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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 2014 рік, затверджений 
наказом ректора університету № 1209-32 від 23.12.2013 р. Наказ Міністерства освіти і 
науки України № 1611 від 22.11.2013. 

1.2. Термін виконання роботи: 
початок –          01.03.2014 

    (число, місяць, рік) 
закінчення –     31.12.2016_ 

(число, місяць, рік) 
 
2 Проблематика дослідження: 
2.1. Об’єкт дослідження: пізньокайнозойський вулканізм у різних вулканічних 

провінціях центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні 
Карпати, Кавказ). 

2.2. Предмет дослідження: геолого-структурні, петрогеохімічні та петрофізичні 
особливості пізньокайнозойських вулканітів різних вулканічних провінцій, областей, 
районів центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні 
Карпати, Кавказ). 

2.3 Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано дослідження: просторово-
часова еволюція орогенного вулканізму центральної частини Альпійського покривно-
складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ), геодинамічні умови утворення та геолого-
структурний контроль пізньокайнозойських вулканітів різних вулканічних районів, 
областей, провінцій як показник функціонування магматичних осередків, їх 
рудоконцентруюча перспективність. 

Незважаючи на тривалу історію вивчення вулканітів центральної частини 
Альпійського покривно-складчастого поясу, обсяг наукової інформації, присвяченої 
різним аспектам геології, петрогеохімії і петрофізики цих порід, виявився дуже 
обмеженим. Більшість робіт спрямована на дослідження вулканітів окремих районів і, як 
правило, ґрунтується на невеликій кількості інформаційних ознак, здебільшого отриманих 
на різній методичній основі. Дуже обмеженими є відомості про зв’язок складу й фізичних 
властивостей порід. 

На даний час в Україні, як і в СНД, відсутні регіональні комплексні 
систематизаційні роботи із запропонованої тематики, що й свідчить про доцільність 
проведення таких досліджень у співпраці з геологами наукових установ України, Росії 
та інших країн. 

Передбачається з’ясувати та уточнити тектонічну позицію та геодинамічні умови 
формування неовулканітів центральної частини Альпійського покривно-складчастого 
поясу (Східні Карпати, Кавказ), провести комплексні геолого-структурні, петрофізичні 
та геофізичні дослідження об’єктів, їх мінералого-петрографічне та петрогеохімічне 
вивчення. 

За результатами проведених досліджень буде уточнено просторово-часову модель 
еволюції пізньокайнозойського вулканізму центральної частини Альпійської 
складчастої зони та перспективність неовулканітів. 

 
 



  
3. Мета і основні завдання: 
3.1. Мета роботи: отримання повної комплексної (петрогеохімічної, 

петрофізичної, геолого-структурної) картини прояву й розвитку пізньокайнозойського 
вулканізму в межах окремих вулканічних провінцій, областей, районів центральної 
частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ) та оцінка 
перспективності вулканітів. 

Цільове завдання: використання незалежної кількісної багатоознакової інформації 
(петрофізичної, петрогеохімічної) для уточнення та обґрунтування використання 
традиційних геологічних даних і висновків на прикладі неовулканітів центральної 
частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ і деяких 
суміжних районів). 

3.2 Основні завдання, на вирішення яких спрямовано дослідження: 
- аналіз тектонічної позиції вулканогенних центрів у системах Закарпатського і 

Припаннонського глибинних розломів; 
- визначення петрофізичних характеристик неовулканітів центральної частини 

Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ) та їх петрофізична 
класифікація; 

- систематизація та аналіз петрогеохімічної інформації по вулканітах центральної 
частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ); 

- реконструкція геодинамічних обстановок прояву неовулканізму центральної 
частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ); 

- якісна оцінка перспективності вулканічних центрів центральної частини 
Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ) на металоносність. 

 
4 Методи, засоби, підходи, ідеї, робочі гіпотези, які пропонуються для 

вирішення поставлених завдань. 
При вирішенні поставлених завдань будуть використані загальнонаукові методи 

досліджень, методи геологічних досліджень: геолого-структурний, формаційний аналізи 
та аналіз магматичних асоціацій порід; а також спеціальні види досліджень: мінералого-
петрографічний, спектральний, ядерно-фізичний, полум’яно-фотометричний аналізи 
складу порід; методи обробки інформації: статистичні (групування фактичного 
матеріалу за різними ознаками, його узагальнення, кластер-аналіз, факторний, 
дискримінаційний, кореляційний аналізи, непараметричні класифікації), інтерпретаційні 
(комплексний петрофізичний аналіз). У дослідженнях буде застосовуватися програмне 
забезпечення: пакет офісних програм Microsoft Office 2003; Microsoft Access 2003, 
Statistica, Surfer, MapInfo, тощо. 

Ідея досліджень за темою: 
а). Створення баз даних петрогеохімічної та петрофізичної інформації щодо 

неовулканітів Кавказького та Східно-Карпатського сегментів. 
б). Створення фізично-речовинних моделей основних вулканічних центрів Кавказу, 

Східних Карпат. 
в). Визначення кількісних петрофізичних та петрохімічних зв’язків між 

колізійними вулканітами окремих областей, районів, вулканічних центрів Кавказу, 
Східних та Центральних Карпат. 

г). Вивчення структурно-геологічних, тектонічних і петрогенетичних особливостей 
окремих найбільш важливих невулканічних об’єктів центральної частини Альпійського 
покривно-складчастого поясу. 



  
д). Виконання якісного прогнозу рудоконцентруючої перспективності 

неовулканітів центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні 
Карпати, Кавказ). 

 
5 Вихідні (початкові) дані для проведення роботи: 
5.1. Перелік правових та нормативних документів, які можуть бути підставою 

для виконання роботи (закони, постанови, стандарти, положення, класифікатори). 
 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. 
5.2. 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: 

Підрозділ 4. «Створення комплексних петрофізичних і петрогеохімічних моделей 
плутонічних утворень» (керівник підрозділу – доц. кафедри мінералогії, геохімії та 
петрографії, канд. геол.-мін. наук, А.П. Гожик). 

Опубліковано монографії та статті: 
Короновский Н.В. Магматизм как индикатор геодинамических обстановок / 

Н.В. Короновский, Л.И. Демина. – М.: КДУ, 2011. – 234 с. 
Толстой М.І. Непараметрична багатовимірна класифікація геологічних ознак для 

встановлення генетичних особливостей геологічних об’єктів / М.І. Толстой, 
О.В. Шабатура // Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану 
середовища: Всеукр. наук. конф., 21-24 вер. 2006 р.: тез. доп. – К., 2006. – С. 260–262. 

Вижва С.А. Автоматизована система обробки результатів ультразвукових 
вимірювань швидкостей пружних хвиль в гірських породах / С.А. Вижва, Г.Т. Продай 
вода, О.В. Шабатура та ін. // Геол. журн. – 2012. – № 1. – С. 39–48. 

Koronovskiі N.V. Evidence of Deep Fluid Explosions in Products of the Bityuk_Tyube 
Independent Eruption Center (Western Cis_Elbrus Region) / N.V. Koronovskii, L.I. Demina, 
M.Yu. Promyslova, M.S. Myshenkova // Moscow University Geol. Bull. – 2013. – Т. 68, № 2. 
– С. 61–71. 



  
Koronovskiі N.V., The Unpredictability of Earthquakes as the Fundamental Result of 

the Nonlinearity of Geodynamic Systems / N.V. Koronovskiі, A.A. Naimark // Moscow 
University Geology Bulletin. – 2012. – Т. 67, № 6. – С. 323–331. 

Ляшкевич З.М. Кайнозойский вулканизм Украинских Карпат и его значение для 
геодинамических реконструкций / З.М. Ляшкевич, О.М. Яцожинский// Геофиз. журн. – 
2004. – Т. 26, № 1. – С. 87–95. 

Толстой М.И. Неовулканиты Венгрии и участие в их изучении геологов Киевского 
университета / М.И. Толстой // Геолог Украины. – 2012. – № 3. – С. 75–78. 

Ляшкевич З.М. Роль академіка В. Соболєва у вивченні петрології Карпат і сучасні 
уявлення про магматизм цього регіону / З.М. Ляшкевич // Мінерал. зб. – 2008. – Вип. 1–
2, № 58. – С. 25–34. 

Шевчук В. Пертити як індикатор динамо-кінематичних умов породоутворення / 
В. Шевчук // Геолог України. – 2012. – № 1-2 (37-38). – С. 45–50. 

Толстой М.І. Основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних 
елементів і фізичних властивостей у неовулканітах геологічним факультетом Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка / М.І. Толстой // Континент. 
неовулканізм Альп. складч. зони Східн. Євр.: міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 бер. 
2013 р.: тез. доп. – К., 2013. – С. 7–9. 

Шевчук В.В. Схема геодинамічного контролю неогенового вулканізму 
Українських Карпат / В.В. Шевчук, А.Ю. Василенко // Там же. – К., 2013. – С. 16–19. 

Костенко Н.В. Формаційна систематизація вулканітів Альпійського поясу Європи 
за результатами обробки петрохімічно-геохімічних даних методами математичної 
статистики / Н.В. Костенко // Там же. – К., 2013. – С. 19–22. 

Толстой М.І., Зіставлення продуктів вулканізму різних структурних зон 
Альпійського складчастого поясу Східної Європи за результатами дослідження їх 
фізико-речовинних властивостей / М.І. Толстой, О.В. Шабатура, Н.В. Костенко, 
Ю.Л. Гасанов // Там же. – К., 2013. – С. 50–54. 

Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших вулканитов Советских Карпат / 
[Гасанов Ю.Л., Молявко В.Г., Остафийчук И.М. и др.]. под. ред. проф. М.И. Толстого – К.: 
Вища школа, 1976. – 187 с. 

Состав, физические свойства и вопросы петрогенезиса новейших вулканических 
образований Армении / [М.И. Толстой, К.Г. Ширинян, И.М. Остафийчук и др.] – Ереван: 
АН АрмССР, 1980. – 322 с. 

Милановский Е.Е. Орогенный вулканизм и тектоника Альпийского пояса Евразии / 
Е.Е. Милановский, Н.В. Короновский. – М.: Недра, 1973. – 278 с. 

Толстой М.И. О выборе количества проб при геохимической и петрофизической 
характеристике изверженных пород / М.И. Толстой в соавторстве // Сб. науч. работ 
НИСа Киев. ун-та. – 1969. – № 5. – 11–17. 

Толстой М.И. О выборе оптимального веса литогеохимических проб / 
М.И. Толстой // Изв. ВУЗов. Сер. геология и разведка. – 1970. – № 9. – С. 40–46. 

Толстой М.И. Физические свойства базальтов Армении / М.И. Толстой, 
Г.Т. Продайвода, В.Г. Молявко// Геофиз. сборник АН УССР. – 1974. – № 61. – С. 75–80. 

Гасанов Ю.Л. Сопоставление вулканогенных образований липарит-дацитового 
состава Береговского холмогорья и Выгорлат-Гутинской гряды Закарпатья / 
Ю.Л. Гасанов, И.Н. Филиппович // Мат-лы по геологии, гидрогеологии, геохимии и 
геофизике Украины, Казахстана и Камчатки – 1975. – №11 – С. 37–44. 

Остафийчук И.М. Условия формирования известково-щелочных ассоциаций 
андезито-базальт-андезит-дацитов внутриконтинентальных складчатых областей (на 
примере Западной вулканической зоны Армении) / И.М. остафийчук // Вопросы 
прикладной геохимии и петрофизики. – 1977 – С. 68–77. 



  
Толстой М.И. О связи состава и структурно-тектонических условий проявления 

позднеорогенного вулканизма Карпат и Армении / М.И. Толстой, И.М. Остафийчук, 
В.Г. Молявко // Известия Академии наук. Серия геологическая. – 1979. – С. 30–39. 

Остафийчук И.М. Геохимическая специализация магматических образований 
Эльбрусской вулканической области (Северный Кавказ) как критерий их 
комагматичности / И.М. Остафийчук, В.Г. Молявко // Вопросы прикладной геохимии и 
петрофизики. – 1980. – С. 32–45. 

Молявко В.Г. О соотношении «субсеквеннтного» и «финального» вулканизма 
Центральных и Западных Карпат / В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук, М.И. Толстой, 
В. Секи-Фукс // Вопросы прикладной геохимии и петрофизики. – 1981 – С. 3–15. 

Молявко В.Г. Эволюция орогенного вулканизма Токайских гор (Западно-
Карпатская вулканическая область) / В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук // Вестн. Киев. ун-
та. Прикладная геохимия и петрофизика. – 1986. – №13. – С. 95–100. 

Молявко В.Г. Состав и природа анортитсодержащих включений и минералов-
вкрапленников из неогеновых лав Карпат / В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук , 
В.И. Козенко // Вестн. Киев. ун-та. Прикладная геохимия и петрофизика. – 1987. – № 14. 
– С. 80–90. 

Молявко В.Г., Остафийчук И.М. Сравнительная петрогеохимическая 
характеристика неогеновых вулканитов Першов-Токайского и Береговского районов 
(Западно-Закарпатская вулканическая область) / В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук // 
Вестн. Киев. ун-та. Прикладная геохимия и петрофизика. – 1988. – № 15. – С. 37–50. 

Остафийчук И.М. Петрогеохимические особенности новейших вулканогенных 
образований Советского Закарпатья / И.М. Остафийчук // Вопр. приклад. геох. и петрофиз. 
– 1976 – С. 14–29. 

Короновский Н.В. Петрогеохимическая специализация и условия образования 
кислых вулканических пород Нижнечегемского вулканического района Эльбрусской 
области / Н.В. Короновский, В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук // Вестн. Киев. ун-та. 
Прикладная геохимия и петрофизика. – 1982. – № 9. – С. 3–17. 

Продайвода Г.Т., Молявко В.Г. Петрофизические особенности пород новейшего 
вулканизма Закарпатья и их геологическое значение / Г.Т. Продайвода, В.Г. Молявко // 
Вопр. приклад. геох. и петрофиз. – 1976 – С. 78–91. 

Продайвода Г.Т. Петрофизическая характеристика продуктов ареального 
вулканизма (на примере Гегамского нагорья) / Г.Т. Продайвода, А.В. Сухорада, 
К.И. Карапетян // Вопр. приклад. геох. и петрофиз. – 1978 – С. 100–112. 

5.3. Результати власних попередніх досліджень, які покладено в основу 
дослідження. 

Результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту, 
викладені в низці фундаментальних наукових робіт М. І. Толстого та ін. (1972, 1976, 
1980, 2000), М. В. Короновського та Е. Е. Мілановського (1973); М. В. Короновського та 
ін. (2004, 2007, 2011). В цих публікаціях висвітлені загальні риси геологічної будови 
досліджуваних територій, речовинного складу та фізичні властивості порід, деякі 
особливості петроґенезису, оригінальні методичні розробки щодо обґрунтування 
оптимальних засобів і методик опробування вулканічних об’єктів, аналітичних 
досліджень, математичної обробки й аналізу масової багатоознакової інформації. 
Колективом НДС ФХДГП у тісній співпраці з вченими Чехії, Словаччини, Угорщини, 
Росії, Вірменії, Грузії зібрано унікальну за представництвом та обсягом колекцію зразків 
вулканітів Карпат, Кавказу, Паннонії та аналітичний матеріал (петрофізичний, 
петрогеохімічний, фізичних властивостей та ін.), що потребує подальшого поглибленого 



  
вивчення, аналізу, систематизації, зіставлення, теоретичного обгрунтування, яке 
планується виконати під час даної науково-дослідної роботи. 

 
6. Основні наукові та нормативні вимоги до виконання науково-дослідної 

роботи: 
6.1. Вимоги до рівня проведення досліджень (не гірше ніж світові стандарти). 
Рівень наукових досліджень відповідатиме світовим та вітчизняним вимогам для 

цього наукового напрямку, що буде підтверджено публікаціями у провідних фахових 
виданнях, доповідях на наукових конференціях. 

6.2 Вимоги до якості наукової продукції, створеної при проведенні науково-
дослідної роботи. 

Достовірність наукових розробок та їх ефективність відповідатиме чинним 
нормативним документам та якості світових і вітчизняних досліджень. 

6.3. 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 будуть представлені у формі заключного звіту. 
6.4. Інші вимоги. Немає. 
 
7. Етапи науково-дослідної роботи: 

Термін виконання 

№  
з/п Назва етапів НДР Початок 

(дата) 

Закін-
чення 
(дата) 

 
Кіль-
кість 
пра-
ців-

ників 

Обсяг 
фінан-

сування 
етапу 

Очікувані результати за етапами 

Звітні 
документи 
та наукова 

продукція, що 
підлягають 

здачі замовнику 
в кінці етапу 

1. Комплексне 
вивчення 
геологічних умов 
формування, 
складу, фізичних 
властивостей 
неовулканітів 
Східних Карпат 

01.03. 
2014 

31.12. 
2014 

  Уточнена схема тектонічної 
позиції вулканічних центрів 
Карпат. Геодинамічні умови 
прояву неовулканізму 
Східних Карпат. 
Петрофізична 
характеристика 
неовулканітів Східних 
Карпат. Петрогеохімічна 
характеристика 
неовулканітів Східних 
Карпат та їх типізація. 

Проміжний 
звіт 

2. Комплексне 
вивчення 
геологічних умов 
формування, 
складу, фізичних 
властивостей 
неовулканітів 
Кавказу  

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

  Уточнена схема тектонічної 
позиції вулканічних центрів 
Кавказу. 
Геодинамічні умови прояву 
неовулканізму на Кавказі. 
Петрофізична 
характеристика 
неовулканітів Кавказу. 
Петрогеохімічна 
характеристика 

Проміжний 
звіт 



  
неовулканітів Кавказу та їх 
типізація. 

3. 

Зіставлення та 
кореляція 
неовулканітів 
центральної 
частини 
Альпійського 
покривно-
складчастого 
поясу (Східні 
Карпати, Кавказ). 
Оцінка їх 
петрогенетичних 
особливостей та 
перспективності 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

  Фізично-речовинні моделі 
основних вулканічних 
центрів центральної частини 
Альпійського покривно-
складчастого поясу (Східні 
Карпати, Кавказ). Уточнена 
схема тектонічного 
контролю та геодинамічних 
умов прояву неовулканізму 
досліджуваного регіону. 
Еволюція неовулканізму в 
петрофізичних та 
петрогеохімічних 
характеристиках порід. 
Оцінка перспективності 
досліджуваного регіону. 

Заключний 
звіт 

 
 
8. Проведення експериментальних досліджень. 
8.1. Вимоги до матеріально-технічної бази, якої потребують експериментальні 

дослідження, відповідність її чинним нормативним документам України. 
Повинні відповідати чинним нормативним документам України. 
8.2. Наявність потрібних засобів вимірювань, необхідність проведення їх 

калібрування або метрологічної атестації згідно з переліком, який додається. 
Потрібні повірка та калібрування приладів. 
8.3. Засоби моделювання об’єктів дослідження, склад документації для їх 

виготовлення та атестації. 
Застосовується програмне забезпечення типу: 

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

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

- пакети обробки цифрових даних та побудови карт Surfer 8, MapInfo; 
- власне оригінальне програмне забезпечення, теорія, алгоритми та результати 

використання якого наводяться у затверджених звітах про виконання НДР та в 
публікаціях. 

8.4. Методи дослідження та апаратура. 
Будуть використовуватися загальнонаукові методи досліджень, методи геологічних 

досліджень: геолого-структурний, формаційний аналізи та аналіз магматичних асоціацій 
порід; а також спеціальні види досліджень: мінералого-петрографічний, спектральний, 
ядерно-фізичний, полум’яно-фотометричний аналізи складу порід; методи обробки 
інформації: статистичні (групування фактичного матеріалу за різними ознаками, його 
узагальнення, кластер-аналіз, факторний, дискримінаційний, кореляційний аналізи, 
непараметричні класифікації), інтерпретаційні (комплексний петрофізичний аналіз). 



  
Буде використовуватися комплексна обробка та інтерпретація експериментальних 
даних із застосуванням комплексу спеціального програмного забезпечення. 

Апаратура на базі вимірювальної лабораторії геологічного факультету: 
спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25; електронний мікроскоп 
мікроаналізатор РЕММА – 202; радіометр β-випромінювання «Бета»; дозиметр ДРГ-
01Т; радіометр радону портативний РРА-01М-01 «Альфарад»; електронний фіксатор 
аномалій ЭФА-1; терези ВЛР-200; спектрометр рентгенівський СР-01 ELVAX-Mini; ваги 
аналітичні VIBRA HTR; поляризаційний мікроскоп МИН-8; стереоскопічний мікроскоп 
МБС-1; столик Федорова. 

Обладнання, необхідне для проведення переданалітичної підготовки і обробки 
проб гірських порід: дистилятор, щоковий подрібнювач ВВ100 (Retsch), механічна 
ступка RM200 (Retsch). 

8.5. Основні технічні вимоги, які повинні виконуватись при проведенні 
науково-дослідної роботи. 

8.5.1. 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 Вміст петрогенних оксидів: SiO2, TiO2, Al2O3, 
Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, 
P2O5, CO2, H2O- 

% маси 0,001-0,005% 
маси 

5-10% відн. 

2 Вміст породотвірних мінералів % об’єму 0,5-1% об’єму 5-10% об’єму 
3 Вміст акцесорних мінералів % об’єму 0,0005-0,001%  10-15% відн.  
4 Вміст Cl, S, F % маси 0,001-0,1% маси 5-10% відн. 
5 Вміст Cr, V, Co, Ni, 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 

6 Густина твердої фази кг/м3  0,01 кг/м3 
7 Теплопровідність Вт/(мК)  0,05 Вт/(мК) 
8 Загальна пористість % об’ємні  0,05% об’ємн. 
9 Відкрита пористість  % об’ємні  0,005% об’ємн. 
10 Швидкості розповсюдження поздовжніх і 

поперечних пружних хвиль 
м/с  15 м/с 

11 Швидкість розповсюдження поперечних 
пружних хвиль 

м/с  15 м/с 

12 Магнітна сприйнятливість 10-5 од. СІ  5-10% відн. 
13 Температура Кюрі К  5 К 
14 Густина - мінеральна густина кг/м3  0,01 кг/м3 
15 Залишкова природна намагніченість 10-3 А/м  5-10% відн. 
16 Намагніченість насичення 10-3 А/м  5-10% відн. 
17 Потужність дози інтегрального гамма-

випромінювання (загальна радіоактивність) 
10-14 А/кг  10-15% відн. 

18 Вміст мінералів: плагіоклазу, кварцу, 
калієвого польового шпату 

% об’єму  0,5% об’єму 

19 Потужність експозиційної дози інтегрального 
–випромінювання 

Бк/кг  20% 

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



  
8.5.2. Вимоги до допустимих рівнів фізичних величин, що характеризують 

зовнішні умови при проведенні досліджень. 
Згідно з нормами та основними санітарними правилами щодо проведення 

досліджень, встановленими на цей час в Україні. 
8.5.3. Нестандартні вимоги до техніки безпеки та охорони праці. 
          Не висуваються. 
8.5.4. Інші технічні вимоги. 
          Не висуваються. 

 
9. Кількість наукових працівників, що залучаються до виконання роботи, 

обґрунтування. 
1. Головний наук. співробітник, докт. геол.-мінерал. наук. 
2. Завідувач сектору, канд. геол. наук. 
3. Технік 1 категорії. 
4. Завідувач кафедри динамічної геології геол. ф-ту Московського державного ун-

ту ім. М. В. Ломоносова, докт. геол.-мінерал. наук. 
5. Пров. наук. співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАНУ, 

докт. геол.-мінерал. наук. 
6. Пров. наук. співробітник Інституту геофізики, докт. геол.-мінерал. наук. 
7. Доцент каф. загальної і морської геології Одеського національного університету, 

канд. геол.-мінерал. наук. 

10. Очікувані результати, їх переваги над аналогами та засоби їх реалізації. 
Окремо виділити можливий економічний ефект та очікувану патентоздатність. 

За результатами наукових досліджень планується: 
 отримати уточнену схему розміщення основних типів неовулканітів 

досліджуваних районів (Східні Карпати, Кавказ); 
 створити уточнену схему тектонічної позиції вулканічних центрів та модель 

геодинамічних умов прояву неовулканізму центральної частини Альпійського 
покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ); 

 визначити петрофізичні характеристики основних типів неовулканітів 
вулканічних провінцій центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу 
(Східні Карпати, Кавказ); 

 провести петрогеохімічну типізацію неовулканітів центральної частини 
Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ); 

 виконати оцінку перспективності неовулканітів центральної частини 
Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ); 

 підготувати до друку монографічну роботу спільно з науковцями Московського 
державного університету імені М.В. Ломоносова, Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова, Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України 
(Львів). 

Результати комплексних досліджень неовулканітів центральної частини 
Альпійського покривно-складчастого поясу сприятимуть вирішенню окремих 
фундаментальних питань геології (розшифровка закономірностей просторово-часового 
розподілу ендогенної активності), матимуть прогностичне значення для оцінки 
перспективності об’єктів, загальних часових варіацій сейсмічної та вулканічної 
активності територій. Вони можуть бути використані структурами Державної 



  
геологічної служби, Національної академії наук України, геологічними та науковими 
організаціями Росії, країн Кавказького і Балканського регіонів. Результати також будуть 
використані в навчальному процесі при підготовці спеціалістів та магістрів, кандидатів і 
докторів наук; публікацій у вітчизняних виданнях (в тому числі з переліку ВАК 
України), монографії; при розробці та впровадженні лабораторних робіт, лекційних 
курсів. 

Патентування результатів робіт не передбачається. 
 
11. 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 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. 
- Анотований звіт за завершеною науковою роботою. 
 
12. Порядок розгляду та приймання науково-дослідної роботи. 
- Робота приймається поетапно і в цілому по завершенні Вченою радою 

факультету та Координаційною радою комплексної наукової програми «Надра». 
- Анотований звіт за завершеною науковою роботою приймається секцією 

технології видобутку та переробки корисних копалин Міністерства освіти і науки 
України. 

 
Додатки до технічного завдання: 
1. Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, вимогам 

яких повинна відповідати наукова продукція, створена при виконанні науково-дослідної 
(фундаментальної, прикладної, пошукової) роботи. 

2. Перелік засобів вимірювальної техніки, які передбачається використовувати при 
виконанні науково-дослідної (фундаментальної, прикладної, пошукової) роботи. 

3. Обґрунтування кількості виконавців науково-дослідної роботи. 
 

Виконавець  
Головний науковий співробітник, докт. геол.-мінерал. 
наук, 

                                                                                                    (посада, науковий ступінь, 

професор 
вчене звання) 

_________________________М.І. Толстой 
              (підпис)                                                     (ініціали, прізвище) 

 
“_____”   _____________________2014 р.



  
Форма додатку № 1 до технічного завдання: 

Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, 
вимогам яких повинна відповідати наукова продукція, створена при 

виконанні науково-дослідної (фундаментальної, прикладної, пошукової) 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  
головний науковий співробітник, 

(посада,  

доктор геол.-мінерал. наук, професор  
науковий ступінь,  учене звання) 

______________   М.І. Толстой 
                  (підпис)   (ініціали, прізвище) 



  
Форма додатку № 2 до технічного завдання: 

 
Перелік засобів вимірювальної техніки, які передбачається використати 

при виконанні науково-дослідної (фундаментальної, прикладної, пошукової) роботи 
 

№ з/п Назва обладнання, 
приладу або засобу 

вимірювання 

Тип Заводський 
номер 

Місце 
знахо-
дження 

1 Спектрометр 
рентгенівський 
багатоканальний 

СРМ-25 443  
вип. 1991 р. 

к.191 

2 Електронний мікроскоп-
мікроаналізатор 

РЕММА – 202 4-92 
вип. 1992 р. 

к.191 

3 Радіометр β-випроміню-
вання 

“Бета” 00229 к.235 

4 Дозиметр ДРГ-01Т 4160 к.235 
5 Радіометр радону 

портативний  
РРА-01М-01 
«Альфарад»  

 к.108 

6 Електронний фіксатор 
аномалій 

ЭФА-1 08-91 к.235 

7 Терези лабораторні 
рівноплечі  

ВЛР-200 449-173 к.217 

8 Спектрометр 
рентгенівський  

СР-01 
ELVAX-Mini 

297 192 

9 Ваги аналітичні  VIBRA HTR 101855094 192 
10 Ваги аналітичні  VIBRA HTR 101855076 190 
11 Поляризаційний 

мікроскоп 
МИН-8 661088 105 

12 Стереоскопічний 
мікроскоп 

МБС-1 733724 105 

13 Столик Федорова  0416 105 
 

 

Науковий керівник  
головний науковий співробітник, 

(посада,  

доктор геол.-мінерал. наук, професор  
науковий ступінь,  учене звання) 

 

______________   М.І. Толстой 
                  (підпис)   (ініціали, прізвище) 



  
Форма додатку №3 до технічного завдання 

Обґрунтування кількості виконавців науково-дослідної роботи 
Для виконання теми необхідно залучити співробітників, які мають досвід у 

проведенні наукових досліджень у галузі геології, а саме: 4 докторів геол.-мінерал. наук, 
2 кандидатів геологічних наук, 1 техніка. 

 
№ 
з/п ПІБ Посада, вчений ступінь, 

вчене звання Робота, що буде виконуватись 

1 
Толстой 
Михайло 
Іванович 

Головний науковий 
співробітник, докт. 
геол.-мінерал. наук, 

професор 

Науковий керівник теми. 
Участь в аналізі, узагальненні 

результатів досліджень і 
складанні звітів 

2 
Короновський 

Микола 
Володимирович 

Професор кафедри, 
докт. геол.-мінерал. 

наук, професор 

Аналіз даних і складання звітів 
по Кавказькому регіону 

3 
Ляшкевич 

Зоя 
Максимівна 

Пров. наук. 
співробітник, докт. 
геол.-мінерал. наук  

професор 

Дослідження вулканогенних 
утворень Східних Карпат 

4 Кутас Роман 
Іванович 

Пров. наук. 
співробітник, докт. 
геол.-мінерал. наук 

Вивчення теплового поля 
досліджуваної ділянки земної 

кори 

5 
Костенко 
Наталія 

Валентинівна 

Завідувач сектору, 
канд. геол. наук 

Петрографічні та петрогеохімічні 
дослідження, аналіз та 

узагальнення даних, складання 
звітів 

6 
Кадурін 

Володимир 
Миколайович 

Доцент кафедри, 
канд. геол.-мінерал. 

наук, доцент 

Мінералогічні дослідження 
порід, аналіз даних 

7 
Жукова 
Світлана 

Володимирівна 
Технік 1 категорії 

Ведення документації, 
статистична обробка даних, 
технічний супровід звітів та 

документів 

 
 

Науковий керівник  
головний науковий співробітник, 

(посада,  

доктор геол.-мінерал. наук, професор  
науковий ступінь,  учене звання) 

 

______________   М.І. Толстой 
                  (підпис)   (ініціали, прізвище) 



  
Форма додатку №3 до технічного завдання 

Обґрунтування кількості виконавців науково-дослідної роботи 
Для виконання теми необхідно залучити співробітників, які мають досвід у 

проведенні наукових досліджень у галузі геології, а саме: 5 докторів геол.-мінерал. наук, 
4 кандидатів геол.-мінерал. наук та геологічних наук, 1 інженера та 1 техніка. 

№ 
з/п ПІБ Посада, вчений ступінь, 

вчене звання Робота, що буде виконуватись 

1 
Толстой 
Михайло 
Іванович 

Гол. наук. співробітник, 
докт. геол.-мінерал. наук, 

професор 

Науковий керівник теми. 
Участь в аналізі, узагальненні 

результатів досліджень і складанні 
звітів 

2 
Короновський 

Микола 
Володимирович 

Професор кафедри, 
докт. геол.-мінерал. 

наук, професор 

Аналіз даних і складання звітів по 
Кавказькому регіону 

3 
Ляшкевич 

Зоя 
Максимівна 

Пров. наук. 
співробітник, докт. 
геол.-мінерал. наук  

професор 

Дослідження вулканогенних 
утворень Західних Карпат 

4 
Шевчук 
Віктор 

Васильович 

Професор кафедри, 
доктор геол.-мінерал. 

наук, професор 

Аналіз структурних особливостей 
досліджуваних вулканогенних 

утворень 

5 
Кутас 
Роман 

Іванович 

Пров. наук. 
співробітник, докт. геол.-
мінерал. наук, ст. н. сп.  

Вивчення теплового поля 
досліджуваної ділянки земної кори 

6 
Костенко 
Наталія 

Валентинівна 

Завідувач сектору, 
канд. геол. наук 

Петрографічні та петрогеохімічні 
дослідження, аналіз та узагальнення 

даних, складання звітів 

7 
Кадурін 

Володимир 
Миколайович 

Доцент кафедри, канд. 
геол.-мінерал. наук, 

доцент 

Мінералогічні дослідження порід, 
аналіз даних 

8 
Шабатура 
Олександр 
Вікторович 

Старший наук. 
співробітник, канд. 

геол. наук 

Участь у петрофізичних 
дослідженнях, узагальненні 

отриманих результатів та складанні 
звітів 

9 
Рева 

Микола 
Васильович 

доцент кафедри, канд. 
фіз.-мат. наук, доцент 

Дослідження електромагнітних 
полів, аналіз результатів 

10 
Жукова 

Світлана 
Володимирівна 

Технік 
1 категорії 

Ведення документації, статистична 
обробка даних, технічний супровід 

звітів та документів 

11 
Божко 
Олена 

Андріївна 

Інженер 
3 категорії 

Занесення даних на електронні носії, 
робота над створенням бази даних, 

техн. супровід звітів 

Науковий керівник  
головний науковий співробітник, 

(посада,  

доктор геол.-мінерал. наук, професор  
науковий ступінь,  учене звання) 

______________   М.І. Толстой 
                  (підпис)   (ініціали, прізвище) 


