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1 Підстава для проведення науково-дослідної роботи: 
1.1  Назва, дата та номер наказу, 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 від 23 грудня 2013 року 
№ 1209-32, Наказ Міністерства освіти і науки України №1611 від 22 листопада 
2013 року.. 

1.2  Термін виконання роботи: 
початок – 05 березня 2014 року; 
закінчення – 31 грудня 2015 року. 

1.3  Склад науково-дослідної роботи (назва та наукові керівники всієї 
роботи та всіх її підрозділів): 
Проблема, що вирішується: створення принципово нового інструменту 

для збереження та систематизації вже існуючих, а також цілеспрямованого та 
уніфікованого одержання нових геологічних даних щодо «ключових» 
геологічних об’єктів, їх накопичення, формалізації, раціонального узагальнення 
та інтерпретації з метою ефективного використання для вирішення прикладних 
завдань державного значення. Головними вимогами до такого інструменту слід 
вважати: оптимальну собівартість, компактність базування, оптимальність 
змісту, можливість подальшого розвитку на новому якісному рівні для 
виконання перспективних державних завдань.  
2 Мета роботи:  

2.1 Об'єкт дослідження або розроблення: 
Об’єкт дослідження: Провідні «ключові» породні комплекси північно-

західної та центральної частин докембрійського Українського щита (перш за 
все магматичні комплекси етапів активізації), а також найбільш розповсюджені 
детритові акцесорні мінерали з продуктів регіонального алювіального та 
льодовикового дренажу відповідних геоблоків. 

Предмет дослідження: еволюція породних комплексів та земної кори, а 
також провідних рудогенеруючих систем (перш за все магматичних та 
магматогенно-гідротермальних) в межах геоблоків, що досліджуються, а також 
їх мінерально-сировинний потенціал.  

2.2 Мета роботи 
Створення сучасного геологічного депозитарію північно-західної та 

центральної частин докембрійського Українського щита – якісно нового 
інструменту (засобу) для ефективного вирішення фундаментальних та, головне, 
прикладних наукових задач державного значення, які відповідають сучасним та 
перспективним пріоритетам.  
3 Вихідні дані для проведення роботи: 

3.1 Перелік правових та нормативних документів, які можуть бути 
підставою для виконання роботи.  

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки зі 
змінами від 9.09.2010, № 2519-IV. 
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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. 

Рішення колегії Держкомприродресурсів від 11.10.2004 р. № 5/2 та 
відповідний наказ Держкомприродресурсів від 02.12.2004 р. «Про заходи щодо 
реалізації Стратегії розвитку та реформування надрокористування в Україні». 

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. 
Пріоритетний напрямок – раціональне природокористування. 

3.2 Перелік виконаних раніше науково-дослідних робіт, монографій, 
статей та іншої наукової продукції, на базі яких буде виконуватися дана 
робота: 

Науково-виробничі звіти 
1. Розробка нових методів і технологій кількісного геохімічного 

моделювання магматогенно-гідротермальних рудогенеруючих систем: Звіт про 
науково-дослідну роботу по темі № 06ДП049-01/3 / Шнюков С.Є., Андреєв 
О.В., Морозенко В.Р., Лазарєва І.І. та ін. – К.: КНУ, 2006. – 50 с. 

2. Розробка нових методів встановлення стадійності формування 
гідротермально-метасоматичних утворень з метою використання для  
кількісного геохімічного моделювання магматогенно-гідротермальних 
рудогенеруючих систем: Звіт про науково-дослідну роботу по темі № 07ДП049-
01/3 / Шнюков С.Є., Андреєв О.В., Морозенко В.Р., Лазарєва І.І. та ін. – К.: 
КНУ, 2007. – 52 с. 

3. Розробка геохімічної моделі магматогенно-гідротермальної 
рудогенеруючої системи: Звіт про науково-дослідну роботу по темі № 
08ДП049-01/3 / Шнюков С.Є., Андреєв О.В., Морозенко В.Р., Лазарєва І.І. та ін. 
– К.: КНУ, 2008. – 47 с. 

4. Розробка попереднього комплексу мінерало-геохімічних критеріїв оцінки 
коректності результатів геохімічного моделювання та дослідження потенційної 
рудоносності магматогенно-гідротермальних систем: Звіт про науково-дослідну 
роботу по темі № 09ДП049-01/3 / Шнюков С.Є., Андреєв О.В., Морозенко В.Р., 
Лазарєва І.І. та ін. – К.: КНУ, 2009. – 67 с. 

5. Розробка технології дослідження потенційної рудоносності магматогенно-
гідротермальних утворень шляхом геохімічного моделювання процесу їх 
формування:  Звіт про науково-дослідну роботу по темі № 10 ДП049-01/3 
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(кінцевий )/ Шнюков С.Є., Андреєв О.В., Морозенко В.Р., Лазарєва І.І. та ін. – 
К.: КНУ, 2010. – 117 с. 

6. Розробка концепції прототипу геологічного депозитарію України 
стосовно усіх його головних складових (речовинно-інформаційної, аналітично-
дослідницької, інтерпретаційної), а також його музейного втілення: Звіт про 
науково-дослідну роботу по темі 11 БФ 049-01 (проміжний)/ Шнюков С.Є., 
Толстой М.І., Шевчук В.В., Лукієнко О.Н.та ін. – К.: КНУ, 2011. – 286 с. 

7. Розробка попереднього варіанту головних складових  прототипу 
геологічного депозитарію України, а також його музейного  

втілення – I: Звіт про науково-дослідну роботу по темі 11 БФ 049-01 
(проміжний)/ Шнюков С.Є., Толстой М.І., Шевчук В.В., Лукієнко О.Н.та ін. – 
К.: КНУ, 2012. – 241 с. 
8. Створення прототипу геологічного депозитарію території україни та 

принципових засад його ефективного використання в якості державного 
надбання: Звіт про науково-дослідну роботу по темі 11 БФ 049-01 (заключний)/ 
Шнюков С.Є., Толстой М.І., Шевчук В.В., Митрохин О.В. та ін. – К.: КНУ, 
2013. – 466 с. 

Монографії 
1. Мінерали Українських Карпат. Силікати. / Матковський О., Квасниця В., 

Наумко І., Білоніжка П., Гречановська О., Квасниця І. та ін. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 520 с.  

2. Петрогеохимия, петрофизика неовулканитов Альпийской складчатой 
зоны Восточной Европы / Толстой М.І., Короновський М.В., Остафійчук І.М., 
Молявко В.Г., Костенко Н.В., Гасанов Ю.Л., Шабатура О.В. – К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2013. – 360 с.  

3. Ванадий в породах и рудах Украины / Шнюков Е.Ф., Синицин В.О, 
Мельниченко Б.Ф., Коваль В.Б., Степанов В.А. Сущук Е.Г. и др. – К.: ОМГОР 
НАНУ, 2009. – 216 с. 

4. Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Самородна мідь України: 
геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис. – К.: Логос, 2009. – 171 с.  

5. Гранитоиды Волынского и Днестровско-Бугского мегаблоков 
Украинского щита: Путеводитель экскурсии научной конференции 
«Гранитоиды: условия формирования и рудоносность» / Степанюк Л.М., 
Митрохин А.В., Кривдик С.Г., Томурко Л.Л., Коновал Н.М. – К.: ИГМР, 2013. – 
38 с.  

6. Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита / 
О.І.Лукієнко, Д.В.Кравченко, А.В.Сухорада. – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2008. – 279 с.  

Підручники та навчальні посібники 
1. Грінченко В.Ф., Нестеровський В.А., Квасниця І.В. Кристалографія: 

Навчальний. Посібник з дисципліни «Мінералогія з основами кристалографії». 
– К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 205 с.  

2.  Систематика магматичних порід: Навчальний посібник / Павлов Г.Г., 
Гасанов Ю.Л., Митрохин О.В., Павлова О.О. – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2010. - 95 с.  
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3. Механічні основи структурного аналізу: Навчальний посібник / Шевчук 
В., Лавренюк М. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. - 80 с.  

4. Екогеологія України: Навчальний посібник / Шестопалов В.М, Коржнєв 
М.М, Вижва С.А., Гожик А.П. та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 
671 с.  

5. Основи мінералогії України: Підручник / Матковський О., Павлишин В., 
Сливко Є. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.  

6. Павлишин В.И., Ворошилов Ю.В. Основы кристаллографии и 
кристаллохимии. Рентгенография кристаллов: Учебник. – К.: КНТ, 2011. – 568 
с.  

7. Павлишин В.І., Довгий С.О. Мінералогія. Частина 1: Вступ до 
мінералогії. Кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів. Мікромінералогія і 
наномінералогія: Підручник:– К.: КНТ, 2008. – 534 с.   

Основні публікації 
1. Шнюков С.Є., Лазарева І.І., Хлонь О.А., Марченков Д.Ф. Оцінка 

рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за 
результатами геохімічного моделювання // Геохімія та рудоутворення. – 
Вип. 31-32. – 2012. – С.105-113.  

2. Шнюков С.Є., Марченков Д.Ф, Лазарєва І.І, Андреєв О.В., Загородній 
В.В., Митрохин О.В., Морозенко В.Р Пегматити Коростенського плутону 
(Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його 
подальшого застосування // Геохімія та рудоутворення. – Вип. 1. – 2011. – С. 
54-56.  

3. Шнюков С.Е. Проект глобального геологического исследования 
подледниковой Антарктиды.//Геология и полезные ископаемые Мирового 
океана. - 2013. - №1. – C.10-27.  

4. Лукієнко О.І., Кравченко Д.В. Досвід використання тектонофаціального 
аналізу для картування дислокаційної тектоніки докембрію Українського щита 
// Геолог України. – № 3 (31). – 2010. – С. 55-60.  

5. Митрохин А.В., Омельченко А.Н., Андреев А.А. Петрология и 
формационная принадлежность габбро-долеритов Рудня-Базарской интрузии 
(Волынский мегаблок Украинского щита) // Мінералогічний журнал. -2010. – 
T.32. – №1. – C.57-66.  

6. Павлова О.О., Пономаренко О.М. Геохронометрія докембрійських зон  
діафторезу в кристалічних породах північно-західної частини Українського 
щита // Мінералогічний журнал. - Вип.30. - 2010. - №3 - С. 61-67.  

7. Синицин В.О., Шунько В.В. Дослід систематизації метасоматитів 
Українського щита на формаційній основі. // Геолог України - №3 - 2010. - С. 
57-62.  

8. Нестеровський В., Волконська Л. Мінералогічні музеї України // 
Записки Укр. мінерал. т-ва. - Т.8. – 2011. – С. 21-26.  

9. Лазарева І.І., Шнюков С.Є. Встановлення етапів формування 
рідкіснометального зруденіння за результатами геохімічного моделювання 
поведінки полівалентного церію при формуванні магматичних і магматогенно-
гідротермальних систем // Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з 
ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі і етапами її тектоно-
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магматичної активізації. Збірка наукових праць. — К: УкрДГРІ, 2008. — С. 279-
287  

10. Андреєв О.В., Полканов Ю.О., Шнюков С.Є., Андреєв О.О., Савенок 
С.П., Степанюк Л.М., Хлонь Е.А. Монацити з осадового чохла Українського 
щита – свідки рифей-венд-палеозойської тектоно-магматичної активізації 
південного заходу Східно-Європейської платформи // Еволюція докембрійських 
гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою Землі 
і етапами її тектоно-магматичної активізації. Збірка наукових праць. — К: 
УкрДГРІ, 2008. — С. 271-278.  
4 Основні наукові та нормативні вимоги до виконання до виконання 
науково-дослідної роботи: 

4.1 Вимоги до рівня проведення досліджень. 
Рівень досліджень, що будуть проводитися, відповідатиме рівню світових 

та вітчизняних досліджень в цьому напрямку, буде підтверджено публікаціями 
та виступами на конференціях, в тому числі міжнародних. 

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

Якість досліджень, що будуть проводитися, відповідатиме чинним 
нормативним документам. 

4.3 Вимоги до форми представлення результатів досліджень, 
декларування створеної продукції про відповідність її чинним 
нормативним документам України згідно з переліком, який додається: 

Результати наукових досліджень роботи будуть представлені у формі 
заключного звіту та презентаційних матеріалів. 

4.4 Інші вимоги. 
Немає інших вимог. 
 
 



5 Етапи науково-дослідної роботи: 
Термін виконання № 

етапу 
Назва етапу, зміст виконуваних 

робіт початок 
(дата) 

закінчення 
(дата) 

Кількість 
працівників 

Обсяг 
фінансу-

вання 
етапу 

(тис. грн.) 

Очікувані результати за етапами Звітні документи 
та наукова 

продукція, що 
підлягають здачі 
замовнику в кінці 

етапу 
1 
 

Розробка головних складових 
(речовинної, інформаційної, 
лабораторно-аналітичної та 
інтерпретаційної) 
Геологічного Депозитарію 
північно-західної частини 
Українського щита.  

05.03. 
2014 

31.12. 
2014 

  Геологічний Депозитарій північно-
західної частини Українського щита. 
Попередні результати дослідження 
об’єктів його центральної частини.  
 

Проміжний 
звіт 

2 Розробка головних складових 
Геологічного Депозитарію 
центральної частини 
Українського щита. Їх 
узгодження з результатами 
1 етапу НДР. Розвиток його 
лабораторно-аналітичної та 
інтерпретаційної складових. 
Розробка засобів ефективного 
використання Депозитарію в 
якості державного надбання 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

  Геологічний Депозитарій 
центральної та північно-західної 
частин Українського щита. 
Модифікована лабораторно-
аналітична та інтерпретаційна 
складові. Апробації всіх 
регіональних та змістовних 
складових Геологічного 
Депозитарію. Засоби його 
ефективного використання в якості 
державного надбання для вирішення 
фундаментальних, прикладних та 
освітянських задач.  

Заключний 
звіт. 

Презентаційні 
матеріали 



 
6 Проведення експериментальних досліджень. 

6.1 Вимоги до матеріально-технічної бази, якої потребують 
експериментальні дослідження, відповідність її чинним нормативним 
документам України: 

- повинно відповідати чинним нормативним документам України. 
6.2 Наявність потрібних засобів вимірювань, необхідність проведення їх 

калібрування або метрологічної атестації згідно з переліком, який 
додається. 

1. Спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25 (2 од.) з 
фіксованими спектрометричними каналами. Метрологічна повірка 30.11. 2012; 

2. Спектрометр рентгенівський СЕР-01 ELVAX-Mini. Метрологічна повірка 
30.11. 2012; 

3. Спектрометр рентгенівський СЕР-01 ELVAX-Light. Метрологічна повірка 
30.11. 2012; 

4. Дифрактометр рентгенівський ДРОН-1УМ. Метрологічна повірка 30.11. 
2012; 

5. Електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА-202М. Не потребує 
метрологічної повірки; 

6. Ваги аналітичні VIBRA HTR. Метрологічна повірка 26.11. 2012; 
7. Терези ВЛР-200. Метрологічна повірка 26.11. 2012;  
Все аналітичне обладнання пройшло неодноразову принципову модернізацію 

власними силами та з залученням фахівців фірм-виробників. Воно об’єднане в 
єдиний комп’ютеризований комплекс, спеціально призначений для виконання 
проекту, але маючий і самостійне універсальне значення. Остання метрологічна 
повірка проведена в 2012 році. Це забезпечує ефективне використання цього 
комплексу на сучасному рівні якості протягом ще не менш ніж 10 років.  

Ефективне використання комплексу забезпечується й наявністю повного 
комплекту обладнання та методик для підготовки проб гірських порід та руд, їх 
фракціонування, всебічного мінералогічного дослідження, вилучення 
мономінеральних фракцій та окремих мікрокристалів акцесорних мінералів, їх 
препарування для вивчення елементного складу та обробки результатів 
аналітичних досліджень.  

Зараз цей комплекс обладнання є базовим як для виконання держбюджетних 
та госпдоговірних наукових досліджень, так і для забезпечення навчального 
процесу. На його основі створена Вимірювальна лабораторія геологічного 
факультету, атестована Державним підприємством «Укрметртестстандарт» 
(Свідоцтво про атестацію ТП-444/12 від 23.11.2012). В сучасних умовах 
комплекс є оптимальним, має високий рівень комп’ютеризації обладнання та 
забезпечує можливість широкого подальшого розвитку. Він не має аналогів в 
інших ВУЗ’ах України. Вартість еквівалентної заміни сучасним імпортним 
обладнанням складає понад 2 млн. доларів. 

 
6.3 Засоби моделювання об’єктів дослідження, склад документації для їх 

виготовлення та атестації. 
1. Стандартні пакети 
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 Microsoft Office 2003. 
 MathCad 13. Для математичних розрахунків. 
 Borland C++ Builder 6. Для розробки програмного забезпечення. 
 ABBYY Lingvo 12. Багатомовний словник. 

 
2. Програмний комплекс фізико-хімічного моделювання з базою 
термодинамічних констант GEMS-Selektor  
 
3. Програмні засоби для геотермобарометричних розрахунків: T-Bi_Amf, P-
Amf-Cpx, Amf-Gr_thermometers, hbld_plag_TP_HB1994, RiM69_Ch03_cpx_P-
T, RiM69_Ch03_Feldspar-liquid P-T-H2O, RiM69_Ch03_ol-glass_T, 
RiM69_Ch03_opx_P-T, RiM69_Ch03_silica_activity_P, RiM69_Ch03_two-
feldspar_T, RiM69_Ch03_two-pyroxene_P-T, GPT 1.0, garnet-biotite, 
ILMAT120, pelite-barometers, Ptmafic, quilf95, SOLVCALC, P-
T_CALC_eclogite, Ti-in-Biotite. 
 
4. Авторські програми. 
 3D Spectr. Для аналізу тривимірних гістограм даних. 
 REPRES. Для статистичних розрахунків об’ємів вибірок. 
 TXT_to_SPE. Для перетворення форматів спектрів. 
 El_Map. Для створення карти розподілу хімічних елементів у зразку (на 

електронному мікроскопі). 
 Magallanes. Для управління та аналізу даних на електронному мікроскопі 
 EDS_2b – Для аналізу РФА спектрів. 
 

6.4 Методи дослідження та апаратура. 
(1) Метод та методики геохімічного моделювання магматичних та 

магматогенно-гідротермальних систем з оцінкою їх рудогенеруючого 
потенціалу (авторська розробка).  

(2) Метод та методики геохімічного моделювання еволюції континентальної 
земної кори за даними дослідження елементів-домішок в популяціях 
поодиноких мікрокристалів широко розповсюджених акцесорних мінералів з 
алювіальних та льодовикових відкладів, які утворились за рахунок дренажу 
великих за розміром геоблоків (авторська розробка).  

(3) Прикладні засоби, які дозволяють встановлювати петрологічний зміст етапів 
еволюції кори та їх мінерагенічне навантаження - наявність родовищ алмазу, 
рідкісних металів, фосфатів тощо (авторська розробка). Компліментарні до 
методу (2).  

(4) Методи узгодження моделей еволюції магматичних систем (1) та 
континентальної кори (2), що забезпечує ефективну перевірку їх 
адекватності (авторська розробка).  
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(5) Раціональні підходи та оптимальна методологія комплектації Геологічного 
Депозитарію України та його використання для вирішення фундаментальних 
та прикладних задач (авторська розробка).  

(6) Оптимальне лабораторне, апаратурно-аналітичне та методичне забезпечення 
досліджень (до складу лабораторного комплексу входить прецизійне 
аналітичне обладнання високої вартості, частина якого розробляється 
виконавцями проекту). 

Застосовуються рентгенівські методи аналізу вмісту основних та 
домішкових елементів на приладах СРМ-25 і РЕММА -202М, а також 
рентгенівський фазовий аналіз мінеральних речовин за допомогою 
дифрактометра ДРОН-1УМ; дослідження зразків гірських порід за допомогою 
мікроскопів та цифрової камери (макро та мікрозйомка). 

 Апаратура: рентгенівські методи аналізу вмісту основних та домішкових 
елементів на приладах СРМ-25, СЕР-01 ELVAX-Mini, СЕР-01 ELVAX-Light, 
МікроРФС, РФС РД, РЕММА -202М, а також рентгенівський фазовий аналіз 
мінеральних речовин за допомогою дифрактометра ДРОН-1УМ; дослідження 
зразків гірських порід за допомогою мікроскопів та цифрової камери (макро та 
мікрозйомка). 

6.5 Основні технічні вимоги які повинні виконуватись 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, H2O- 

% маси 0.001-0.005% 
маси 

5-10% відн. 

2 Вміст породоутворювальних 
мінералів 

% об’єму 1-10% маси 5-10%  об’єму 

3 Вміст акцесорних  мінералів % об’єму 1-10% маси 5-10%  об’єму 
4 Вміст Cl, S % маси 0.001-0.1% 

маси 
5-10% відн. 

5 Вміст Cr, V, Co, Ni % маси 0.001-0.005% 
маси  

5-10% відн 

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 Вміст хімічних елементів від Na 
до U (електронно-зондовий 
мікроаналіз) 

% маси 0.01-0.5% маси 5-10% відн. 

8 Втрати при прожарюванні % маси 0.005-0.01% 
маси 

5-10% відн. 
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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.       

6.5.3 Нестандартні вимоги до техніки безпеки та охорони праці. 
Виконавцям теми, які безпосередньо працюють кожен день не менше 

80% робочого часу з джерелами іонізуючих випромінювань (рентген) необхідне 
збільшення посадових окладів до 24% та додаткова відпустка - 11 діб, згідно з 
Урядовими розпорядженнями. 

6.5.4 Інші технічні вимоги 
Не висуваються. 

7 Кількість наукових працівників, що залучаються до виконання роботи, 
їх спеціальності та потрібна кваліфікація. 

Необхідно наукових працівників – 13; у т. ч. : 
провідних наукових співробітників – 1; 
старших наукових співробітників – 5; 
молодших наукових співробітників – 1; 
провідних інженерів – 3; 
інженерів І категорії – 2;  
інженерів ІІ категорії – 1.  
 

8 Очікувані результати науково-дослідної роботи та засоби їх реалізації. 
Окремо виділити можливий економічний ефект та очікувану 
патентоздатність: 
Отримання нових або покращення існуючих технологій:  Нові технології 
будуть отримані для реалізації методів, засобів та підходів (1)-(6) (див. п. 6.4), а 
також нових мінералого-геохімічних методик для оцінки перспективних 
ділянок та пошуків окремих видів мінеральної сировини.   
Створення макетних або експериментальних зразків: для лабораторного 
комплексу (6) буде створено 2 експериментальних зразка прецизійного 
аналітичного обладнання. 
Програмних продуктів: створення програмних продуктів передбачається для 
всіх перелічених в п. 6.4 методів, засобів та методологій. 
Методик і методичних рекомендацій: нові методики досліджень будуть 
створені для всіх перелічених п. 6.4 методів, засобів та методологій. 
Проектів нормативних документів, технічної або технологічної документації: 
відповідна технічна документація буде розроблена для 2 експериментальних 
зразків обладнання; 
Матеріалів: передбачено створення робочих стандартних зразків гірських порід 
та мінералів для забезпечення створення геохімічних банків даних на 
сучасному рівні якості.  



12 

  

Всі розробки повинні відповідати світовому рівню, а складний лабораторно-
аналітичний комплекс, що забезпечить виконання досліджень проекту, буде 
оптимально достатнім як для досягнення його мети, так і для подальшої 
ефективної експлуатації у вітчизняних умовах.  

Передбачається, що результати виконання НДР (перелічені вище та 
означені в п. 6.4) в перспективі увійдуть до складу Національного Геологічного 
Депозитарію всієї території України, який буде діяти на постійній основі, 
надаючи оновлені рішення фундаментальних та актуальних прикладних задач 
державного рівня згідно перспективним вимогам.  

Результати роботи не передбачають оформлення патентів. 
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 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; 
- Презентаційні матеріали 
- Анотований звіт за завершеною наково-дослідною роботою. 

10 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 по роботі приймається секцією досліджень з проблем 
природничих наук Міністерства освіти і науки України. 

 
Відповідальний виконавець:  
завідувач НДЛ мінералого-геохімічних досліджень,  
старший науковий співробітник,  
кандидат геолого-мінералогічних наук                                                В.О.Синицин 
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Додаток №1 до технічного завдання  
Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, 
вимогам яких повинна відповідати наукова продукція, створена при 

виконанні науково-дослідної 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 теми –  
завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії,  
доктор геологічних наук, доцент                                          С.Є.Шнюков 
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Додаток № 2 до технічного завдання 
Перелік засобів вимірювань, які передбачається використати при 

виконанні науково-дослідної роботи: 
№ 
з/п 

Назва обладнання, приладу 
або засобу вимірювання 

Тип Заводський 
номер 

Дата останньої 
атестації, 

повірки або 
калібрування 

Дата 
наступного 

калібру-
вання 

та повірки 

Місце 
знахо-
дження 

1 Вага лабораторна 
квадрантна  

ВЛК-500 421 16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

2 Вага електронна  НТR-220 СЕ 10185509
4 

16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

3 Вага електронна  НТR-220 СЕ 10185507
6 

16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

4 Спектрометр енергії 
рентгенівського 
випромінювання  

СЕР-01 
(ЕlvaХ) 

268 16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

5 Спектрометр енергії 
рентгенівського 
випромінювання  

СЕР-01 
(ЕlvaХ-Міnі) 

297 16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

6 Спектрометр 
рентгенівський 
багатоканальний  

СРМ-25 443 16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

7 Спектрометр 
рентгенівський 
багатоканальний  

СРМ-25 301 16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

8 Дифрактометр 
рентгенівський 
(модифікований)  

ДРОН-УМ1 210 16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

9 Рентгенофлуоресцентни
й спектрометр  

МікроРФС Власна 
розробка 

16.08. 2013 Серпень 
2014 

к.192 

10 Рентгенофлуоресцентни
й енергодисперсійний 
спектрометр з 
радіонуклідним 
джерелом  

РФС РД Власна 
розробка 

 

16.08. 2013 Серпень 
2014 

 

11 Модифікований 
електронний мікроскоп - 
мікроаналізатор з 
енергодисперсійним і 2-
ма хвильовими 
рентгенівськими 
спектрометрами 

РЕММА-
202М 

б/н не потребує 
метрологічної 
повірки 

не 
потребує 
метрологі
чної 
повірки 

 

Науковий керівник теми –  
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Додаток № 3 до технічного завдання  

Обгрунтування кількості виконавців науково-дослідної роботи 
 

Для виконання теми необхідно залучити співробітників, які мають досвід 
у проведенні наукових досліджень у галузі геологічних наук , а саме: 1 доктор 
геолого-мінералогічних наук, 6 кандидатів геологічних наук, 6 інженерів.    
 
№ 
з/
п 

ПІБ 
Посада, вчений  
ступінь, вчене 

звання 

Робота, що буде 
виконуватись Примітка 

1 2 3 4 5 

1 
Шнюков  
Сергій 

Євгенович  

Провідний 
науковий 

співробітник, 
завідувач кафедри 

мінералогії, 
геохімії та 

петрографії, доктор 
геол. наук, доцент  

Координація всіх досліджень. 
Безпосереднє керівництво 

розробкою інтерпретаційної 
складової геологічного 

депозитарію - комплексної 
петролого-геохімічної моделі 

еволюції земної кори та 
провідних магматичних і 

магматогенно-гідротермальних 
систем досліджених геоблоків.  

Науковий 
керівник 

теми 

2 
Синицин 
Василь 

Олександрович 

Завідувач НДЛ, ст. 
науковий 

співробітник, 
кандидат геол-мін. 

наук 

Забезпечення успішного 
виконання всіх досліджень за 
графіком, який зумовлюється 

ТЗ. Безпосередня участь в  
розробці інформаційної та 

інтерпретаційної складових 
геологічного депозитарію.  

Відповідаль-
ний 

виконавець 

3 
Андреєв 

Олександр 
В’ячеславович 

Ст. науковий 
співробітник, 

кандидат геол-мін. 
наук 

Створення лабораторно-
аналітичної складової 

депозитарію. Безпосередня 
участь в  розробці його 

інформаційної та 
інтерпретаційної складових.  

 

4 

Загородній 
В’ячеслав 

Васильович 
 

Ст. науковий 
співробітник, 

кандидат техн.. 
наук 

Створення лабораторно-
аналітичної складової 

депозитарію. Безпосередня 
участь в  розробці його 

інформаційної складової. 

 

5 
Морозенко 

Валерій 
Револьдович 

Ст. науковий 
співробітник, 

кандидат геол-мін. 
наук 

Безпосередня участь в  розробці  
лабораторно-аналітичної 
складової депозитарію. 

Формування еталонних колекцій 
та банків даних.  

 

6 
Квасниця 

Ірина 
Вікторівна 

Ст. науковий 
співробітник, 
кандидат геол. 

наук 

Безпосередня участь в розробці  
інтерпретаційної складової 

депозитарію. Виконання 
мінералогічних та аналітичних 

досліджень, формування 
колекцій та банків даних.  
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1 2 3 4 5 

7 
Митрохіна  

Тетяна 
Володимирівна 

Молодший 
науковий 

співробітник, 
кандидат геол. 

наук 

Формування еталонних колекцій 
та банків даних, їх петрологічне 

забезпечення. Безпосередня 
участь в  розробці  

інтерпретаційної складової 
депозитарію. 

 

8 
Хлонь 
Олена 

Анатоліївна 

Провідний 
інженер 

Виконання мінералогічних та 
аналітичних досліджень, 

формування еталонних колекцій 
та банків даних. Безпосередня 

участь в  розробці  
інтерпретаційної складової 

депозитарію. 

 

9 
Бункевич  
Олексій 

Леонідович 

Провідний 
інженер 

Безпосередня участь в  розробці 
лабораторно-аналітичної, 

інформаційної та 
інтерпретаційної складових 

депозитарію. Виконання 
аналітичних досліджень, 

Розробка відповідного 
програмного забезпечення. 

 

10 
Соловйова 

Ольга 
Закіївна 

Провідний 
інженер 

Виконання аналітичних 
досліджень, формування банків 

даних. 
 

11 
Міщенко  

Зоя 
Юріївна 

Інженер І категорії 

Виконання аналітичних 
досліджень, формування 

еталонних колекцій та банків 
даних. 

 

12 
Білан 
Олена 

Володимирівна 
Інженер І категорії 

Виконання польових та 
аналітичних досліджень, 

формування еталонних колекцій 
та банків даних.  

 

13 
Мещерякова 

Олена 
Вікторівна  

Інженер ІІ 
категорії 

Виконання аналітичних 
досліджень, формування банків 

даних. 
 

 
 
Науковий керівник теми –  
завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії,  
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Додаток № 4 до технічного завдання  

Перелік орієнтовних напрямків досліджень по етапам 
№ 

етапу 
Назва етапу, зміст виконуваних робіт Термін 

виконання 
Виконавець Звітні 

документи 
1 Розробка головних складових 

(речовинної, інформаційної, 
лабораторно-аналітичної та 
інтерпретаційної) Геологічного 
Депозитарію північно-західної 
частини Українського щита. 

2014 р.  Проміжний 
звіт 

1.1 Створення речовинної складової 
геологічного депозитарію північно-західної 
частини Українського щита - еталонних 
колекцій репрезентативних проб та зразків, 
які повноцінно характеризують петротипи 
провідного («ключового») магматичного 
комплексу етапу активізації (Коростенський 
плутон), а також продукти регіонального 
алювіального та льодовикового дренажу 
відповідних геоблоків. 

 Білан О.В. 
Митрохіна Т.В. 
Міщенко З.Ю.  
Шнюков С.Є. 

Морозенко В.Р. 
 

 

1.2 Розробка лабораторно-аналітичної 
складової геологічного депозитарію - 
комп’ютеризованого комплексу 
прецизійного аналітичного обладнання, 
аналітичних методик та програмних засобів 
для експресного дослідження мінерального 
та, головне, елементного складу проб, які 
входять до створених колекцій, на 
породному  та мінеральному рівнях згідно 
сучасним якісним стандартам. Його 
оптимізація та апробація на прикладі 
північно-західної частини Українського 
щита . 

 Андрєєв О.В. 
Загородній В.В. 
Бункевич О.Л.  

Хлонь О.А.  
Мещерякова О.В. 

Соловйова О.З. 
Морозенко В.Р. 

 

 

1.3 Створення інформаційної складової 
геологічного депозитарію північно-західної 
частини Українського щита - комплексу 
геолого-петрологічних та мінералого-
геохімічних банків даних породного та 
мінерального рівнів для провідного 
(«ключового») магматичного комплексу 
етапу активізації (Коростенський плутон) та 
продуктів регіонального алювіального та 
льодовикового дренажу (за результатами 
позернового геохімічного дослідження 
великих за обсягом популяцій найбільш 
розповсюджених детритових акцесорних 
мінералів (циркон, монацит, апатит тощо). 

 Андрєєв О.В. 
Загородній В.В. 

Білан О.В. 
Митрохіна Т.В. 
Бункевич О.Л. 

Хлонь О.А. 
Шнюков С.Є. 

Соловйова О.З. 
Квасниця І. В. 

Морозенко В.Р. 
Синицин В.О. 
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1.4 Вдосконалення методології петролого-
геохімічного,ї моделювання еволюції земної 
кори, магматичних та магматогенно-
гідротермальних систем як основи 
інтерпретаційної складової геологічного 
депозитарію. Її апробація на прикладі 
північно-західної частини Українського 
щита. 

 Шнюков С.Є. 
Андрєєв О.В.  

Митрохіна Т.В. 
Квасниця І. В. 
Синицин В.О. 

 

 

2 Розробка головних складових 
Геологічного Депозитарію 
центральної частини Українського 
щита. Їх узгодження з результатами 
1 етапу НДР. Розвиток його 
лабораторно-аналітичної та 
інтерпретаційної складових. Розробка 
засобів ефективного використання 
Депозитарію в якості державного 
надбання 

2015 р.  Заключний 
звіт 

2.1 Створення речовинної складової 
геологічного депозитарію центральної 
частини Українського щита - еталонних 
колекцій репрезентативних проб та зразків, 
які повноцінно характеризують петротипи 
провідного («ключового») магматичного 
комплексу етапу активізації (Корсунь-
Новомиргородський плутон), а також 
продукти регіонального алювіального  
дренажу відповідних геоблоків. 

 Білан О.В. 
Митрохіна Т.В. 
Міщенко З.Ю. 
Шнюков С.Є. 

Морозенко В.Р. 
 
 

 

2.2 Подальша розробка лабораторно-
аналітичної складової геологічного 
депозитарію. Її оптимізація та апробація на 
прикладі центральної частини Українського 
щита. Узгодження та оцінка якості всіх 
аналітичних даних, якими оперує НДР. 

 Андрєєв О.В. 
Загородній В.В. 
Бункевич О.Л. 

Хлонь О.А 
Мещерякова О.В. 

Соловйова О.З. 
Морозенко В.Р. 

 

 

2.3 Створення інформаційної складової 
геологічного депозитарію центральної 
частини Українського щита за результатами 
дослідження його речовинної складової. 
Уніфікація та об’єднання геолого-
петрологічних та мінералого-геохімічних 
банків даних 1 та 2 етапів НДР в єдиний 
комплекс, який задовольняє вимогам 
інтерпретаційної складової.  

 Андрєєв О.В. 
Загородній В.В. 
Митрохіна Т.В. 

Білан О.В.  
Хлонь О.А. 

Міщенко З.Ю. 
Шнюков С.Є. 

Соловйова О.З. 
Квасниця І. В. 

Морозенко В.Р. 
Синицин В.О. 
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2.4 Створення інтерпретаційної складової 
геологічного депозитарію - комплексної 
петролого-геохімічної моделі еволюції 
земної кори та провідних магматичних і 
магматогенно-гідротермальних систем 
досліджених геоблоків як засобу 
порівняльної оцінки їх стратегічного 
мінерально-сировинного потенціалу 
(алмази, рідкісні метали, фосфати тощо). та 
вирішення інших фундаментальних, 
прикладних та освітянських задач.   

 Шнюков С.Є. 
Андрєєв О.В. 
Бункевич О.Л. 

Хлонь О.А. 
Митрохіна Т.В. 
Квасниця І. В. 
Синицин В.О. 
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