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1 Підстава для проведення науково-дослідної роботи: 
 
1.1. Назва, дата та номер наказу або плану, рішення, постанови, договору, 

яким передбачено фінансування роботи:  
Комплексний тематичний план науково-дослідних робіт, що фінансуються за 
рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, на 2011 рік, затверджений 
наказом ректора Університету від 30 грудня 2010 р. № 1060-32. 

 
1.2. Термін виконання роботи: 

початок      – 1 січня 2011 р. 
закінчення – 31 грудня 2015 р. 

 
1.3. Склад НДР (назва, керівники по підрозділам): 
 
Підрозділ 1. Створення прототипу речовинно-інформаційної основи геологічного 
депозитарію державного значення на базі Київського університету та НАН України 
(керівник – Митрохин О.В., канд. геол. наук, доцент, доцент кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії, докторська дисертація успішно захищена 24.03.2011 р.).  
 
Підрозділ 2. Створення прототипу комп’ютеризованого комплексу аналітичного 
обладнання та методик для забезпечення виконання фундаментальних та 
прикладних геологічних досліджень на сучасному рівні якості (керівник – Андреєв 
О.В., канд. геол.-мін. наук, старший наук. співр., старший наук. співр. НДЛ 
мінералого-геохімічних досліджень). 
 
Підрозділ 3. Комплексне біостратиграфічне і структурно-тектонічне моделювання 
еволюції головних геоструктурних елементів України (керівник – Шевчук В.В., 
докт. геол.-мін. наук, професор, завідувач кафедри загальної та історичної геології). 
 
Підрозділ 4. Рідкіснометальність гранітоїдів Українського щита, їх речовинно-
петрофізична оцінка (керівник – Толстой М.І. докт. геол.-мін. наук, професор, 
провідний наук. співр. НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід.) 
 
Підрозділ 5. Встановлення геохімічно-фізичних індикаторів еволюції процесів 
гранітоутворення з метою уточнення мінерально-сировинного потенціалу етапів 
активізації Українського щита (керівник – Гожик А.П., канд. геол.-мін. наук, 
доцент, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії).  
 
Підрозділ 6. Створення прототипу комплексної петролого-геохімічної моделі 
еволюції геоблоків земної кори Українського щита та відповідних магматичних 
систем для порівняльної оцінки їх стратегічного мінерально-сировинного 
потенціалу (керівник – Лазарева І.І., канд. геол. наук, доцент кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії) 
 
Підрозділ 7. Принциповий розвиток геологічних музеїв Київського університету та 
ВНЗ МОН України з метою створення комплексу об’єктів державного значення 



(керівник – Нестеровський В.А., докт. геол. наук, доцент, професор кафедри 
геології нафти та газу, директор Геологічного музею КНУ) 
 
 
 
      2 Мета роботи: 
 
2.1 Об’єкт дослідження або розроблення: 
Геоблоки Українського щита, його складчасте обрамлення та платформений чохол 
території України. 
 
2.2 Мета роботи: 
Створення прототипу геологічного депозитарію України – якісно нового 
інструменту (засобу) для ефективного вирішення широкого спектра 
фундаментальних та прикладних наукових задач державного значення, які 
відповідають сучасним та перспективним пріоритетам.  
 
 

3 Вихідні (початкові) дані для проведення роботи: 
 
3.1 Перелік правових та нормативних документів, які можуть бути підставою 
для виконання роботи (законів, постанов, стандартів, положень, 
класифікаторів). 
 

 Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” № 1977-XII від 
13.12.91 зі змінами, внесеними згідно з: Законами № 183/94 – ВР, № 75/95 – 
ВР, № 498/95 – ВР, № 608/96 – ВР, № 284-XIX від 01.12.98, № 1646-III від 
06.04.00;  Декретами № 12-92, № 23-92, № 15-93. 

 Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” № 113/98 від 
11.02.95.  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.92 № 162 “Про державну 
реєстрацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і 
дисертацій”. 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 “Про 
затвердження Типового положення з плануванням обліку і калькулювання 
собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт ”. 

 Державні стандарти ДСТУ 3008-95, ДСТУ N45014-98, ДСТУ 3651 1-97, 
ДСТУ 2394-94, ДСТУ 2708 – 99, ДСТУ 3651 0-97. 

 Міжнародні стандарти ГОСТ 7.9-95, ГОСТ 7.1-84. 



3.2 Перелік виконаних раніше науково-дослідних робіт, монографій, статей 
та іншої наукової продукції, на базі яких буде виконуватись дана робота. 
 
Держбюджетні НДР: 
06 БФ 049-01 “Розробка моделей різномасштабних геологічних систем на базі 
новітніх технологій як теоретичної основи забезпечення приросту запасів корисних 
копалин та їх раціонального використання” (науковий керівник – д. геол. наук, 
проф., завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин В.А. Михайлов; 
початок – 01.01.2006 р., закінчення – 31.12.2010 р.), в тому числі підрозділи: 

Підрозділ 1. “Розробка фаціальних, структурно-тектонічних та тектонофізичних 
моделей різномасштабних структур Українського щита та його платформеного 
чохла” (керівник підрозділу – Лукієнко О.І., д. геол.-мін. н., проф. кафедри 
загальної та історичної геології)  

Підрозділ 2. “Розробка теоретичних та апаратурно-методичних основ комплексного 
петролого-геохімічного моделювання еволюції земної кори та магматичних 
систем з оцінкою їх рудогенеруючого потенціалу” (керівник підрозділу – 
Шнюков С.Є., д. геол. н., зав. кафедри мінералогії, геохімії та петрографії)  

Підрозділ 4. “Створення комплексних петрофізичних і петрогеохімічних моделей 
рідкіснометалевих гранітоїдів УЩ” (керівник підрозділу – доц. кафедри 
мінералогії, геохімії та петрографії, канд. геол.-мін. наук, А.П. Гожик). 

 
Госпдоговірні НДР: 
06 ДП 049-01/3 “Розробка нових методів і технологій кількісного геохімічного 
моделювання магматогенно-гідротермальних рудогенеруючих систем” (науковий 
керівник – Шнюков С.Є., д. геол. н., зав. кафедри мінералогії, геохімії та 
петрографії; початок – 03.04.2006 р., закінчення – 31.12.2006 р., обсяги 
фінансування – 100,0 тис. грн.)  
06 ДП 049-01/3 “Розробка нових методів встановлення стадійності формування 
гідротермально-метасоматичних утворень з метою використання для  кількісного 
геохімічного моделювання магматогенно-гідротермальних рудогенеруючих 
систем” (науковий керівник – Шнюков С.Є., д. геол. н., зав. кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії; початок – 28.02.2007 р., закінчення – 31.12.2007 р., обсяги 
фінансування – 100,0 тис. грн.)  
08 ДП 049-01/3 “Розробка геохімічної моделі магматогенно-гідротермальної 
рудогенеруючої системи” (науковий керівник – Шнюков С.Є., д. геол. н., зав. 
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; початок – 14.04.2008 р.; закінчення – 
31.12.2008 р.; обсяги фінансування – 100,0 тис. грн.)  
09 ДП 049-02/3 “Розробка попереднього комплексу мінерало-геохімічних критеріїв 
оцінки коректності результатів геохімічного моделювання та дослідження 
потенційної рудоносності магматогенно-гідротермальних систем” (науковий 
керівник – Шнюков С.Є., д. геол. н., зав. кафедри мінералогії, геохімії та 
петрографії; початок – 01.01.2009 р.; закінчення – 31.12.2009 р.; обсяги 
фінансування – 40,0 тис. грн.)  
07 ДП 049-01/3 “Випробовування зразків бентоніту Дашуківського родовища на 
хімічний склад та вміст монтморилоніту» (науковий керівник – Шнюков С.Є., д. 



геол. н., зав. кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; початок – 25.05.2009 р., 
закінчення – 31.12.2009 р.; обсяги фінансування – 5,0 тис. грн.)  
10 ДП 049-02/3 “Розробка технології дослідження потенційної рудоносності 
магматогенно-гідротермальних утворень шляхом геохімічного моделювання 
процесу їх формування” (науковий керівник – Шнюков С.Є., д. геол. н., зав. 
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; початок – 19.07.2010 р., закінчення – 
31.12.2010 р.; обсяги фінансування – 110,0 тис. грн.)  
06 ДП 049-06 “Характеристика геологічних пам’яток Трудолюбівського полігону 
(Крим) та основних петротипів гранітоїдів плутонічних породних комплексів УЩ” 
(науковий керівник – Гожик А.П., канд. геол.-мін. наук., доц.; початок – 18.01.2006 
р.; закінчення – 30.12.2007 р.; обсяги фінансування – 226,0 тис. грн.)  
07 ДП 049-02 “Комплексний геофізичний моніторинг геодинамічних процесів у 
Закарпатській сейсмоактивній зоні (еманаційні і структурно-геодинамічні 
спостереження методом СГДК в межах стаціонарних пунктів спостереження і 
аномальних проявів)”. (науковий керівник – Толстой М.І., д. геол.-мін. наук, проф.; 
початок – 01.06.2007 р., закінчення – 31.12.2007 р.; обсяги фінансування – 80,0 тис. 
грн.)  
08 ДП 049-06 “Аналіз петрофізичних та фізико-хімічних властивостей гранітоїдів 
України з метою оцінки придатності їх для розміщення геологічного сховища 
радіоактивних відходів” (науковий керівник – Толстой М.І., д. геол.-мін. наук, 
професор.; початок –  08.12.2008, закінчення – 25.12.2010; обсяги фінансування – 
259,761 тис. грн)  
 
Монографії: 
Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Самородна мідь України: 
геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис.- К.:Логос, 2009.- 169с. 
Шнюков Е.Ф., Кулиш Е.Ф., Орловский Г.М.,  Коваль В.Б., Мельниченко Б.Ф., 
Краюшкин В.А., Синицын В.О, Сущук Е.Г., Кутний В.А., Степанов В.А. Ванадий в 
породах и рудах Украины" , ОМГОР, 2009, 216 с. 
Толстой М.І., Гасанов Ю.Л., Костенко Н.В. та ін. Петрогеохімія і петрофізика 
гранітоїдів Українського щита та деякі аспекти їх практичного використання – 
К.: ВПЦ Київський університет. - 2003. – 329 с. 
Толстой М.І., Костенко Н.В., Кадурін В.М., Гасанов Ю.Л., Гожик А.П., Чепіжко 
О.В.. Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх 
речовинно-петрофізична оцінка. – К.: ВПЦ Київський університет. – 2009. – 356 с.  
Лукієнко О.І., Кравченко Д.В., Сухорада А.В. Дислокаційна тектоніка та 
тектонофації докембрію Українського щита. – К.: ВПЦ Київський університет. – 
2008. – 279 с 
 
Статті: 
Шнюков С.Є, Лазарева І.І., Хлонь О.А., Митрохин О.В., Гасанов Ю.Л., Морозенко 
В.Р. Геохімічне моделювання магматичної системи вулканічного острова 
Десепшен (Західна Антарктида): принципи та задачі // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. 
— 2011. — № 52. — С. 29-33. 
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4 Основні наукові та нормативні вимоги до виконання науково-
дослідної роботи:  

 
4.1 Вимоги до рівня проведення досліджень:  
Рівень досліджень, що будуть проводитися, відповідатиме світовим та вітчизняним 
вимогам для цього наукового напрямку, що буде підтверджено публікаціями у 
провідних фахових виданнях. 

 
4.2 Вимоги до якості наукової продукції, створеної при проведенні науково-
дослідної роботи. 
Якість результатів досліджень, що будуть проводитися, відповідатиме світовим та 
вітчизняним вимогам для цього напрямку, що буде підтверджено контрольними 
вимірюваннями у незалежних лабораторіях.  
 
4.3 Вимоги до форми представлення результатів досліджень, декларування 
створюваної наукової продукції про відповідність її чинним нормативним 
документам України згідно з переліком, який додається. 
Результати наукових досліджень роботи будуть представлені у формі заключного 
звіту. 
 
4.4 Інші вимоги.  
Необхідність обладнання лабораторних приміщень новою незалежною системою 
електричного заземлення для ліквідації електричних перешкод та створення 
нормальних умов експлуатації сучасних електронних систем аналітичного 
комплексу. 
 



5 Етапи науково-дослідної роботи  
Термін 

виконання Но-
мер 

ета пу 

Назва етапу, зміст викону-ваних 
робіт початок 

(дата) 

закін-
чення 
(дата) 

Кіль- 
кість 

праців-
ників 

Обсяг 
фінансу-

вання 
етапу 

Очікувані результати за етапами 

Звітні документи та 
наукова продукція, 
що підлягають здачі 

замовнику в кінці 
етапу 

1. Розробка концепції прототипу 
геологічного депозитарію 
України стосовно усіх його 
головних складових (речовинно-
інформаційної, аналітично-
дослідницької, 
інтерпретаційної), а також його 
музейного втілення.  

01.01. 
2011 

31.12. 
2011 

  Концепція геологічного 
депозитарію України в аспекті 
його прототипу. Головні засоби 
її реалізації на базі існуючих 
речовинно-інформаційних 
матеріалів, лабораторної бази, 
теоретичних розробок та 
перспектив їх поповнення 

Проміжний звіт 

1.1 Вибір об’єктів (одиниць) 
зберігання депозитарію, ревізія 
наявного для них речовинного 
та інформаційного матеріалу, 
розробка раціональних заходів 
для його поповнення або заміни 
відповідно до концепції 
геологічного депозитарію 
України 

    Обґрунтування вибору та 
наповнення першочергових 
об’єктів (одиниць) зберігання 
депозитарію, узагальнення та 
оцінка стану наявного для них 
речовинного та інформаційного 
матеріалу, заходи для його 
поповнення або заміни. 

 

1.2 Оцінка принадності існуючого 
комплексу аналітичного 
обладнання, методик та 
програмного забезпечення для 
реалізації концепції 
геологічного депозитарію 
України у порівнянні з 
світовими функціональними 
аналогами. Розробка 
оптимальних рішень для його 
адекватної модернізації..  
 

    Оптимальні апаратурно-
методичні та організаційні 
рішення, що забезпечують 
модернізацію існуючого 
комплексу аналітичного 
обладнання, методик та 
програмного забезпечення у 
відповідності до вимог 
концепції геологічного 
депозитарію України. 

 



1.3 Шовні зони в еволюції 
Українського щита. Сучасні 
підходи до біостратиграфічно-
фаціального вивчення шельфу, 
платформеного чохла та 
складчастих областей України. 

    Визначення перспективних 
напрямків дослідження 
кристалічних та осадових 
комплексів України відповідно 
до сучасного стану досліджень 
шовних зон. 

 

1.4 Структурно-формаційні 
особливості формування 
гранітоїдів Українського щита: 
мегаблоки, комплекси 
гранітоїдних порід, їх геолого-
структурна приуроченість 

    Створення петрофізично-
петрогеохімічної бази даних по 
гранітоїдах Українського щита. 
Їх класифікація, розчленування, 
стpуктуpно-геологiчна позиція 
та речовинний склад.. 
Результати кількісного 
порівняльного аналізу 
петрофізичних характеристик 
петротипів гранітоїдів.. 

 

1.5 Формування інформаційного 
блоку депозитарію щодо 
речовинно-фізичних 
особливостей основних 
петротипів гранітоїдів УЩ 
ендербіт-чарнокітового та 
діорит - кварцово діоритового 
складу 

    Встановлення геохімічно-
фізичних індикаторів еволюції 
процесів формування 
гранітоїдів ендербіт-
чарнокітового та діорит - 
кварцово діоритового складу в 
різних блоках УЩ 

 

1.6 Оптимізація концепції 
комплексного петролого-
геохімічного моделювання 
еволюції геоблоків земної кори 
та відповідних магматичних 
систем для вирішення проблеми   
раціональної та компактної 
комплектації геологічного 
депозитарію України та його 
використання в якості 
державного надбання. 
 

    Обґрунтування комплексу 
вимог до раціональної та 
компактної речовинно-
інформаційнох комплектації 
першочергових об’єктів 
(одиниць) зберігання для 
повноцінної реалізації 
аналітично-дослідницької та 
інтерпретаційної складових 
прототипу геологічного 
депозитарію України 

 



1.7 Розробка методологічної основи 
оцінювання якості музейних 
колекцій як самостійного 
об’єкту державного надбання та 
музейного втілення 
геологічного депозитарію 
України. 

    Комплекс критеріїв оцінювання 
якості музейних колекцій як 
самсостійного об’єкту 
державного надбання та 
музейного втілення 
геологічного депозитарію 
України. 

 

2. Розробка попереднього варіанту 
головних складових  прототипу 
геологічного депозитарію 
України, а також його 
музейного втілення – I. 

01.01. 
2012 

31.12. 
2012 

  Попередній варіант головних 
складових прототипу 
геологічного депозитарію 
України та його музейного 
втілення для об’єктів 1-ої черги 

Проміжний звіт 

2.1 Формування репрезентативної 
речовинної складової 
геологічного депозитарію 
України. Об’єкт (одиниця) 
зберігання-I: магматити 
Коростенського плутону — 
палео- та сучасний 
алювіальний/флювіогляціальний 
уламковий дренаж вміщуючих 
геоблоків — вибіркові 
метаморфіти рами.  

    Репрезентативна речовинна 
складова геологічного 
депозитарію України. Об’єкт 
(одиниця) зберігання-I: 
магматити Коростенського 
плутону — палео- та сучасний 
алювіальний/флювіогляціальний 
уламковий дренаж вміщуючих 
геоблоків — вибіркові 
метаморфіти рами. 

 

2.2 Розробка попереднього варіанту 
прототипу комп’ютеризованого 
комплексу аналітичного 
обладнання, дослідницьких 
методик та програмного 
забезпечення для реалізації 
концепції геологічного 
депозитарію України 

    Попередній варіант прототипу 
комп’ютеризованого комплексу 
аналітичного обладнання, 
дослідницьких методик та 
програмного забезпечення для 
реалізації концепції 
геологічного депозитарію 
України. 

 

2.3 Голованівська шовна зона: 
геодинамічна еволюція. 
Моделювання осадових 
комплексів України 

    Морфокінематично-структурна 
модель Голованівської шовної 
зони. Моделі розвитку осадових 
комплексів України. 

 

2.4 Активізаційні процеси     Визначення гранітоїдних  



гранітоїдного типу на 
Українському щиті та їх 
типізація. 

комплексів Українського щита 
різних етапів формування та їх 
попередня металогенічна оцінка 

2.5 Формування інформаційного 
блоку депозитарію щодо 
речовинно-фізичних 
особливостей основних 
петротипів гранітоїдів УЩ 
тоналіт-плагіогранітового 
складу 

    Встановлення геохімічно-
фізичних індикаторів еволюції 
процесів формування 
гранітоїдів тоналіт-
плагіогранітового складу в 
різних блоках УЩ 

 

2.6 Розробка попереднього варіанту 
комплексної теоретично 
обґрунтованої технології 
петролого-геохімічного 
моделювання еволюції 
геоблоків земної кори та 
відповідних магматичних 
систем, яка відповідає концепції 
геологічного депозитарію 
України та узгоджена з 
реальними характеристиками 
його речовинно-інформаційної 
та аналітично-дослідницької 
складових 

    Попередній варіанту 
комплексної теоретично 
обґрунтованої технології 
петролого-геохімічного 
моделювання еволюції 
геоблоків земної кори та 
відповідних магматичних 
систем, яка відповідає концепції 
геологічного депозитарію 
України та узгоджена з 
реальними характеристиками 
його речовинно-інформаційної 
та аналітично-дослідницької 
складових. 

 

2.7 Критична ревізія речовинного 
наповнення та інформаційного 
забезпечення наявних фондів 
геологічного музею КНУ. 
Розробка комплексу наукових 
критеріїв віднесення 
геологічних музейних колекцій 
до категорії «національне 
надбання» 

    Результати ревізіїя речовинного 
наповнення та інформаційного 
забезпечення наявних фондів 
геологічного музею КНУ, 
заключення щодо їх 
принадності до подальшого 
розвитку. Науковіх критерії 
віднесення геологічних 
музейних колекцій до категорії 
«національне надбання» 

 



3.  Розробка попереднього варіанту 
головних складових (речовинно-
інформаційної, аналітично-
дослідницької та 
інтерпретаційної) прототипу 
геологічного депозитарію 
України –II..  

01.01. 
2013 

31.12. 
2013 

  Попередній варіант головних 
складових прототипу 
геологічного депозитарію 
України та його музейного 
втілення для об’єктів 2-ої черги 

Проміжний звіт 

3.1 Формування репрезентативної 
речовинної складової 
геологічного депозитарію 
України:  
Об’єкт (одиниця) зберігання- II: 
магматити Корсунь-
Новомиргородського плутону 
— палео- та сучасний 
алювіальний/флювіогляціальний 
уламковий дренаж вміщуючих 
геоблоків — вибіркові 
метаморфіти рами. 
 
 
 

    Репрезентативна речовинна 
складова геологічного 
депозитарію України:  
Об’єкт (одиниця) зберігання- II: 
магматити Корсунь-
Новомиргородського плутону 
— палео- та сучасний 
алювіальний/флювіогляціальний 
уламковий дренаж вміщуючих 
геоблоків — вибіркові 
метаморфіти рами 

 

3.2 Апробація попереднього 
варіанту прототипу 
комп’ютеризованого комплексу 
аналітичного обладнання, 
дослідницьких методик та 
програмного забезпечення для 
повноцінної реалізації концепції 
геологічного депозитарію 
України на прикладі об’єкту 
(одиниця) зберігання-I 
 
 

    Результати апробації 
попереднього варіанту 
прототипу комп’ютеризованого 
комплексу аналітичного 
обладнання, дослідницьких 
методик та програмного 
забезпечення. Інформаційна 
складова геологічного 
депозитарію України для  
об’єкту (одиниці) зберігання-I. 

 



3.3 Тальновська та Первомайська 
розломні зони, основні етапи їх 
формування 
Моделювання геологічного 
розвитку осадового чохла 
Українського щита за 
комплексом 
біостратиграфічниих, 
фаціальних та морфометричних 
даних. 

    Історія структурного розвитку 
Тальновської та Первомайської 
розломних зон. 
Біостратиграфічні, фаціальні та 
морфометричні моделі розвитку 
осадового чохла Українського 
щита. 

 

3.4 Петрогеохімічні особливості 
гранітоїдів Українського щита 
та акцесорно-мінералогічна 
характеристика 
рідкіснометально 
спеціалізованих петротипів. 

    Систематизація гранітоїдів 
Українського щита за 
результатами петрогеохімічних 
та акцесорно-мінералогічних 
досліджень. 

 

3.5 Формування інформаційного 
блоку депозитарію щодо 
речовинно-фізичних  
особливостей основних 
петротипів гранодіоритів і 
гранітів  нормального ряду 
 
 

    Встановлення геохімічно-
фізичних індикаторів еволюції 
процесів формування 
гранодіоритів і гранітів 
нормального ряду в різних 
блоках УЩ 

 

3.6 Апробація попереднього 
варіанту комплексної технології 
петролого-геохімічного 
моделювання еволюції 
геоблоків земної кори та 
відповідних магматичних 
систем на прикладі об’єкту 
(одиниці) зберігання-I. 
 
 

    Результати апробації 
попереднього варіанту 
комплексної технології 
петролого-геохімічного 
моделювання еволюції 
геоблоків земної кори та 
відповідних магматичних 
систем: Попередня модель для 
об’єкту (одиниці) зберігання)-I. 

 



3.7 Розробка комплексу заходів для 
перекомплектації існуючих 
музейних колекцій та розвитку 
їх інформаційного забезпечення 
з метою принципового 
підвищення їх статусу. 
Апробація на прикладі колекції 
вендської фауни Геологічного 
музею КНУ.. 

    Комплекс заходів для 
перекомплектації існуючих 
музейних колекцій та розвитку 
відповідного інформаційного 
забезпечення. Колекція 
вендської фауни як перший 
прототип колекції Геологічного 
музею КНУ, що має статус 
національного надбання. 
Офіційне оформлення статусу. 

 

4 Розробка попереднього варіанту 
головних складових (речовинно-
інформаційної, аналітично-
дослідницької та 
інтерпретаційної) прототипу 
геологічного депозитарію 
України –III. 
 
 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

  Попередній варіант головних 
складових прототипу 
геологічного депозитарію 
України та його музейного 
втілення для об’єктів 3-ої черги. 

Проміжний звіт 

4.1 Інформаційне поповнення 
репрезентативної речовинної 
складової геологічного 
депозитарію України для  
об’єкту (одиниці) зберігання- II. 
Уніфікація інформаційно- 
речовинної складової для 
одиниць зберігання-I та -II як 
приклад шляху до подальшого 
розвитку геологічного 
депозитарію України. Вибір та 
уніфіковане дослідження 
додаткових об’єктів, важливих 
для функціонування його 
інтерпретаційної складової. 
 
 

    Узгоджені та уніфіковані 
речовинно-інформаційні 
складові об’єктів (одиниць) 
зберігання-I та -II. Результати 
дослідження додаткових 
об’єктів, принципово важливих 
для ефективного 
функціонування 
інтерпретаційної складової 
геологічного депозитарію 
України 

 



4.2 Апробація попереднього 
варіанту прототипу 
комп’ютеризованого комплексу 
аналітичного обладнання, 
дослідницьких методик та 
програмного забезпечення для 
повноцінної реалізації концепції 
геологічного депозитарію 
України на прикладі об’єкту 
(одиниці) зберігання- II та 
обраних додаткових об’єктів, 
важливих для реалізації його 
інтерпретаційної складової. 

    Результати апробації 
попереднього варіанту 
прототипу комп’ютеризованого 
комплексу аналітичного 
обладнання, дослідницьких 
методик та програмного 
забепечення. Інформаційна 
складова геологічного 
депозитарію України для  
об’єкту (одиниці) зберігання-II 
та обраних додаткових об’єктів, 
важливих для функціонування 
його інтерпретаційної складової. 
додаткових об’єктів, важливих 
для функціонування 
інтерпретаційної складової 
геологічного депозитарію 

 

4.3 Внутрішні розломни зони 
Голованівського блоку. 
Четвертинні осадові комплекси 
шельфу Чорного моря і спроба 
глобальної кореляції на основі 
діатомового аналізу  

    Моделі формування розломів 
Голованівського блоку. 
Порівняльна характеристика 
динаміки осадконакопичення, 
кліматичних коливань на 
шельфі України та Антарктиди. 

 

4.4 Петрофізичні особливості 
гранітоїдів Українського щита 
та прогнозна речовинно-фізична 
і структурно-динамічна оцінка 
перспективності 
рідкіснометально 
спеціалізованих петротипів 

    Петрофізична характеристика 
рідкіснометально 
спеціалізованих гранітоїдів, 
отримання прогнозних 
речовинно-фізичних, 
структурно-динамічних 
критеріїв та створення моделей 
їх основних генетичних типів 

 

4.5 Формування інформаційного 
блоку депозитарію щодо 
речовинно-фізичних  особливо-
стей основних петротипів 
гранітоїдів лужного ряду 

    Встановлення геохімічно-
фізичних індикаторів еволюції 
процесів формування 
гранітоїдів лужного ряду в 
різних блоках УЩ 

 



4.6 Апробація попереднього 
варіанту комплексної технології 
петролого-геохімічного 
моделювання еволюції 
геоблоків земної кори та 
відповідних магматичних 
систем на прикладі об’єкту 
(одиниці) зберігання-II та 
обраних додаткових об’єктів, 
принципово важливих для 
ефективного функціонування 
інтерпретаційної складової 
геологічного депозитарію 
України. 

    Результати апробації 
попереднього варіанту 
комплексної технології 
петролого-геохімічного 
моделювання еволюції 
геоблоків земної кори та 
відповідних магматичних 
систем: Попередня модель для 
об’єкту (одиниці) зберігання-II. 

 

4.7 Апробація комплексу заходів 
для перекомплектації існуючих 
музейних колекцій та розвитку 
їх інформаційного забезпечення 
на прикладі мінералогічної 
колекції Геологічного музею 
КНУ. 

    Мінералогічні колекція 
Геологічного музею КНУ як 
прототип колекції, що має 
статус національного надбання. 
Необхідні організаційні заходи 
та оформлення відповідних 
нормативних документів.... 

 

5 Формування прототипу 
геологічного депозитарію 
території України за 
результатами комплексної 
апробації його речовинно-
інформаційної, аналітично-
дослідницької та 
інтерпретаційної складових. 
Розробка принципових засад 
його ефективного використання 
в якості державного надбання. 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

1.   Прототип геологічного 
депозитарію території України 
на прикладі об’єктів (одиниць 
зберігання) I та II.,обраних 
додаткових об’єктів та їх 
музейного втілення 

Заключний звіт 

5.1 Формування прототипу 
речовинно-інформаційної 
складової геологічного 
депозитарію території України 

    Прототип речовинно-
інформаційної складової 
геологічного депозитарію 
території України на прикладі 

 



за результатами її комплексної 
апробації 

об’єктів (одиниць зберігання) I 
та II. 

5.2 Формування прототипу 
аналітично-дослідницької 
складової геологічного 
депозитарію території України 
за результатами її комплексної 
апробації 

    Прототип аналітично-
дослідницької складової 
геологічного депозитарію 
території України, апробований 
на прикладі об’єктів (одиниць 
зберігання) I та II. 

 

5.3 Структурно-тектонічна 
еволюція Голованівської шовної 
зони. Моделі геологічного 
розвитку платформеного чохла, 
складчастих областей та 
чорноморського шельфу 
України як наукова основа для 
створення прототипу 
геологічного депозитарію 
 

    Геолого-історична модель 
Голованівської шовної зони, 
розвиток і порівняльне значення 
її головних структурно-
речовинних комплексів, їх 
використання у складі 
геологічного депозитарію. 

 

5.4 Оцінка геолого-структурних, 
палеогеодинамічних, 
речовинних особливостей 
рідкіснометально 
спеціалізованих петротипів 
гранітоїдів Українського щита 

    Розробка методичних і 
практичних рекомендацій 
стосовно пошукових робіт на 
рідкіснометальне зруденіння 

 

5.5 Комплексна речовинно-фізична 
характеристика основних 
генетичних типів гранітоїдів 
УЩ 

    Створення прототипу системи 
геохімічно-фізичних 
індикаторів ідентифікації 
метасоматичних, магматичних, 
палінгенно-метасоматичних, 
палінгенно-анатектичних та 
ультраметаморфогенно-
анатектичних гранітоїдів УЩ 

 

5.6 Формування прототипу 
інтерпретаційної складової 
геологічного депозитарію 
території України за 

    Прототип інтерпретаційної 
складової геологічного 
депозитарію території України, 
апробований на прикладі 

 



результатами її комплексної 
апробації. Узагальнення всіх 
отриманих даних та матеріалів. 
Розробка принципових засад 
ефективного використання 
депозитарію в якості 
державного надбання 

об’єктів (одиниць зберігання) I 
та II.  
Принципові засади ефективного 
використання депозитарію в 
якості державного надбання. 

5.7 Створення прототипу 
комплексу музейних колекцій 
державного (національного) 
значення 

    Прототип комплексу музейних 
колекцій державного 
(національного) значення на 
прикладі колекцій Геологічного 
музею КНУ. 

 

 
 



 
      6 Проведення експериментальних досліджень: 
 
6.1 Вимоги до матеріально-технічної бази, якої потребують експериментальні 

дослідження, відповідність її чинним нормативним документам України. 
 

- необхідно забезпечити керування приладами, що будуть застосовані в 
експериментальних дослідженнях,  за допомогою ПЕОМ; 

- необхідно здійснювати поточне технічне обслуговування приладів та 
забезпечити терміновий ремонт у випадках виходу їх з ладу;  

- необхідне постійне оновлення експериментально-аналітичного обладнання; 
- методики виконання вимірювань досліджуваних параметрів повинні 

відповідати закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  № 
113/98  від 11.02.95. 

 
6.2  Наявність потрібних засобів вимірюваннь, необхідність проведення їх 

калібрування або метрологічної атестації згідно з переліком, який 
додається. 

 
- Спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25 з фіксованими 

спектрометричними каналами з хвильовою дисперсією; 
- Спектрометр рентгенівський СР-01 ELVAX-Mini  
- Спектрометр рентгенівський СР-01 ELVAX-Light 
- Дифрактометр рентгенівський загального призначення ДРОН-1УМ; 
- Електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА -202М.  
- Ваги аналітичні VIBRA HTR 
- Терези ВЛР-200  
            Потрібні повірка та калібрування приладів. 
 
6.3 Засоби моделювання об’єктів дослідження, склад документації для їх 

виготовлення та атестації. 
 

- електронні таблиці Microsoft Excel 2003 зі стандартними інструкціями пакету 
MS Office; 

- системи управління бази даних Microsoft Access 2003 зі стандартними 
інструкціями пакету MS Office; 

- програмний комплекс фізико-хімічного моделювання GEMS-Selektor з інструктивними 
матеріалами розробника (http://gems.web.psi.ch/download/index.html) 

- програмний комплекс моделювання осадових басейнів Shlumberger PetroMod з 
повним пакетом робочої документації, що використовується на основі 
університетської ліцензії, наданої розробником; 



- програмний комплекс моделювання родовищ рудних корисних копалин K-Mine з 
повним пакетом робочої документації, що використовується на основі 
університетської ліцензії, наданої розробником; 

- власне оригінальне програмне забезпечення, теорія, алгоритми та результати 
використання якого наводяться у затверджених звітах про виконання НДР та в 
публікаціях   

 
6.4 Методи дослідження та апаратура. 
Застосовуються рентгенівські методи  аналізу  вмісту основних та домішкових 
елементів на приладах СРМ-25 і РЕММА -202М, СР-01 ELVAX-Mini, СР-01 
ELVAX-Light,  а також рентгенівський фазовий аналіз мінеральних речовин за 
допомогою дифрактометра ДРОН - 1УМ; фізико-математичне та фізико-хімічне 
моделювання геологічних процесів і структур; устаткування для відтворення 
тектонічних структур; статистичний аналіз розподілу вмісту мікроелементів та 
розподілу фізичних властивостей; ландшафтне картування; ландшафтно-геохімічні 
дослідження; радіометричні дослідження; електрометричні дослідження; методи 
обробки літогеохімічних та біогеохімічних проб; статистичний, факторний та 
непараметричний аналіз геоекологічних, геофізичних та соціально-економічних 
даних; аналітичні методи визначення макро- і мікроелементного складу, фізико-
хімічних та механічних характеристик грунтів і порід. 

Апаратура: СРМ-25; СР-01 ELVAX-Mini, СР-01 ELVAX-Light, РЕММА – 
202; ДРОН - 1УМ; Радіометр СРП-68; Радіометр “Бета”; Дозиметр ДРГ-01Т; 
Еманометр “Радон-М”; Спектрометр СЕГ-М; Електронний фіксатор аномалій 
ЭФА-1; Ваги аналітичні VIBRA HTR; Терези ВЛР-200. 

 
6.5 Основні технічні вимоги, які повинні виконуватися при проведенні 
науково-дослідної роботи: 
 
6.5.1 Вимоги до номенклатури досліджуваних параметрів чи фізичних величин, їх 

допустимі похибки.  
 
№ 
з/п 

Параметри і фізичні величини 
що  використовуються в 
науково-дослідній роботі 

Розмірність та 
одиниця 

вимірювання 

Межа 
визначення 

Допустима 
похибка 

1 2 3 4 5 
1 Вміст петрогенних окислів: 

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, 
MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, 
P2O5, CO2, H2O- 

% маси 0.001-0.005 % 
маси 

5-10 % відн. 

2 Вміст породоутворюючих 
мінералів 

% об’єму 0.5-1 % об’єму 5-10 % 
об’єму 

3 Вміст акцесорних  мінералів % об’єму 0.0005-0.001 % 
маси 

10-15 % відн. 

4 Вміст Cl, S, F % маси 0.001-0.1 % маси 5-10 % відн. 
5 Вміст Cr, V, Co, Ni % маси 0.001-0.005 % 

маси  
5-10 % відн 



1 2 3 4 5 
6 Вміст Cu, Zn, Ce, Ba, La, Zr,  Sr, 

Rb, Ge, Mo, Sn, Nd,  Bi, Yb, Ag, 
Cs, Pb, Ga, Nb, Y, Th, U 

% маси 0.001-0.005 % 
маси 

5-10 % відн. 

7 Густина твердої фази кг/м3  0,01 кг/м3 
8 Теплопровідність Вт/(мК)  0,05 

Вт/(мК) 
9 Загальна пористість % об'ємні  0,05% 

об'ємн. 
10 Відкрита пористість  % об'ємні  0,005% 

об'ємн. 
11 Швидкості розповсюдження 

поздовжніх і поперечних 
пружних хвиль 

м/с  15 м/с 

12 Швидкість розповсюдження 
поперечних пружних хвиль 

м/с  15 м/с 

13 Магнітна сприйнятливість 10-5 од. СІ  5-10 %  відн. 
14 Температура Кюрі К  5 К 
15 Густина - мінеральна густина кг/м3  0,01 кг/м3 
16 Залишкова природна 

намагніченість 
10-3 А/м  5-10 %  відн. 

17 Намагніченість насичення 10-3 А/м  5-10 %  відн. 
18 Потужність дози інтегрального 

гамма-випромінювання 
(загальна радіоактивність) 

10-14 А/кг  10-15 %  
відн. 

19 Вміст мінералів: плагіоклазу, 
кварцу, калієвого польового 
шпату 

% об’єму  0,5%  об’єму 

20 Потужність експозиційної дози 
інтегрального  –
випромінювання 

Бк/кг  20% 

21 Питома –активність Бк/м3  30% 
22 Питома –активність Бк/кг  30% 
23 Питома –активність Бк/кг  30% 
24 Питомий електричний опір м  5% 

 
6.5.2 Вимоги до допустимих рівнів фізичних величин, що характеризують 

зовнішні умови при проведенні досліджень. 
Згідно з нормами радіаційної безпеки та основними санітарними правилами щодо 
використання джерел рентгенівського випромінювання, встановленими на цей час 
в Україні. Зокрема, виконавцям теми, які безпосередньо працюють кожен день не 
менше 50% робочого часу але не більше 5 годин на добу з джерелами іонізуючих 
випромінювань (рентген) необхідне збільшення посадових окладів до 24%, 
додаткова відпустка - 11 діб та скорочений робочий тиждень (30 годин на добу).  

 
6.5.3 Нестандартні вимоги до техніки безпеки та охорони праці. 



Виконавцям теми, які безпосередньо працюють з токсичними хімічними 
речовиними обов’язковою є атестація робочих місць та встановлення надбавок до 
посадових окладів і надання додаткових відпусток згідно з нормативами. 
 
6.5.4 Інші технічні вимоги. 
 
Конче необхідним є обладнання лабораторних приміщень ефективною незалежною 
системою електричного заземлення для забезпечення нормального режиму роботи 
сучасної електронної апаратури. 
 
7 Кількість наукових працівників, що залучаються до виконання роботи, їх 

спеціальності та потрібна кваліфікація. 
 
Безпосередні виконавці (за винятком аспірантів та студентів): 
Підрозділ 1:  
Митрохин О.В. – керівник підрозділу, канд. геол. н. (докторська дисертація 
успішно захищена 24.03.2011 р.), доцент кафедри мінералогії, геохімії та 
петрографії; фахівець у галузі петрології магматичних утворень.  
Митрохина Т.В. – канд. геол. наук, інженер IІ кат, НДЛ мінералого-геохімічних 
досліджень; фахівець у галузі одержання та обробки даних щодо рудоносності 
магматичних утворень.  
Білан О.В. – інженер IІ кат., НДЛ мінералого-геохімічних досліджень; фахівець у 
галузі одержання та обробки геолого-геохімічних даних.  
 
З залученням співробітників кафедри мінералогії, геохімії та петрографії.  
Гасанов Ю.Л. – відповідальний виконавець робіт за підрозділом, інженер I кат. 
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; провідний фахівець з головних 
петротипів магматичних та метаморфічних порід Українського щита.  
Віршило А.В. – інженер II кат. лабораторії рентгенівських та мікроскопічних 
досліджень мінеральної речовини кафедри … мінералогії, геохімії та петрографії; 
фахівець у галузі застосування IT-технологій обробки та узагальнення геологічних, 
геохімічних та геофізичних даних.  
 
Підрозділ 2:  
Андреєв О.В. – керівник підрозділу, канд. геол.-мін. н., старший науковий 
співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, доцент кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії; провідний фахівець у галузі прецизійного енерго- та 
хвильоводисперсійного рентгеноспектрального елементного аналізу геологічних 
утворень на локальному, сублокальному та валовому рівнях, оцінки достовірності 
одержаних даних, їх подальшої обробки та геолого-геохімічної інтерпретації.  
Бункевич О.Л. – відповідальний виконавець робіт за підрозділом, інженер I кат., 
що проводить НТР, НДЛ мінералого-геохімічних досліджень; фахівець у галузі 
прикладної математики та її застосування до вирішення задач прецизійного енерго- 



та хвильоводисперсійного рентгеноспектрального елементного аналізу геологічних 
утворень на локальному, сублокальному та валовому рівнях, оцінки достовірності 
одержаних даних, їх подальшої обробки та геолого-геохімічної інтерпретації.  
Загородній В.В. –канд. техн. н., ст. науковий співробітник НДЛ мінералого-
геохімічних досліджень, провідний фахівець у галузі прецизійного 
хвильоводисперсійного рентгеноспектрального елементного аналізу геологічних 
утворень, оцінки якості одержаних результатів та їх застосування.  
Аширова І.І. – інженер I кат., що проводить НТР, НДЛ мінералого-геохімічних 
досліджень; фахівець у галузі поточної реалізації прецизійного 
рентгеноспектрального елементного аналізу для дослідження геологічних 
утворень, оцінки якості одержаних результатів та формування відповідних банків 
геохімічних даних.  
 
З залученням співробітників кафедри мінералогії, геохімії та петрографії.  
Омельченко А.М. – інженер (кандидатська дисертація успішно захищена 
24.03.2011 р.) кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; фахівець у галузі 
поточної реалізації локального (електронно-зондового) прецизійного 
рентгеноспектрального елементного аналізу в петролого-геохімічних 
дослідженнях, оцінки якості одержаних результатів, формування відповідних 
банків даних та їх подальшого використання.  
Данилова С.Т. – інженер лабораторії рентгенівських та мікроскопічних 
досліджень мінеральної речовини кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; 
фахівець у галузі поточного одержання прецизійних геохімічних даних за 
допомогою рентгеноспектральних методів елементного аналізу.  
Підрозділ 3.  
Шевчук В.В. – керівник підрозділу, доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач 
кафедри загальної та історичної геології, фахівець у галузі тектоніки та 
структурного аналізу. 
Янченко В.П. – інженер ІІ кат. НДЛ теоретичної та прикладної геофізики, 
фахівець у галізу структурної геології та структурно-парагенетичного аналізу. 
Попова Л.В. – кандидат геол. наук, науковий співробітник НДЛ мінералого-
геохімічних досліджень, фаховець у галузі палонтології. 
З залученням співробітників кафедри загальної та історичної геології. 
Кравченко Д.В. – відповідальний виконавець робіт за підрозділом, кандидат геол. 
наук, доцент кафедри загальної та історичної геології, фахівець у галузі 
структурної геології та структурно-парагентичного аналізу. 
Лукієнко О.І. – доктор геол.-мін. наук, професор кафедри загальної та історичної 
геології, фахівець у галізу морфологічного тектоніки та структурно-
парагенетичного аналізу. 
Мазко А.Є. – асистент кафедри загальної та історичної геології, фахівець у галузі 
структурної геології та структурного аналізу. 
Киселевич Л.С. – кандидат геол.-мін. наук, доцент кафедри загальної та історичної 
геології, фахівець у галузі стратиграфії та палеонтології. 



Менасова А.Ш. – кандидат геол. наук, доцент кафедри загальної та історичної 
геології, фахівець у галузі стритграфії та палеонтології. 
Огієнко О.С. – асистнет кафедри загальної та історичної геології, фахівець у галузі 
стратиграфії та палеонтології.  
Підрозділ 4: 
Толстой М.І. – керівник підрозділу, доктор геол.-мін. наук, професор, провідний 
наук. співр. НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід.  
Костенко Н.В. – відповідальний виконавець робіт за підрозділом, канд. геол.н., 
зав. НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід.  
Шабатура О.В. – канд.. геол.. н., докторант 3 року геологічного факультету.  
Жукова С.В. – технік I кат., що проводить НТР НДС фізико-хімічних досліджень 
гірських порід.  
Божко О.А. – технік I кат., що проводить НТР НДС фізико-хімічних досліджень 
гірських порід.  
 
Підрозділ 5:  
Гожик А.П. – доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, кандидат 
геолого-мінералогічних наук.  
Шабатура О.В. – відповідальний виконавець робіт за підрозділом, канд.. геол.. н., 
докторант 3 року геологічного факультету.  
Костенко Н.В. –  канд..геол.н., зав. НДС фізико-хімічних досліджень гірських 
порід.  
З залученням співробітника кафедри мінералогії, геохімії та петрографії.  
Гасанов Ю.Л. – інженер I кат. кафедри мінералогії, геохімії та петрографії.  
 
Підрозділ 6:  
Лазарєва І.І. – керівник підрозділу, канд. геол. н., доцент кафедри мінералогії, 
геохімії та петрографії; фахівець у галузі геохімічного моделювання провідних 
ендогенних, перш за все магматичних та магматогенно-гідротермальних процесів з 
використанням банків прецизійних геохімічних даних породного (валового) та 
мінерального (локального, сублокального) рівнів аналітичного дослідження.  
 
З залученням співробітників кафедри мінералогії, геохімії та петрографії.  
Савенок С.П. – канд. геол. н., доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; 
фахівець у галузі рентгеноструктурного та рентгеноспектрального дослідження 
мінеральної речовини на локальному, сублокальному та валовому рівнях з 
підсумковою реалізацією одержаних даних методами геохімічного моделювання.  
Марченков Д.Ф. – інженер лабораторії рентгенівських та мікроскопічних 
досліджень мінеральної речовини кафедри мінералогії, геохімії та петрографії; 
фахівець у галузі геохімічного моделювання процесів пегматитоутворення як 
кінцевих стадій магматичної еволюції.  
 



 
 
Підрозділ 7:  
Нестеровський В.А. – керівник підрозділу, докт. геол. н., професор кафедри 
геології нафти та газу, директор Геологічного музею КНУ.  
Фурдуй Р.С. – відповідальний виконавець робіт за підрозділом, канд. геол.-мін. н., 
інженер 1 кат. Геологічного музею КНУ.  
Вакуленко О.М. – інженер 1 кат. Геологічного музею КНУ.  
Волконська Л.О. – інженер 1 кат. Геологічного музею КНУ.  
 
Група керування, координації, наукової та інженерної підтримки, яка 
забезпечує безпосереднє виконання завдань декількох підрозділів НДР:  
 
Синицин В.О. – завідувач НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, кандидат 
геолого-мінералогічних наук 
Морозенко В.Р. – старший науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних 
досліджень, кандидат геологічних наук  
Квасниця І.В. науковий співробітник НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, 
кандидат геологічних наук  
Хлонь О.А. – інженер 1 категорії НДЛ мінералого-геохімічних досліджень  
Міщенко З.Ю. – інженер 2 категорії НДЛ мінералого-геохімічних досліджень  
 
З залученням співробітників кафедри мінералогії, геохімії та петрографії.  
Павлов Г.Г. – доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, кандидат 
геолого-мінералогічних наук 
 
Омельчук О.Д. – завідувач навчальної лабораторії рентгенівських і 
мікроскопічних методів досліджень мінеральної речовини  
 
Павлова О.О. - асистент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 
 
8 Очікувані результати науково-дослідної роботи та засоби їх реалізації. 

Окремо виділити можливий економічний ефект та очікувану 
патентоздатність. 

Прототип геологічного депозитарію території України (перспективний об’єкт 
державного значення), який органічно об’єднує: 

 Прототип речовинно-інформаційної основи (інформаційно-речовинна 
складова) геологічного депозитарію України на прикладі принципово нових 
“одиниць зберігання”, які будуть скомплектовані за принципом: провідний 
магматичний комплекс етапу активізації Українського щита – репрезентативні 
метаморфіти рами – генетично різноманітні уламкові відклади, що презентують 
сучасний та палеодренаж відповідної ділянки земної кори – петролого-



геохімічні та мінерало-геохімічні бази даних, які охоплюють головні породні 
різновиди досліджених об’єктів та популяції детритових акцесорних мінералів, 
найбільш інформативних з точки зору встановлення провідних закономірностей 
протікання процесів короутворення та формування родовищ стратегічно 
важливих видів мінеральної сировини. 

 Прототип комп’ютеризованого комплексу аналітичного обладнання та методик 
(аналітично-дослідницька складова, базова для створення та подальшого 
постійного функціонування депозитарію), що забезпечить кількісне визначення 
концентрацій оптимального набору елементів в гірських породах та рудах (усі 
петрогенні і комплект літо-, халько- та сидерофільних мікроелементів з різними 
значеннями коефіцієнтів розподілу мінерал/розплав), а на мінеральному рівні – 
локальне та сублокальне визначення концентрацій мінералоутворюючих та 
найбільш інформативних (індикаторних) домішкових елементів на сучасному 
рівні якості.  

 Прототип комплексної петролого-геохімічної моделі еволюції земної кори, 
відповідних магматичних та магматогенно-гідротермальних систем для кожної з 
“одиниць зберігання”, які будуть створені для Українського щита, а також 
відповідних програмно-методичних засобів (інтерпретаційна складова 
депозитарію). Засоби моделювання, що нададуть можливість порівняльної 
оцінки мінерально-сировинного потенціалу “одиниць зберігання” депозитарію 
(геоблоків) відносно стратегично важливих видів корисних копалин (алмаз, 
фосфати, рідкісні метали тощо) та подальшого оперативного оновлення та 
розповсюдження депозитарію на інші регіони.  

 Модель формування та еволюції Голованівської шовної зони, механізми та 
процеси різнотипного породоутворення головних структурно-формаційних 
комплексів та шовних зон; моделі геологічного розвитку платформеного чохла, 
складчастих областей та чорноморського шельфу України як наукова основа 
для створення прототипу геологічного депозитарію. 

 Прототип системи геохімічно-фізичних індикаторів еволюції процесів 
гранітоутворення з метою уточнення мінерально-сировинного потенціалу етапів 
активізації Українського щита, яке буде базуватися на створених базах даних 
депозитарію та забезпечить його ефективне використання в комплексі з 
засобами геохімічного моделювання. 

 Геологічний музей Київського університету як прототип музейного об’єкту 
державного надбання для ВНЗ України (музейне втілення геологічного 
депозитарію України). Передбачається оптимальна структуризацію музею, 
повна систематизацію його колекцій та створення відповідних баз даних, що 
забезпечить його ефективне використання у складі депозитарію для вирішення 
наукових задач, забезпечення навчального процесу на сучасному рівні якості та 
широке міжнародне співробітництво.  

 Принципові засади ефективного використання геологічного депозитарію 
території України в якості державного надбання та для широкого міжнародного 
співробітництв, в тому числі на комерційній основі з метою отримання 
економічного ефекту уформі надання інформаційних послуг та речовинних 
матеріалів (геологічних зразків). 



 
 
9 Перелік звітної документації та наукової продукції, що пред’являються 

замовнику після закінчення робіт. 
 
- проміжні звіти за етапами; 
- заключний звіт з теми; 
- Витяг з протоколу засідання Вченої ради геологічного факультету; 
- Ухвала Вченої ради; 
- Довідка про оцінку науково-технічного рівня результатів НДР; 
- Довідка про виконання вимог чинних державних стандартів з метрологічного 

забезпечення в НДР; 
- Акт прийняття закінченої НДР. 

 
10 Порядок розгляду та приймання науково-дослідної роботи: 
 
Робота приймається поетапно і в цілому по завершенні Вченою радою геологічного 
факультету. 

 
 

 
Додаток 1 до технічного завдання: 

 
Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, вимогам яких 
повинна відповідати наукова продукція, створена при виконанні науково-дослідної 
(пошукової, прикладної) роботи. 
 
№ 
з/п 

Назва документу (закону, постанови, стандарту,  
класифікатору іншого нормативного документу) 

Дата Реєстраційний номер 
документу 

1 Закон України “Про наукову і науково-технічну 
діяльність” 

 
13.12.91 

 
1977-XII 

2 
 

Закон України  «Про метрологію та метрологічну 
діяльність» 

 
11.02.95 

 
113/98 

3 Постанова Кабінету Міністрів України   «Про 
державну реєстрацію науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» 

 
 

31.03.92 

 
 

162 
4 Постанова Кабінету Міністрів України    «Про 

затвердження Типового положення з планування, 
обліку і калькулювання собівартості науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт» 

 
 
 

20.07.96 

 
 
 

830 
5 Документація, звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення 
 

1995 
 

ДСТУ 3008-95 
6 “Загальні вимоги до декларації постачальника про 

відповідність” 
 

1998 
 

ДСТУ ЕN45014 -98 
7 Метрологія. Одиниці фізичні величини. Похідні   



одиниці фізичних величин Міжнародної системи 
одиниць. Основні положення, назви та позначення 

 
1997 

 
ДСТУ 3651. 0-97 

8 Метрологія. Одиниці фізичні величини. Похідні 
одиниці фізичних величин Міжнародної системи 
одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, 
назви та позначення 

 
 
 

1997 

 
 
 

ДСТУ 3651. 1-97 
9 Метрологія. Одиниці фізичні величині, фізичні сталі 

та характеристичні числа. Основні положення, 
позначення, назви та значення 

 
 

1997 

 
 

ДСТУ 3657.2-97 
10 Інформація та документація. Комплектування 

фонду, бібліографічний опис, аналіз документів, 
терміни та визначення 

 
 

1994 

 
 

ДСТУ 2394-94 
11 Метрологія. Повірки засобів вимірювальної техніки. 

Організація та порядок проведення 
 

1999 
 

ДСТУ 2708 – 99 
12 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 
требования 

 
 

1995 

 
 

ГОСТ 7.9-95 
13 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическое описание 
документа. Общие требования и правила 
составления 

 
 

1984 

 
 

ГОСТ 7.1-84 

Науковий керівник:  зав.  кафедри 
мінералогії, геохімії та петрографії, 
доктор геологічних наук, доцент  

                            С.Є.Шнюков 
“_____”   _______________________   2011 р.  



Додаток 2 до технічного завдання: 
 

Перелік засобів вимірювань, які передбачається використати 
при виконанні науково-дослідної (пошукової, прикладної) роботи 

№ 
з/п 

Назва обладнання, 
приладу або засобу 

вимірювання 

Тип Заводський 
номер 

Дата 
останньої 
атестації, 

повірки або 
калібрування 

Дата 
наступного 

калібру-
вання 

Місце 
знахо-
дження 

1 Спектрометр 
рентгенівський 
багатоканальний 

СРМ-25 443  
вип. 1991 р. 

2008  01.04.05 к.191 

2 Електронний мікроскоп-
мікроаналізатор 

РЕММА – 202 4-92 
вип. 1992 р. 

повірці 
не підлягає 

к.191 

3 Дифрактометр 
рентгенівський загального 
призначення 

ДРОН - 1УМ 210 
вип. 1982 р. 

2008 01.04.05 к.191 

4 Прилад сцинтиляційний 
геологорозвідувальний 

СРП-68-01 
СРП-68-03 

3326 
186 

2003 
2003 

2004 
2004 

к.235 
к.235 

5 Радіометр β-випроміню-
вання 

“Бета” 00229 2003 2004 к.235 

6 Дозиметр ДРГ-01Т 4160 2003 2004 к.235 
7 Прилад для вимірювання 

α-випромінювання в 
пробах повітря 

“Радон-М” 05-93 2003 2004 к.235 

8 Спектрометр 
γ-випромінювання 

СЕГ-М 77-12.96 2003 2004 к.235 

9 Електронний фіксатор 
аномалій 

ЭФА-1 08-91 повірці 
не підлягає 

к.235 

10 Терези лабораторні 
рівноплечі  

ВЛР-200 449-173 2003 2004 к.217 

11 Спектрометр 
рентгенівський  

СР-01 
ELVAX-Mini 

297 2009 2011 192 

12 Спектрометр 
рентгенівський  

СР-01 
ELVAX-Light 

268 2009 2011 192 

13 Ваги аналітичні  VIBRA HTR 101855094 2010 2011 192 
14 Ваги аналітичні  VIBRA HTR 101855076 2010 2011 190 

 

 
Науковий керівник:  зав.  кафедри 
мінералогії, геохімії та петрографії, 
доктор геологічних наук, доцент  

                            С.Є.Шнюков 
“_____”   _______________________   2011 р. 


