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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 – 03 березня 2014 року; 
закінчення – 31 грудня 2015 року. 

1.3  Склад науково-дослідної роботи (назва та наукові керівники всієї 
роботи та всіх її підрозділів): 
Тема: Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинної бази України в 

сучасних ринкових умовах 
2 Мета роботи:  

2.1 Об'єкт дослідження або розроблення: 
Мінерально-сировинна база металічних, неметалічних і горючих 

корисних копалин, мінеральних і промислових підземних вод України: 
різнорангові об’єкти (рудні зони, рудні райони, родовища, нафтогазоносні 
регіони, осадові басейни, поклади нафти та газу) мінерально-сировинної бази 
(МСБ) заліза, марганцю, флюсової сировини, графіту, традиційних і 
нетрадиційних родовищ вуглеводнів, зокрема, сланцевого газу, сланцевої 
нафти, інших джерел вуглеводнів.  

2.2 Мета роботи 
Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинної бази металічних, 

неметалічних, горючих корисних копалин, мінеральних, промислових підземних 
вод і лікувальних грязей України та її окремих об’єктів у сучасних ринкових 
умовах. 
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. 

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”. 
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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 новітніх технологій петролого-геохімічного, петрофізичного, 

структурно-тектонічного та біостратиграфічного моделювання еволюції 
геологічних формацій з метою оцінки перспектив їх рудоносності та 
гідрогеологічних і інженерно-геологічних досліджень при вирішені завдань 
раціонального використання корисних копалин: Звіт (заключний) про науково – 
дослідну роботу по темі № 01БФ049-01 / Михайлов В.А.,  Шевчук В.В.,  
Шнюков С.Є. та ін. – К.: КНУ, 2005. – 380 с. 

2. Розробка моделей різномасштабних геологічних систем на базі новітніх 
технологій як теоретичної основи забезпечення приросту запасів корисних 
копалин та їх раціонального використання: Звіт (заключний) про науково – 
дослідну роботу по темі № 06БФ049-01 / Михайлов В.А.,  Лукієнко О.І.,  
Шнюков С.Є. та ін. – К.: КНУ, 2010. – 450 с. 

3. Розробка наукових засад геолого-економічної оцінки стану та перспектив 
розвитку мінерально-сировинної бази України: Звіт (заключний) про науково – 
дослідну роботу по темі 11БП049-01 / Михайлов В.А. та ін.. – К:КНУ, 2013. – 
136 с. 

4. Вивчення геологічних передумов газоносності сланцевих відкладів 
України: Звіт про науково-дослідну роботу / Михайлов В.А., Крупський Ю.З., 
Карпенко О.М. та ін.. – К.: «Нафтогаз України», 2010. – 178 с. 

5. Геолого-економічна переоцінка мінерально-сировинної бази флюсової 
сировини для металургії України в сучасних ринкових умовах: Звіт по 
госпдоговірній темі № 09ДП049-02/1 / Михайлов В.А., Курило М.М., 
Михайлова Л.С. та ін. – К.: КНУ, 2010. – 250 с. 

6. Геолого-економічна переоцінка запасів південно-східної ділянки 
Коноплянського родовища вапняку-ракушняку для виготовлення піску 
карбонатного в якості заповнювача для виробництва бетонних пресованих 
виробів на 01.08.2010 р.: Звіт. / Михайлов В.А., Курило М.М. – К.: ТОВ 
науково-виробниче підприємство «ГЕОМІКС», 2010. –  103 с. 

7. Розробка моделей різномасштабних геологічних систем на базі новітніх 
технологій як теоретичної основи забезпечення приросту запасів корисних 
копалин та їх раціонального використання: Звіт про науково-дослідну роботу 
по темі №06БФ049-01/ Михайлов В.А., Лукієнко О.І., Шнюков С.Є., Гожик А.П 
та ін. – К.: КНУ, 2010. 450 с. 
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8. Перспективи газоносності ущільнених порід нафтогазоносних басейнів 
України: Звіт про науково-дослідну роботу / Крупський Ю.З., Михайлов В.А. та 
ін. – К.: «Нафтогаз України», 2010. – Т. 1 – 178 с.  

9. Перспективи газоносності ущільнених порід нафтогазоносних басейнів 
України: Звіт про науково-дослідну роботу / Михайлов В.А., Крупський Ю.З., 
Куровець І.М. та ін.– К.: «Нафтогаз України», 2011. – 292 с.  

10. Геолого-економічна оцінка Козлівського родовища питних підземних вод 
для Козлівського МПД концерну «Укрспирт» у Козівському районі 
Тернопільської області: Звіт про геолого-гідрогеологічні дослідження 
(Підрахунок запасів станом на 1.05.2011р.) / Михайлов В.А., Чомко Д.Ф., 
Шевченко О.Л. – К.: ТОВ НВП «Геомікс», 2011. – 200 с. 

11. Вивчення геологічних передумов газоносності сланцевих відкладів 
України: Звіт про науково-дослідну роботу / Крупський Ю.З., Михайлов В.А., 
Куровець І.М. та ін.. – К.: «Нафтогаз України», 2011. – 214 с. 

12. Научное сопровождение геологорозведочных работ на золото и другие 
полезные ископаемые в Республике Либерия: Отчет о научно-
исследовательской работе № 11ДП049-01/ Михайлов В.А., Загнитко В.Н., 
Гулий В.Н. и др. – К.: КНУ, 2012. – 72 с. 

13. Аналітичні дослідження сланцевих порід, перспективних на 
неконвекційний газ: Звіт про науково-дослідну роботу / Михайлов В.А., 
Куровець І.М., Карпенко О.М. та ін.. – К.: НАК «Нафтогаз України», 2012. – 
286 с. 

14. Перспективи промислової нафтоносності сланцевих (флішових) формацій 
України) : Звіт про науково-дослідну роботу / Михайлов В.А., Куровець І.М., 
Карпенко О.М. та ін.. – К.: НАК «Нафтогаз України», 2012. – 433 с. 

Монографії 
1. Михайлов В.А., Федчук В.Я. Металогенія золота. - К.: ВПЦ “Київський 

університет”, 2009. - 394 с. 
2. Геолого-геофизическая модель Немировско-Кочеровской шовной зоны 

УЩ / А.В.Анциферов, Е.М.Шеремет, К.Е.Есипчук, В.Н.Загнитко и др. – 
Донецк: «Вебер», 2009.  253 с. 

3. Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-
ресурсного потенціалу /Коржнев М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. , Курило М.М. та 
ін..- К. Логос. - 2009. – 195 с. 

4. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів / Рудько Г.І., 
Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. – К.: Академпресс, 2010. – 272 с. 

5. Енергетично-ресурсна складова розвитку України / Довгий С.О., Євдощук 
М.І., Коржнев М.М. та ін. – К.: Ніка-центр, 2010. – 264 с. 

6. Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира. Геология, ресурсы, экономика. 
– К.: ВПЦ “Київський університет, 2010. – 223 с.  

7. Михайлов В.А., Курило М.М. Мінерально-сировинна база флюсової 
сировини України. – К.: Ніка-центр, 2010. – 200 с.  

8. Субщелочной докембрийский магматизм и тектоно-геофизические 
особенности Восточного Приазовья Украинского щита / Шеремет Е.М., 
Кривдик С.Г., Пигулевский П.И., …, Загнитко В.Н. и др. – Донецк: Вебер, 2010. 
–291 с. 
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9. Суярко В.Г., Загнітко В.М., Лисиченко Г.В. Структурно-геохімічні критерії 
прогнозування скупчень вуглеводнів (на прикладі Бахмутської та Кальміус-
Торецької улоговин). – К.: Либідь, 2010. – 120 с.  

10. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин / Рудько Г.І., 
Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – 
384 с. 

11. Геолого-геофизические критерии рудоносности и металлогения областей 
субдукции Украинского щита / Шеремет Е.М., Кулик С.Н., Кривдик С.Г., 
Пигулевский П.И., Бурахович Т.К., Загнитко В.Н. и др. – Донецк: Вебер, 2011. – 
285 с. 

12. Рудько Г., Курило М., Радованов С. Геолого-економічна оцінка родовищ 
корисних копалин. – К.: «АДЕФ-Україна», 2011. – 384 с.  

13. Державне регулювання користування надрами / Гошовський С.В., 
Андрієвський І.Д., Андрієвський Є.І., Коржнев М.М., Пономаренко П.І., 
Сіроштан Т.Л. – К.: УкрДГРІ, 2012. – 386 с.  

14. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в 
Україні / Довгий С.О., Коржнев М.М., Курило М.М. та ін. – К.:Ніка-Центр, 
2012. – 323 с.  

15. Нормативно-правове регулювання надрокористування / Рудько Г., 
Миргородський О., Курило М., Лагода О.. – К.: Гіперіон, 2012. – 256 с.  

Підручники та навчальні посібники 
1. Горючі корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, М.В. 

Курило, В.Г. Омельченко, Л.С. Мончак, В.В. Огар, В.М. Загнітко, О.В. 
Омельчук, В.В. Шунько, В.М. Гулій, Л.С. Михайлова. – К.: „КНТ”, 2010. – 
376 с.  

2. Курило М.В., Михайлов В.А. Рудні мінерали і методи їх вивчення: 
Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Мінераграфія” для 
студентів геологічних і гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів. - 
К.: Ніка-центр, 2010. - 56 с. 

3. Методи досліджень мінеральних підземних вод: Навч. посібник / 
Шевченко О.Л., Кондратюк Є.І., Гудзенко В.В., Заверталюк Т.Ю. - К.:ВПЦ 
«Київський університет», 2011. – 239 с. 

Основні публікації 
1. Андрєєва О.О. Особливості методик геолого-економічної оцінки 

мінерально-сировинної бази бентонітових глин України // Вісник КНУ. 
Геологія - 2012 - №57 - С. 39-42. 

2. Загнітко В.М., Лижаченко Н.М. Ранжування вітчизняних родовищ та 
проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками // Вісник 
КНУ. Геологія, - 2012 - № 59. – С. 34-38. 

3. Комбінування гідродинамічного та балансово-гідрохімічного методів для 
з’ясування умов формування мінеральних вод (на прикладі Миргородського 
родовища) / Шевченко О.Л., Яненко М.О., Фролов М.В., Заверталюк Т.Ю. // 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: 
Геологія-Географія-Екологія. - 2011. - Вип. 34, №956.– С. 84 – 91. 

4. Курило М.М. Особливості визначення параметрів кондицій на мінеральну 
сировину для вітчизняних родовищ залізистих кварцитів, які розробляються // 
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Вісник Криворізького економічного інституту - 2010. – № 2. - С. 133. 
5. Лижаченко Н.М. Порівняльна геолого-промислова оцінка графітових 

родовищ України // Геолог України. – 2012. - №4. – С.78-84. 
6. Михайлов В.А., Курило М.М. Проблеми геолого-економічної оцінки 

мінерально-сировинної бази марганцю України // Мін. ресурси України. – 2010. 
– № 3. – С. 8–14. 

7. Омельченко Т.В., Ляшенко О.І. Системний аналіз залучення інвестицій у 
розвиток супутніх процесів вугільної промисловості // Держава та регіони. 
Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – №3. – С. 99-104. 

8. Перспективи відкриття в Україні нетрадиційних родовищ нафти, пов’язаних 
зі сланцевими і флішевими відкладами / Михайлов В.А., Гладун В.В., Зейкан 
О.Ю., Чепіль П.М. // Нафтогазова промисловість. – 2012. – № 1. – С. 55–59.   

9. Рудько Г.І., Курило М.М. Особливості геолого-економічної оцінки на етапі 
інтенсивного використання та виснаження надр // Наукові праці ДонТУ. Серія 
гірничо-геологічна. – 2011. - Випуск 15 (192). - С.78-95. 

10. Uranium deposits associated with Na-metasomatism from central Ukraine: A 
review of some of the major deposits and genetic constraints / Cuney M., Emetz A., 
Mercadier J., Mykchaylov V., Shunko V., Yuslenko A. // Ore Geology Reviews. – V. 
44. – 2012. – P.82-106. 
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 
фінансування 

етапу 
(тис. грн.) 

Очікувані результати за етапами Звітні документи та 
наукова продукція, 
що підлягають здачі 

замовнику в кінці 
етапу 

1 
 

Геолого-економічна 
оцінка основних 
об’єктів МСБ 
металічних і 
неметалічних, 
горючих корисних 
копалин України 

01.03. 
2014 

31.12. 
2014 

4  Буде надано геолого-економічну оцінку 
основних об’єктів МСБ металічних і 
неметалічних, горючих корисних 
копалин України, надано геолого-
економічну оцінку нафтогазових об’єктів 
на початковій стадії їх вивчення. Буде 
розроблено геолого-економічні моделі 
нетрадиційних джерел вуглеводнів, 
палеофаціальна модель рифогенних 
утворень. Буде проведено прогнозну 
оцінку ресурсів нетрадиційних джерел 
вуглеводнів (сланцевий газ, сланцева 
нафта) 

Проміжний звіт 

2 Геолого-економічна 
оцінка основних 
об’єктів МСБ 
мінеральних і 
промислових 
підземних вод та 
лікувальних грязей. 
Оцінка інвестиційної 
привабливості 
об’єктів МСБ України 

01.01. 
2015 

31.12. 
2015 

4  Буде проведено порівняльний аналіз 
динаміки собівартості та показників 
економічної безпеки експлуатації 
родовищ. Буде проведено оцінку 
інвестиційної привабливості об’єктів 
МСБ України та виділено перспективні 
об’єкти. Буде проведено порівняльну 
характеристику традиційних і 
нетрадиційних об’єктів ПЕК та надано 
оцінку інвестиційної привабливості 
об’єктів ПЕК України. 

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 з фіксованими 
спектрометричними каналами з хвильовою дисперсією; 

2. Дифрактометр рентгенівський загального призначення ДРОН-1УМ; 
3. Електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА -202М; 
4. Мікроскоп рудний поляризаційний ПОЛАМ Р-312 (серійне 

виробництво ЛОМО) (не потребує метрологічної повірки); 
5. Мікроскоп рудний поляризаційний РП-1 (серійне виробництво ЛОМО) 

(не потребує метрологічної повірки); 
6. Мікроскоп бінокулярний стереоскопічний МСП-2 (серійне 

виробництво ЛОМО) (не потребує метрологічної повірки); 
7. Цифрова камера Nikon для мікроскопії ДС-FI-1 з ноутбуком (не 

потребує метрологічної повірки). 
6.3 Засоби моделювання об’єктів дослідження, склад документації для їх 

виготовлення та атестації. 
Застосовується програмне забезпечення типу: 

- електронні таблиці Microsoft Excel; 
- бази даних Microsoft Access; 
- програмний комплекс фізико-хімічного моделювання GEMS-Selektor  
- програмне забезпечення Petromod, Petrel, Merak  
6.4 Методи дослідження та апаратура. 

При вирішенні поставлених задач будуть використані загальнонаукові 
методи досліджень та спеціальні методи економічних досліджень: групування 
фактичного матеріалу за різними ознаками, його узагальнення, системний 
аналіз, статистичні та картографічні методи для об’єктів на початкових етапах 
вивчення (прогнозних і перспективних ресурсів та попередньо розвіданих 
запасів); затверджені методики геолого-економічної оцінки родовищ – для 
розвіданих родовищ. При дослідженні кон’юнктури ринків будуть застосовані 
інструменти статистичного аналізу. Для оцінки перспективності родовищ буде 
використаний доходний підхід, а саме метод дисконтування грошових потоків 
та методика розрахунку товарної вартості прогнозних ресурсів і запасів 
корисних копалин за допомогою коефіцієнтів приведення вартості товарного 
продукту до товарної вартості прогнозних ресурсів або запасів в надрах. Для 
прогнозних і перспективних ресурсів та попередньо розвіданих запасів 
сировини буде проведено оцінку із використанням інструментів кореляційного 
та регресійного аналізу та визначення вартості корисних копалин за методикою 
коефіцієнтів приведення для перспективних родовищ та проявів металічних, 
неметалічних та горючих корисних копалин.  
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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); біофаціальний та 
мікропалеонтологічний аналіз. 

Апаратура: СРМ-25; РЕММА – 202; ДРОН - 1УМ; ПОЛАМ Р-312; РП-1; 
МСП-2. 

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, CO2, 
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, 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 

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 Потужність дози інтегрального 
гамма-випромінювання (загальна 
радіоактивність) 

10-14 А/кг  10-15 %  відн. 

8 Вміст мінералів: плагіоклазу, 
кварцу, калієвого польового 
шпату 

% об’єму  0,5%  об’єму 

9 Потужність експозиційної дози 
інтегрального –випромінювання 

Бк/кг  20% 

10 Питома –активність Бк/м3  30% 
11 Питома –активність Бк/кг  30% 
12 Питома –активність Бк/кг  30% 
13 Питомий електричний опір м  5% 

 

6.5.2 Вимоги до допустимих рівнів фізичних величин, що 
характеризують зовнішні умови при проведенні досліджень. 
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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. 
Немає. 

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 – 4; у т. ч. : 
провідних наукових співробітників – 1; 
старших наукових співробітників – 1; 
наукових співробітників – 1; 
молодших наукових співробітників – 1. 

8 Очікувані результати науково-дослідної роботи та засоби їх реалізації. 
Окремо виділити можливий економічний ефект та очікувану 
патентоздатність: 

В результаті досліджень на базі вивчення різномасштабних геологічних 
структур буде: 

 проведено геолого-економічну оцінку стану мінерально-сировиннї бази 
(МСБ) металічних, неметалічних і горючих корисних копалин, у тому числі 
нетрадиційного типу, мінеральних і промислових підземних вод України, 
надано порівняльну характеристику традиційних і нетрадиційних об’єктів 
паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України, 

 визначено інвестиційну привабливість об’єктів мінерально-сировинного 
комплексу, виділено найбільш привабливі об’єкти для інвестування, 

 надано рекомендації з розвитку МСБ України для структур Міністерства 
екології та природних ресурсів України,  

 проведено порівняльний аналіз динаміки собівартості та показників 
економічної безпеки експлуатації родовищ мінеральних підземних вод,  

 створено: геолого-економічні моделі нетрадиційних джерел вуглеводнів; 
палеофаціальну модель рифогенних утворень готериву (рання крейда) території 
Гірського Криму для здійснення прогнозу поширення рифових фацій як основи 
для оптимізації пошуків покладів вуглеводнів на закритих територіях. 

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; 
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- 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. 

 
Виконавець – науковий співробітник           Андрєєва О.О. 
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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 –  
професор кафедри родовищ корисних копалин,  
доктор геолого-мінералогічних наук, професор            В.М.Загнітко 
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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 Спектрометр 
рентгенівський 
багатоканальний з 
фіксованими 
спектрометричними 
каналами з хвильовою 
дисперсією  

СРМ-25  2012 р., 
свідоцтво ПТ-

44/12 від 
23.11.12 р. 

 к.192 

2 Дифрактометр 
рентгенівський 
загального призначення  

ДРОН-1УМ  2012 р., 
свідоцтво ПТ-

44/12 від 
23.11.12 р. 

 к.192 

3 Електронний мікроскоп-
мікроаналізатор  

РЕММА -
202М 

 2012 р., 
свідоцтво ПТ-

44/12 від 
23.11.12 р. 

 к.192 

4 Мікроскоп рудний 
поляризаційний  

ПОЛАМ Р-
312 (серійне 
виробництво 

ЛОМО) 

 не потребує 
метрологічної 

повірки 

 к.427 

5 Мікроскоп рудний 
поляризаційний  

РП-1 
(серійне 

виробництво 
ЛОМО) 

 не потребує 
метрологічної 

повірки 

 к.427 

6 Мікроскоп бінокулярний 
стереоскопічний 

МСП-2 
(серійне 

виробництво 
ЛОМО) 

 не потребує 
метрологічної 

повірки 

 к.427 

7 Цифрова камера Nikon 
для мікроскопії з 
ноутбуком 

ДС-FI-1  не потребує 
метрологічної 

повірки 

 к.427 
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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, 3 кандидата геологічних наук.    
№ 
з/
п 

ПІБ 
Посада, вчений  
ступінь, вчене 

звання 

Робота, що буде 
виконуватись Примітка 

1 2 3 4 5 

1 
Загнітко 
Василь 

Миколайович 

Провідний 
науковий 

співробітник, 
професор 
кафедри 
родовищ 
корисних 

копалин, доктор 
геолого-

мінералогічних 
наук, професор  

Проведення геолого-
економічної оцінки МСБ 

горючих корисних копалин, 
мінеральних і промислових 

підземних вод, об’єктів 
ПЕК, визначення 

інвестиційної 
привабливості об’єктів 

мінерально-сировинного 
комплексу 

Науковий 
керівник 

теми 

2 Попова Лілія 
Вікторівна 

Старший 
науковий 

співробітник, 
кандидат 

геологічних 
наук 

Створення палеофаціальної 
моделі рифогенних 
утворень готериву, 

здійснення прогнозу 
поширення рифових фацій 

для оптимізації пошуків 
покладів вуглеводнів  

 

3 
Андрєєва 

Олена 
Олександрівна 

Науковий 
співробітник, 
кандидат 
геологічних 
наук 

Проведення геолого-
економічної оцінки МСБ 

металічних та неметалічних 
корисних копалин 
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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 Геолого-економічна оцінка основних 
об’єктів МСБ металічних і 
неметалічних, горючих корисних 
копалин України 

2014 р.  Проміжний 
звіт 

1.1 Геолого-економічна оцінка основних 
об’єктів МСБ металічних та 
неметалічних корисних копалин 
України  

 Курило М.М., 
Андрєєва О.О. 

 

1.2 Геолого-економічна оцінка 
нетрадиційних джерел вуглеводнів: 
сланцевий газ, сланцева нафта, газ 
ущільнених порід-колекторів, метан 
вугільних родовищ, газогідрати, 
нафтогазоносність імпактних 
структур України. Побудова 
палеофаціальної моделі рифогенних 
утворень. 

 Загнітко В.М., 
Попова Л.В., 

Тимченко Ю.А. 

 

2 Геолого-економічна оцінка основних 
об’єктів МСБ мінеральних і 
промислових підземних вод та 
лікувальних грязей. Оцінка 
інвестиційної привабливості об’єктів 
МСБ України 

2015 р.  Заключний 
звіт 

2.1 Геолого-економічна оцінка 
мінеральних та промислових 
підземних вод і лікувальних грязей 

 Шевченко О.Л.  

2.2 Оцінка інвестиційної привабливості 
об’єктів ПЕК України 

 Ляшенко О.І.  
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