародна наукова конференція, 94-97. 

Mytrokhyn O.V., Bakhmutov V.G., Aleksieienko A.G., Mytrokhina T.V. (2020) 



 

Gabbroid intrusions of Wilhelm Archipelago, West Antarctica. XIXth International 

Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”.  Kyiv,  4. 

https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2020/05/17756.pdf 

Митрохин О.В., Бахмутов В.Г. (2020) Геологічні дослідження району 

української антарктичної станції «Академік Вернадський» у 2020 році. Збірник 

праць всеукраїнської конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, 

геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» 

(MinGeoIntegration XXI), 23-25 вересня 2020  року, 253-258 

Бахмутов В.Г., Митрохин А.В., Поляченко Е.Б., Черкес С.И. (2020) 

Палеомагнетизм анортозит-рапакивигранитной формации Украинского щита и 

некоторые проблемы палеотектонических реконструкций в протерозое. Докембрій: 

породна асоціація та їхня рудоносність. Збіник тез Міжнародної наукової 

конференції (Київ, 22-24 вересня 2020р.). НАНУ, Ін-т геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М.П. Семененка.- Київ, 2020, 118-121 

Mytrokhyn O., Bakhmutov V. (2020) Geological research during 25-th Ukrainian 

Antarctic Expedition, February – April 2020: Kiev Peninsula of the Graham Coast. XIV 

International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological 

Condition of the Environment”, 10–13 November – Kyiv, 4. 

https://www.geol.in.ua/Prog_Monitoring_2020_preliminary.pdf 

Тези наукових доповідей студентів: 

Марущенко О.Л., Митрохин О.В (2020) Петрографія островів Рока (архіпелаг 

Вільгельма, західна Антарктика). Матеріали Х Всеукраїнської конференції-школи 

«Сучасні проблеми наук про Землю», Київ, 14-16 квітня 2020 р., 126-128 

Нестеренко О.Г., Митрохин О.В. (2020) Петрографія дайкових порід західного 

узбережжя півострова Київ (західна Антарктида) Матеріали Х Всеукраїнської 

конференції-школи «Сучасні проблеми наук про Землю», Київ, 14-16 квітня 2020 р., 

130-132. 

Шпаргало В.В., Андреєв О.В. (2020) Можливості рентгено-дифрактометричного 

фазового аналізу в дослідженні полірованих зразків (аншліфів) гірских порід та руд. 

Матеріали Х Всеукраїнської конференції-школи «Сучасні проблеми наук про 

Землю», Київ, 14-16 квітня 2020 р., 134-136.  
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