
ЗВІТ 

 

директора ННІ «Інститут геології» за 2018 р. 

 

1. Загальна характеристика ННІ «Інститут геології» 

 

ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(надалі – Інститут) створено на базі геологічного факультету наказом ректора від 11 серпня 

2014 р. з метою «запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки 

висококваліфікованих фахівців та поглиблення наукових досліджень в галузі геології». Робо-

ту Інституту забезпечує 7 кафедр, науково-дослідна, адміністративно-організаційна і госпо-

дарська частини (рис. 1). Крім того до складу Інституту входять Інформаційно-

обчислювальний сектор і геологічний музей. Інституту також підпорядкований Коледж гео-

логорозвідувальних технологій з базою практик в смт. Корнин. Керівництво Інституту: 

Директор Інституту – Михайлов В.А., д.г.н., проф. 

Заступники директора: 
• з науково-педагогічної та виховної роботи – Шунько В.В., к.г.-м.н., доцент (0,5 ст.); 

• з науково-педагогічної та виховної роботи – Демидов В.К., к.ф.-м.н., доцент (0,5 ст); 

• з науково-педагогічної роботи – Безродна І.М., к.г.н., с.н.с. 

Кафедри Інституту (завідувачі кафедр):  
• загальної та історичної геології (Іванік О.М., д.г.н., проф.);  

• геології родовищ корисних копалин (Загнітко В.М., д.г.-м.н., проф.); 

• геології нафти і газу (Карпенко О.М., д.г.н., проф.); 

• мінералогії, геохімії та петрографії (Шнюков С.Є., д.г.н., доц.); 

• гідрогеології та інженерної геології (Кошляков О.Є., д.г.н., проф.); 

• геофізики (Вижва С.А., д.г.н., проф.); 

• геоінформатики (Зацерковний В.І., д.т.н., доцент). 

Науково-дослідні лабораторії (їх керівники): 

• мінералого-геохімічних досліджень (Синицин В.О., к.г.-м.н., с.н.с.); 

• теоретичної і прикладної геофізики (Онищук І.І., к.г.-.м.н., с.н.с.). 

 

2. Навчально-методична робота 

 

2.1. Освітньо-кар’єрні траєкторії випускників за ОКР «бакалавр» у 2016 р., оцінка 

рівня професійної орієнтованості вступників охарактеризовані в табл. 2.1, 2.2. 

2.2. Кадрове забезпечення навчального процесу.  Навчальний процес в Інституті ста-

ном на 05.12.2018 р. забезпечує 61 викладач (з них 24 докторів і 36 кандидатів наук): 41 штат-

них викладачів, які займають 40,5 ставок (табл. 2.3); 9 внутрішніх погодинників (1172 год.) 

(табл. 2.4); 11 зовнішніх погодинників по лінії ВЦП НАНУ (1319 год.) (табл. 2.5). Крім того нав-

чальний процес забезпечує 6 співробітників адміністрації і 44 навчально-допоміжних праців-

ників. Обслуговуючий персонал складає 30 осіб (обслуговування аудиторного корпусу). Зага-

льна кількість працівників становить 141 особу. 

 
Таблиця 2.1 – Освітньо-кар'єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2018 р. 

 Отримали диплом 

бакалавра у 2018 

р. 

Продовжили навчання у 2018/2019 н.р. за ОКР 

«Магістр» 

Припини-

ли навчан-

ня Держзамовлення Контракт 

Денна форма  74 52 - 22 

Заочна форма  13 - - 13 

Всього 87 52 - 35 



 
Рис. 2.1. Структура ННІ «Інститут геології»



Таблиця 2.2 – Оцінка рівня інституційної привабливості академічних програм 

Навчальна програма Поступили на навчання у 2018 р. 

За держзамо-

вленням 

На контрактній основі Всього 

Громадяни України Іноземці 

Бакалавр 

Геологія 37 1 - 38 

Геологія (на 1 курс за скороченою програмою) 20 1 - 21 

Геофізика 3 - - 3 

Геоінформаційні системи і технології 4 - - 4 

Оцінка землі та нерухомого майна 9 - - 9 

Всього 73 2 - 75 

Магістр 

Геологія 10 2 - 12 

Applied Geology - - 1 1 

Гідрогеологія 10 1 - 11 

Геофізика 10 - - 10 

Геоінформатика 8 - - 8 

Геологія нафти і газу 10 - - 10 

Геохімія і мінералогія 8 - - 8 

Геоінформаційні системи і технології 7 - - 7 

Всього 63 3 1 67 

РАЗОМ 136 5 1 142 

 

Таблиця 2.3 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 05.12.2018 р.  

Посади  

Загальної 

та істори-

чної гео-

логії 

ГРКК 

Геоло-

гії 

нафти і 

газу 

Мінерало-

гії, геохімії 

та петро-

графії 

Гідрогеоло-

гії та інже-

нерної гео-

логії 

Гео-

фізи-

ки 

Геоі-

нфо-

рма-

тики 

Всьо-

го 

Проф., зав. каф. (д.н.) 1 1 1 - 1 1 - 5 

Доцент, зав. каф. (д.н.) - - - 1 - - 1 2 

Професор (д.н.) - 0,5 2 1 1 - - 4,5 

Доцент (к.н) 3 4 2 2 2 4 5 22 

Асистент (к.н.) 1 - - 1 1 1 2 6 

Асистент (б.с.) - - - - 1 - - 1 

ВСЬОГО 5 5,5 5 5 6 6 8 40,5 

 

Таблиця 2.4 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 05.12.2018 р. (погодинники), год. 

Посади  

Загальної та 

історичної 

геології 

ГРКК 

Мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

Геофізи-

ки 

Гідрогеології 

та інженерної 

геології 

Геоін-

форма-

тики 

Всього 

Професор (д.н.) 1 (161) - 1 (209) - 1 (20) - 3 (390) 

Доцент (к.н.) - - 3 (311) 1 (101) 1 (173) - 5 (585) 

Асистент (к.н.) - - - - - 1 (197) 1 (197) 

ВСЬОГО 1 (161) - 4 (520) 1 (101) 2 (193) 1 (197) 9 (1172) 

 

Таблиця 2.5 – Участь співробітників НАН України у підготовці фахівців у 2018/2019 н.р.  

Прізвище Інститут 
Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 
Форма залу-

чення 

Наванта-

ження 

Долін В.В. ІГНС  Д.г.н. Проф. ВЦП НАНУ 160 

Зелик Я.І. ІКД  Д.техн.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 235 

Шехунова С.Б. ІГН Д.г.н. Чл-кор. ВЦП НАНУ 25 

Азімов О.Т. ІГН Д.г.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 85 

Бахмутов В.Г. Інститут геофізики Д.г.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 248 

Бурахович Т.К. Інститут геофізики Д.г.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 46 

Козлова А.О. ІГН НЦАДЗ К.техн.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 162 

Кензера О.В. Інститут геофізики К.г.н. Чл.-кор. ВЦП НАНУ 32 



Шумлянський Л.В. ІГМР Д.г.-м.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 28 

Покалюк В.В. ІГНС Д.г.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 70 

Ковальчук М.С. ІГН Д.г.н. Проф. ВЦП НАНУ 228 

Всього 1319 

 

Загальне педнавантаження на 2018/2019 навчальний рік складає майже 30 тис. студен-

то-кредитів (табл. 2.6). Звертає увагу достатньо велика різниця в навантаження по кафедрах, 

так, по кафедрі геоінформатики на одну ставку припадає 915,5 студенто-кредитів, а на кафе-

дру загальної та історичної геології – лише 491,2 студенто-кредиту. Це напряму пов’язане з 

кількістю студентів на кафедрах. 

Виконання педагогічного навантаження за 2017/2018 н.р. показано в табл. 2.6.1. Загаль-

не навантаження на 2018/2019 н.р. і його розподіл по кафедрах показане в табл. 2.7.  

 
Таблиця 2.6 – Статистика навантаження по Інституту на 05.12.2018 р.  

Кафедра Студенто-

кредити 

Ставок Студенто-кредитів на ста-

вку 

Геоінформатики 7617,0 8,3 915,5 

Геології нафти і газу 3538,3 5,1 689,3 

Мінералогії, геохімії та петрографії 3825,0 5,8 657,2 

Гідрогеології та інженерної геології 4050,0 6,3 644,6 

Геофізики 3922,0 6,3 618,0 

Геології родовищ корисних копалин 3392,3 5,5 616,8 

Загальної та історичної геології 2595,0 5,3 491,2 

Всього 28939,6 42,6 4632,6 

 

Таблиця 2.6.1 – Виконання педагогічного навантаження у 2017/2018 н.р. 

Кафедра Разом 

Аудиторні заняття 
Керівни-

цтво 

практи-

ками 

Керівництво 

кваліфікацій-

ними робота-

ми 

Всьо-

го 

Лек-

ції 

Се-

мі-

нари 

 

Практич-

ні і лабо-

раторні 

Геоінформатики 4601 2648 1015 14 1381 673 659 

Гідрогеології та інженер-

ної геології 
3817 2261 1002 46 1020 471 480 

Геофізики 3407 1456 844 0 510 353 600 

Мінералогії, геохімії та 

петрографії 
2948 2070 937 42 905 185 230 

Геології нафти і газу 2865 1378 756 106 410 453 630 

Геології родовищ корис-

них копалин 
2794 1491 710 106 562 491 376 

Загальної та історичної 

геології 
2652 1342 638 10 601 578 173 

 Всього  24510 13815 6604 331 5952 3224 3428 

 

Таблиця 2.7 – Середнє навантаження по кафедрам у 2018/2019 н.р. 

Кафедра Кіль-

кість 

ставок 

Загаль-

не нава-

нтажен-

ня 

Середнє 

загальне 

наван-

таження 

(штат-

них сп.) 

Середнє 

навчальне 

наванта-

ження 

(штатних 

сп.) 

Загальна 

кількість 

годин по-

годинників 

Загальна 

кількість 

годин ВПЦ 

НАНУ  

Кіль-

кість 

годин 

аспі-

рантів 

Загальної та істори-

чної геології 

5 2847,8 516,5 227,4 170 95 - 

Геофізики 6 3214,4 473,9 249 208 163 - 

Гідрогеології та ін-

женерної геології 

6 3483,6 525,6 291,7 170 160 - 



Мінералогії, геохімії 

та петрографії 

5 2737 440,6 298,6 492 42 - 

Геоінформатики 8 5416,7 545,7 276,5 192 859 - 

Геології нафти і газу 5 2577 499,4 223,8 80 - - 

Геології родовищ 

корисних копалин 

5,5 2347,9 426,9 210,7 - - - 

Всього 40,5 22624,4 3428,6 1777,7 1312 1319 0 

 

2.3. Результати вступної компанії 2018 р. і плани щодо вступної компанії 2019 р. У 

2018 р. результати набору студентів, порівняно з 2017 р. дещо зменшилися (табл. 2.8). Як вид-

но з таблиці, загальна кількість бакалаврів, зарахованих на 1-й і 2-й курс зменшилася з 83 у 

2017 р. до 75 у 2018 р., магістрів – з 82 у 2017 р. до 67 у 2018 р. Загальна кількість бакалаврів і 

магістрів, зарахованих в 2018 р., склала 142 особи проти 165 осіб у 2016 р. (зменшення на 14 

%). Причинами цього є насамперед зменшення кількості контрактників (в 2017 р. – 14 осіб, в 

2018 р. – 4 особи), незадовільний набір на навчальні програми «Геофізика» (3 особи) і «Геоін-

формаційні системи і технології» (4 особи), зменшення місць державного замовлення на магіс-

тратуру, зокрема, у зв’язку з відсутністю місць ми не змогли у 2018 р. відкрити набір до магіс-

тратури на навчальну програму «Оцінка землі та нерухомого майна», хоча бажаючі були. 

 
Таблиця 2.8 – Результати набору 2017 і 2018 р. до ННІ «Інститут геології» 

Спеціаль-

ність 

Освітня програма 2017  2018 

Бю-

джет 

Кон-

тракт 

Всьо

го 

Бю-

джет 

Кон-

тракт 

Всь

ого 

Бакалаври 

103 – Науки 

про Землю 

Геологія 42 0 42 37 1 38 

Геологія (на основі ОР молодшого спе-

ціаліста) 

20 0 20 20 1 21 

Геофізика - - - 3 0 3 

193 – Геодезія 

та землеустрій 

Геоінформаційні системи та технології 6 0 6 4 0 4 

Оцінка землі та нерухомого майна 10 5 15 9 0 9 

Всього   78 5 83 74 2 75 

Магістри  

103 – Науки 

про Землю 

Геологія 8 2 10 10 2 12 

Economic Geology 0 0 0 0 0 0 

Applied Geology - - - 0 1 1 

Гідрогеологія 11 1 12 10 1 11 

Геофізика 11 3 14 10 0 10 

Геоінформатика 8 1 9 8 0 8 

Геологія нафти і газу 8 1+5* 14 10 0 10 

Геохімія і мінералогія 4 1 5 8 0 8 

193 – Геодезія 

та землеустрій 

Геоінформаційні системи та технології 9 0 9 7 0 7 

Оцінка землі та нерухомого майна 9 0 9 0 0 0 

Всього   68 14 82 63 4 67 

УСЬОГО  146 19 165 137 6 142 

* – іноземці 

 

Разом с тим, результати набору не погіршили кадрову ситуацію в Інституті, не призвели 

до скорочення професорсько-викладацького складу, навпаки, нові ставки були введені на ка-

федрі геофізики (1 ставка) і кафедрі гідрогеології та інженерної геології (1 ставка), були задо-

волені всі без виключення пропозиції кафедр щодо погодинників (1172 години).  

У 2018 р. було введено три нові навчальні програми: «Геофізика» для ОР «бакалавр» 

(набір 3 особи), «Оцінка землі та нерухомого майна» для ОР «бакалавр» на базі ОР «молодший спе-

ціаліст» (набір групи студентів не відбувся у зв’язку з відсутністю бюджетних місць) і «Applied 

geology» за ОР «магістр» (набір 1 особа). 



Результати набору свідчать про те, що введення нових навчальних програм кафедрами Інститу-

ту не завжди супроводжується ретельним аналізом ринку освітянських послуг і перспектив набору 

студентів. Загальний аналіз ефективності набору на нові програми показує, що необхідно вдоскона-

лювати профорієнтаційну роботу для збільшення набору на дані програми та відмовлятися від набору 

на програми з неефективним залученням студентів. В табл. 2.9–2.11 наведені освітні програми і умо-

ви вступної компанії 2019 р.   

 
Таблиця 2.9 – Освітні програми ННІ «Інститут геології» на вступну компанію 2019 р. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований 

обсяг 

Код Назва Код Назва  Денна Заочна 

ОС Бакалавр 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 

Геологія 70 - 

Геофізика та комп’ютернa  обробка 

геолого-геофізичних даних 
25 - 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геоінформаційні системи і технології 25 - 

Оцінка землі та нерухомого майна                                                                          35 - 

ОС Магістр 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 

Геологія  20 - 

Economic Geology  10 - 

Applied Geology  10 - 

Гідрогеологія 20 - 

Геофізика 20 - 

Геоінформатика 15 - 

Геологія нафти і газу 30 - 

Геохімія і мінералогія 20 - 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геоінформаційні системи і технології 9 - 

Оцінка землі та нерухомого майна 8 - 

 

Таблиця 2.10 – Набір на перший курс, ОС бакалавр на основі ОР молодшого спеціаліста на 

вступну компанію 2019 р. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований 

обсяг 

Код Назва Код Назва Денна Заочна 

10 Природничі 

науки  

103 Науки про 

Землю 

Геологія  20 - 

Геофізика та комп’ютернa  обробка 

геолого-геофізичних даних 
20  

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геоінформаційні системи і технології 10 - 

Оцінка землі та нерухомого майна                                                                          
10  

 

Таблиця 2.11 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання 

якості освіти 

Освітня програма Перелік конкурсних предметів 

 

Бал Ваговий 

коефіцієнт 

Науки про Землю 

• Геологія 

• Геофізика та комп’ютернa  обробка 

геолого-геофізичних даних (конкурс ок-

ремий)  

Українська мова та література 101 0.25 

Математика 101 0.2 

Фізика або географія 101 0.45 

Додаток до атестата - 0.1 

Підготовчі курси - - 

Геодезія та землеустрій 

• Геоінформаційні системи та техно-

логії 

• Оцінка землі та нерухомого майна 

(конкурс окремий) 

Українська мова та література 101 0.25 

Математика 101 0.2 

Географія або історія України 101 0.45 

Додаток до атестата - 0.1 

Підготовчі курси - - 

 



2.4. Навчальні дисципліни, які викладаються англійською мовою на ОКР магістр: 

Геологія (13 кредитів): 

• Modelling of geological processes and structures;  

• Earth's evolution; 

• The theory of ore formation; 

Гідрогеологія (13 кредитів): 

• Earth Deep Underground Hydrosphere; 

• Hydrogeophysics; 

• Engineering Geodynamics; 

Геофізика (9,5 кредити): 

• Near Surface Geophysics; 

• Hydrogeophysics; 

•  Engineering Geodynamics  

Геоінформатика (10 кредитів): 

• Engineering Geodynamics; 

• The Earth's evolution; 

• Advanced research methods in Earth Sciences; 

Геологія нафти і газу (8 кредитів): 

• Hydrogeophysics; 

• Earth's Deep Underground Hydrosphere; 

Геохімія та мінералогія (11 кредитів): 

• Modelling of geological processes and structures; 

• Earth's evolution; 

• Regional mineralogy. 

 

У 2016/2017 н.р. була розроблена англомовна магістерська програма «Economic 

Geology», за якою у 2017 р. було об’явлено набір до магістратури. На жаль, на навчальну 

програму, навчання за якою передбачено виключно на умовах контракту, не поступило жод-

ної заяви не тільки в 2017 р., але й в 2018 р., що, вочевидь, є слідством недостатньої реклами. 

Кафедрі геології родовищ корисних копалин, яка відповідає за впровадження цієї програми, 

слід ретельно попрацювати протягом 2018–2019 н.р. для залучення абітурієнтів. У 2018 р 

було відкрито англомовну програму магістратури «Applied geology», набір склав 1 особу. 

2.5. Система контролю якості навчання. Для системи контролю якості навчання про-

водяться: відкриті заняття викладачами факультету, контрольні роботи за окремими дисцип-

лінами. Крім того протягом кожного з семестрів відбувається проміжна атестація студентів 

для контролю засвоєння ними отриманих знань. 

Система контролю в цілому не зазнала змін порівняно з минулим роком. З метою її 

удосконалення у 2017–18 році зроблено наступні зміни:  

• запитання у тестовій частині іспиту бакалавра було вдосконалені та зменшено неоднознач-

ність питань, що суттєво підвищило об’єктивність оцінювання та кореляцію результатів із 

результатами навчання за ОР «бакалавр»; 

• проводяться перевірки викладачів ННІ «Інститут геології» під час проведення іспитів на на-

явність необхідної документації і відповідності процедурі проведення іспитів. 

ННІ «Інститут геології» також бере участь у проведенні щорічних ректорських контро-

льних робіт з іноземної мови та географії. 

Для вдосконалення системи оцінювання за навчальними дисциплінами, які викладаються 

в ННІ «Інститут геології», було приведено до рекомендованих форм робочі навчальні про-

грам, де подається більш досконалий опис системи оцінювання. 

2.6. Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу.  
Підручники і навчальні посібники, видані у 2017/2018 н.р.: 

1. Шевчук В.В., Гінтов О.Б. Структурованість Українського щита та особливості ранньодокемб-

рійського розломоутворення на прикладі Голованівської шовної зони. 2017. 162 с. 

2. Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. Інженерна геофізика. 2018. 582 с. 

3. Павлишин В., Ворошилов Ю., Квасниця І.Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів. 2017. 

527 с. 



4. Зацерковний В.І. Дистанційне зондування  Землі. Фізичні основи. 2018. 380 с. 

5. Зацерковний В.І., Тустановська Л.В. Геоінформатика. 2018. 467 с. 

Електронні видання: 

1. Безродний Д.А. Гравіметрія. Книга 1 Теоретичні основи гравіметрії. 185 с. 

2. Гожик А.П., Байсарович І.М., Шнюков С.Є., Зінченко О.В. Геохімія зони гіпергенезу. 110 с. 

3. Кошляков О.Є. Практикум з навчальної дисципліни «Гідрогеологічне моделювання». 56 с.  

4. Павлов Г.Г., Павлова О.О. Базові терміни та поняття в літології. 36 с.  

5. Зацерковний В.І. , Демидов В.К. , Віршило І.В. , Онищук В.І. , Тішаєв І.В. , Трофименко П.І. 

Геоінформатика, практикум. 203 с.  

6. Карпенко О.М., Крочак М.Д., Байсарович І.М. Актуальні проблеми нафтогазової геології. 101 с. 

7. Огар  В.В. Регіональна геологія. 240 с. 

2.7. Опис нових методик викладання. Практично по більшості фахових навчальних 

дисциплін розробляються та оновлюються лекції у вигляді мультімедійних презентацій. 

В  2017/2018 н.р. було організовано самостійну роботу з елементами змішаного навчан-

ня для студентів ННІ «Інститут геології», значна частина викладачів на практиці освоїла та 

використовувала сучасні методи спілкування із студентами дистанційно. В тому числі вико-

ристовувалися системи для організації навчання Moodle та Google Class. 

Слід відзначити, що більшість студентів позитивно віднеслися до запропонованих ме-

тодик і викладачі інституту використовують системи для організації навчання Google Class і 

під час штатного навчання.  

Однак, частка вмотивованих до самостійного навчання студентів становить від 20 до 

50% залежно від групи, курсу та вимогливості викладача. 

Для підвищення ефективності викладення матеріалу та підвищення мотивації студентів 

в ННІ «Інститут геології» проводиться підготовка до можливості розміщення додаткових 

матеріалів для самостійного навчання з дисциплін, що викладаються в інституті та надання 

консультацій викладачам, які в цьому зацікавлені. 

2.8. Наукові досягнення студентів. Кількість студентів які мають наукові публікації в 

2017–2018 н.р. – 81, у тому числі в фахових виданнях – 5. Кількість виступів на наукових 

конференціях (міжнародні, всеукраїнські, ВНЗ) – 122. Кількість переможців і призерів кон-

курсів наукових робіт: кількість переможців і призерів конкурсів наукових робіт – 3, студе-

нтських олімпіад - 1. 

Студентський науковий осередок SEG (Society of Exploration Geophysicists) ННІ «Інсти-

тут геології» здобув 1 місце з більше як 500 осередків SEG світу і отримав грошовий приз у 

розмірі 5000 $. 

2.9. Робота науково-методичної комісії інституту. За звітний період (2017–2018 н.р.) 

методичною комісією проведено 8 планових засідань, на яких опрацьовувалися питання у 

відповідності до затвердженого вченою радою ННІ «Інститут геології» регламенту за такими 

напрямками: 

• експертиза та рецензування підготовленої до видання навчально-методичної літератури; 

• обговорення та надання пропозицій щодо покращення контролю якості навчання; 

• підготовка, експертиза, узгодження тексту та затвердження робочих програм навчальних ди-

сциплін; 

• аналіз навчально-методичної роботи кафедр ННІ «Інститут геології»; 

• обговорення та аналіз існуючих освітніх програм, затвердження описів існуючих освітніх 

програм; 

• обговорення та аналіз нових освітніх програм, затвердження описів нових освітніх програм; 

• обговорення та аналіз нових та корегування існуючих навчальних планів; 

• обговорення та надання пропозицій за матеріалами, що надаються  інституту НМЦОНП уні-

верситету.   

У відповідності до означених напрямків узгоджено, приведено до нового єдиного фор-

мату та передано до вченої ради ННІ «Інститут геології» для затвердження робочі програми 

навчальних дисциплін, що викладалися у 2017–2018 н.р. та будуть викладатися в ННІ «Ін-

ститут геології»  у 2018–2019 н.р. Рекомендовано обов’язкове розміщення навчальних про-

грам дисциплін в інтернет-бібліотеці на сайті інституту. Комісія засвідчила 100 % забезпече-

ність інституту робочими програмами навчальних дисциплін. Було прорецензовано три нові 



освітні програми на 2017–2018 н.р. та всі діючі освітні програми для їх подальшого затвер-

дження. 

Також комісією надано рекомендації та розміщено на сайті інституту 3 навчальних  та 

навчально-методичних посібників:  

Навчальні посібники:  

• Павлова О.О. «Петрографія»,  

• Зацерковний В.І., Демидов В.К., Віршило І.В., Онищук В.І., Тішаєв І.В., Трофименко П.І. 

Геоінформатика, практикум;  

• Карпенко О.М., Крочак М.Д., Байсарович І.М. Актуальні проблеми нафтогазової геології». 

Надано та передано на розгляд вченої ради ННІ «Інститут геології» рекомендації на пу-

блікацію 3 підручників, 5 навчальних посібників та 3 монографій:  

Підручники:  

• Продайвода Г.Т., Кузьменко П.М., Тищенко А.П. Трипільский О.А. Сейсмометрія; 

• Безродний Д.А. Гравіметрія. Книга 1. Теоретичні основи гравіметрії;  

• Вижва С.А., Онищук В.І., Онищук І.І., Рева М.В. Інженерна геофізика. 

Навчальні посібники: 

• Михайлов В.А. Базові терміни і поняття геотектоніки; 

• Зацерковний В.І., Тустановська Л.В. Геоінформатика. Частина 1;  

• Зацерковний В.І. Дистанційне зондування Землі. Фізичні основи; 

•  Огар В.В. Регіональна геологія;  

• Гожик А.П., Байсарович І.М., Шнюков С.Є., Зінченко О.В. Геохімія зони гіпергенезу.  

Монографії: 

• Зацерковний В.І. Геоінформаційні системи в управлінні територіями;  

• Лукієнко О.І., Янчеко В.П., Кравченко Д.В. Структурно-парагенетичний аналіз на тектонофа-

ціальній основі. Книга 2. Мезозона та реологічно-зональні комплекси. Книга 3. Катазона-2; 

• Толстой М.І., Костенко Н.В., Шабатура О.В. Речовинний склад і петрофізичні особливості 

гранітоїдів Брненського і Дійського масивів (Чехія) та їх зіставлення з гранітоїдами Україн-

ського щита.  

Підготовлені зміни та доповнення до оперативних навчальних планів 2018–2019 н.р. 

Розроблений підхід щодо організації самостійної роботи з елементами дистанційного нав-

чання для студентів ННІ «Інститут геології» у 2017–2018 н.р. 

Методичною комісією інституту проводився аналіз, обговорення та надання пропози-

цій за питаннями, що надавалися на обговорення методичним комісіям факультетів та інсти-

тутів НМЦОНП університету. 

2.10. Пропозиції щодо удосконалення навчально-методичної роботи. 
1. Виконання програми по забезпеченню якості освіти в університеті. 

2. Підвищити вимогливість до професорсько-викладацького складу щодо виконання ними 

посадових обов’язків з відповідними заохочувальними та дисциплінарними наслідками. 

3. Необхідно активізувати придбання сучасної апаратури, що дало б змогу виконувати не тільки 

польові наукові дослідження, а й певні виробничі роботи, причому із залученням до цих робіт 

студентів. Це в свою чергу надало б можливість надходжень додаткових асигнувань на науко-

ву діяльність та більш якісного технічного забезпечення навчального процесу. 

4. Активно впроваджувати тестову систему контролю знань студентів, що дає змогу 

об’єктивно оцінити стан підготовки студентів. 

5. Впроваджувати сучасні системи навчання (в режимі електронного доступу), в тому числі 

для організації самостійного та змішаного навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Наукова та міжнародна робота 

 

3.1. Динаміка наукового потенціалу. За 2018 р. відбулось скорочення штатного роз-

пису НДЧ ННІ «Інститут геології» за рахунок зменшення фінансування по новій бюджетній 

темі (н.к. Вижва С.А.). Загальна кількість ставок співробітників (20,25) порівняно з 2017 р. 

зменшилась на 5 одиниць при тому, що  тільки 1 науковий співробітник перейшов працюва-

ти на викладацьку роботу (Шабатура О.В.) і 1 інженер – на кафедру, а решта співробітників 

нової теми працюють на неповних ставках. Таким чином, співробітників НДЧ усього – 30, з 

них наукових співробітників – 18, у тому числі: докторів наук – 4, кандидатів наук – 14, ін-

женерно-технічних співробітників – 12, з яких сумісників – 5 (3 доктори наук, 1 кандидат 

наук, 1 інженер). 

 

  
Рис. 3.1. Динаміка наукового потенціалу інституту 

 

Проблеми. Не дивлячись на отримання фінансування в 2018 р. з великим скороченням 

порівняно з Запитом, співробітники інституту мають бути готовими до додаткового скоро-

чення фінансування в 2019 р., оскільки загальне фінансування університету від МОН не збі-

льшилось при плануємому збільшенні заробітних плат в 2019 р., а, саме головне, за рахунок 

низького рейтингу Запиту (68,5 балів зі 100) на нову бюджетну тему (н.к. Шнюков С.Є.).  

Становище з бюджетним фінансуванням вимагає інтенсивної роботи: 

• з пошуку позабюджетного фінансування, зокрема госпдоговорів в межах України та грантів 

у міжнародних наукових фондах 

• підвищення публікаційної активності наукових співробітників.  

3.2. Аналіз результатів наукових досліджень і розробок. У 2018 р. завершується ви-

конання держбюджетної теми №16БФ049-01 "Розробка комплексної петролого-мінерало-

геохiмiчної моделі північно-західної частини Українського щита на базi створеного Ге-

ологічного депозитарію цього регіону" (н.к. Шнюков С.Є.). 

Мета роботи: створення комплексної геохімічної (петролого-мінерало-геохімічної) мо-

делі північно-західної частини УЩ на базі запропонованих теоретичних та методологічних 

розробок з використанням створеного раніше Геологічного Депозитарію (речовинно-

інформаційного банку даних) цього регіону в якості джерела вихідних даних. 

Основні завдання, що були вирішені при виконанні досліджень: 

• Створення геохімічної моделі формування та функціонування рудогенеруючої магматич-

ної/магматогенно-гідротермальної системи КП – провідного магматичного комплексу про-

терозойського етапу активізації регіону. Вихідні дані – прецизійні та репрезентативні 



(N ≥ n∙1000 у кожному випадку) геохімічні дані для провідних петротипів КП (whole rock 

XRF), їх породоутворюючих (microprobe) та “наскрізних” акцесорних (циркон, апатит, мо-

нацит тощо) (single grain XRF) мінералів. 

• Створення геохімічної моделі еволюції континентальної земної кори регіону. Вихідні дані – 

прецизійні та репрезентативні (N ≥ n∙1000 у кожному випадку) геохімічні дані для великих 

за обсягом детритових популяцій циркону та монациту з продуктів регіонального алювіаль-

ного/льодовикового дренажу (single grain XRF). 

• Інтеграція комплементарних складових та, що забезпечить досягнення фундаментальної ме-

ти проекту (комплексна модель) та дозволить запропонувати перспективну технологію уза-

гальнюючого дослідження надр для Держгеолнадра та інших організацій. 

У 2018 р. завершується 1 етап виконання держбюджетної теми 18БП049-01 «Сучасні 

технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впли-

ву на об'єкти критичної інфраструктури» (н.к. Вижва С.А.), а саме «Аналіз вхідних даних 

для моделювання; розробка геолого-геофізичних та математичних моделей геологічного се-

редовища та НГП, створення бази даних геолого-геофізичної інформації та ГІС-проекту роз-

витку НГП у межах Карпатського регіону, територій розташування РАЕС та зони відчуження 

ЧАЕС». Основні результати, що отримані за даний рік наступні. 

Обґрунтовано головні принципи та методи моделювання стану геологічного середови-

ща, метою якого є інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу та прогнозу-

вання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування інфраструктурних 

об’єктів. Визначено методичні підходи до моделювання складних природно-техногенних 

середовищ, що полягають у розробці окремих моделей геологічних процесів та оцінці їх 

впливу на об‘єкти критичної інфраструктури; обрано модельні полігони із найбільш вираже-

ною дією небезпечних геологічних процесів. Виконано широке коло прикладних задач оці-

нювання впливу небезпечних геологічних середовищ на об’єкти критичної інфраструктури. 

Головним чином увага зосереджувалася на вивченні стійкості схилів і укосів комплексними 

(гідрогеологічними, геофізичними) методами. Зокрема, у Чорнобильській зоні відчуження 

виконано огляд технологій попередження пожеж за допомогою ГТС, визначено критичний 

рівень зволоження торфу (62–63 %), за якого ризик виникнення пожеж суттєво зростає. Оці-

нений вплив неотектонічної активності на режим підземного водоносного горизонту неоге-

нових гіпсів басейну Дністра (у зоні запланованого будівництва Верхньодністровського кас-

каду ГЕС). В модельних полігонах Середнього Придніпровья комплексними дослідженнями 

визначено чинники впливу небезпечних природних та техногенних процесів на основі дослі-

дження магнітних параметрів ґрунтового покриву для об’єктів критичної інфраструктури; 

оцінено ефективність застосування електророзвідувальних методів для ідентифікації зсувних 

процесів; виконані апаратурно-методичні роботи щодо пошуку інформативних параметрів 

оцінки динаміки зсувних процесів, у тому числі низької інтенсивності. Окреслені способи 

використання даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ), передусім вертикальних перемі-

щень території, для оцінювання впливу НГП. 

Крім бюджетних тем в Тематичний план університету включено роботи в межах кафе-

дральної тематики (табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 – Міжкафедральні теми 

Номер 

НДР 

Назва НДР, номер держреєстрації, 

категорія роботи, 

Науковий ке-

рівник 

Основні результати 

в 2018 р. 

16КП049-

01 

Розробка теоретичних основ з ме-

тою вдосконалення геофізичних 

досліджень при вирішенні інженер-

но-геологічних задач. 

Рева М.В. Застосування розроблених підходів на 

практичних прикладах для вирішення 

різних геологічних задач 

16КП049-

02 
Еволюція, четвертинне розселення і 

видоутворення спермофілюс в При-

чорномор’ї . 

Попова Л.В.  Роль Дністра і Карпат як природного 

бар’єру для  поширення фауни; еволю-

ція середньо плейстоценових спермо-

філюс.  



16КП049-

03 

Моделювання зсувної небезпеки 

локального та регіонального рівня 

(на прикладі модельних полігонів 

Середнього Придніпров‘я). 

Іванік О.М.  Розробка геобази даних зсувних проце-

сів в межах Середнього Придніпров‘я, 

моделювання  зсувної небезпеки на 

основі комплексу факторів. 

16КП049-

04 Структурний аналіз та тектонічна 

еволюція різновікових комплексів 

України. 

Шевчук В.В. Встановлення етапів неотектонічних 

рухів за аналізом лінеаментів в меежах 

Скибової зони Карпат. Встановлення 

кінематики розломоутворення  Перво-

майської зони розломів. 

16КП049-

05 

 

Біостратиграфія, палеоекологія і 

палеогеографія фауністично охарак-

теризованих відкладів України. 

Огієнко О.С. Оцінка мікропалеонтологічного складу 

сапропелевих відкладів в межах Щаць-

ких озер та їх бальнеологічне значення. 

16КП049-

06 

ГІС в задачах природокористування 

і моніторингу стану навколишнього 

середовища. 

Зацерковний 

В.І. 

Розробити інформаційну систему запо-

відного фонду України. 

16КП049-

07 
Геолого-економічна оцінка та перс-

пективи розширення  мінерально-

сировинної бази аграрно-

промислового комплексу України 

Загнітко В.М. Оцінка ресурсів та можливостей раціо-

нального використання сировини бен-

тонітових, сапонітових та глауконіто-

вих родовищ в агропромисловому ком-

плексі України 

16КП049-

08 

Стратиграфія, літологія, генезис та 

корисні копалини пізньодокембрій-

сько-фанерозойських осадових фо-

рмацій України. 

Огар В.В. Оцінка нафтогазогенераційного потен-

ціалу калюських верств венду Західно-

го регіону України. Вивчення впливу 

вторинних постдіагенетичних перетво-

рень на колекторські властивості візей-

ських відкладів ДДЗ. Уточнення стра-

тиграфії карбону за результатами ви-

вчення коралів. 

16КП049-

09 

Методологія експертної оцінки му-

зейних колекцій мінералів та викоп-

них решток геологічного минулого. 

Нестеровський 

В.А. 

Будуть розроблені основи оцінювання 

колекційних зразків з палеонтологіч-

ними рештками. 

16КП049-

10 

 

Вивчення та моделювання наслідків 

впливу техногенних чинників на 

природний стан підземної гідросфе-

ри і ґрунтів, наукове обґрунтування 

заходів по запобіганню або мінімі-

зації згаданих негативних наслідків 

(в контексті інтеграції України в 

європейський простір).  

Кошляков О.Є. 

 

Вивчення водообміну в системі повер-

хневі води – підземні води урбанізова-

них територій (на прикладі м. Києва). 

Визначення оптимального підходу до 

класифікації запасів і ресурсів підзем-

них вод в контексті інтеграції України 

в європейський простір.  

 

3.3. Договірна тематика. У 2018 р. були заключені 2 договори через університет на 

суму 70 тис. грн і 100 тис. доларів США (приблизно 2800 тис. грн) (табл. 3.2.). 

 
Таблиця 3.2. Госпдоговірні роботи, оформлені через Університет 

Назва договору Науковий керівник Сума 

Навчання працівників експертної служби МВС (Волинський науко-

во-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. 

Луцьк) за напрямом підготовки: «Гемологічні дослідження дорого-

цінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння», код за ДК 

021:2015 80510000-2 

Квасниця І.В., Мит-

рохин О.В. 

70 

тис. 

грн 

Науковий супровід геолого-розвідувальних робіт на уран та інші 

корисні копалини в Ісламській Республіці Мавританія, компанія 

Bonkov Invest Group Snc (Канада), договір 18ДП049-01 

Михайлов В.А., ди-

ректор ННІ "Інсти-

тут геології" 

$100 

тис 

 



Протягом 2018 р. були оформлені 5 договорів через науковий парк університету на су-

му 449,94 тис. грн (табл. 3.3). Загальна сума всіх договорів – 3389,943 тис грн (в 2017 р. –  

1931,33 тис грн.). 

 
Таблиця 3.3 – Госпдоговірні роботи, оформлені через Науковий парк 

№ Назва договору, замовник Науковий керівник 

Сума, 

тис. грн 

1 

Спеціалізоване мінералого-геохімічне дослідження руд Єристі-

вського родовища з метою прогнозування якості окатишів 
Шнюков С.Є. 210,00 

2 

  

"Проведення обстеження на пам’ятках Більського археологіч-

ного комплексу із застосуванням методу геофізичної зйомки 

землі», Історико – культурний заповідник «Більськ» Полтавсь-

кої обласної ради 

Бондар К.М. 99,90 

3 

  

"Геофізичне обстеження підземних споруд георадарним мето-

дом на об’єкті «Реконструкція площі Соборності в м. Умань 

Черкаської області", Відділ житлово-комунального господарс-

тва Уманської міської ради, м. Умань 

Бондар К.М. 36,00 

4 

 

  

"Надання дослідницьких послуг з розроблення методики роз-

рахунку кількості зразків при інженерно-геологічному дослі-

дженню" (I-III етапи), Національний транспортний університет, 

м. Київ 

Шабатура О.В. 49,14 

5 

 

 

  

Обстеження могили Т.Г. Шевченка на Чернечій горі в Каневі із 

застосуванням неруйнівних геофізичних та геодезичних мето-

дів, замовник - Шевченківський національний заповідник   

Бондар К.М. 54,903 

 

Проблема. За рік подано 11 проектів на виконання договірних робіт, в тому числі в ра-

мках Програми Горизонт 2020. Завдяки скрутному становищу геологічної галузі в Україні 

багато проектів залишилися тільки проектами.  

3.4. Міжнародні гранти. В 2018 р. співробітниками інституту отримано 2 міжнародних 

гранти на виконання НДР на загальну суму 47260,89  тис. грн (у 2017 р. – 4 гранти на суму 

504,00 тис грн.) (табл. 3.4).  

 
Таблиця 3.4. Міжнародні гранти 

Організація-грантодавець Назва проекту 
Науковий керів-

ник  

Обсяг 

на 2019 

р., тис. 

грн 

Міжнародна асоціація по ви-

вченню четвертинного періода 

(International Union for 

Quaternary Research) 

INQUA 1606P “Ground squirrels on 

the march: expansion and speciation in 

the Quaternary of the Circum-Pontic 

area and surroundings”  

Попова Л.В. 

(КНУ), Мауль Л.Х. 

(Німеччина) 

172,885 

Petroleum Experts (Велика 

Британія) 

Виконання НДР з геомеханічного 

моделювання  
Іванік О.М. (КНУ) 

47088 

 

3.5. Зарубіжні відрядження. Кількість зарубіжних відряджень у 2018 р. в Інституті бу-

ла майже такою самою як і в 2017 р. Всього співробітниками інституту здійснено 30 (32 – в 

2017 р.) відряджень, з яких 17 – стажування; 11 – участь в конференціях, семінарах, нарадах; 

робота за контрактом – 2. Такі поїздки враховуються в Спеціальний фонд університету і ін-

ституту (530,398 тис. грн). Майже половина відряджень була оплачена приймаючою сторо-

ною, яка виплатила витрати на проїзд і проживання (що не враховано в загальній сумі зару-

біжних наданих коштів).  

Таким чином, в 2018 р. в ННІ «Інститут геології» фінансування наукових досліджень 

розподілилось так (табл. 3.5). 



 
Таблиця 3.5. – Фінансування наукових досліджень в 2018 р. 

Тип фінансування Зароблено коштів, тис. грн 

Договори та експертні оцінки 3389,943 

Гранти 47260,89 

Зарубіжні відрядження за рахунок приймаючою сторони 530,398 

Всього зароблено 51181,231 

 

Проблема Зазвичай проекти на гранти подають одиниці з інституту – дуже мало науков-

ців, що беруть на себе оформлення міжнародних грантів, до українських фондів – ще менше.  

 

3.6. Візити зарубіжних вчених до ННІ «Інститут геології». Протягом 2018 р. Інститут 

відвідало 12 зарубіжних вчених, які прочитали лекції (табл. 3.6). 

 
Таблиця 3.6 – Візити зарубіжних вчених 

 № 
ПІБ  Посада  Організація Країна 

1 

Albani 

Abderazak   
Professor 

Університет Пуатьє (University of 

Poitiers) 
Франція 

2 

Denis 

Francois 
Professor Компанія Total Франція 

3 

Jean-Luc 

Debroux 
Professor Незалежний експерт Франція 

4 

Patrick 

Henaff 

Professor University de Lorraine, 

Mines Nancy 
 Університет Лотарингії  Франція 

5 

Silvdre 

Barrat 

 Professor, Head of International 

Office, Mines Nancy. 
 Університет Лотарингії  Франція 

6 

Сільвен 

Ріголле 

Атташе посольства Франції з 

питань наукового та універси-

тетського співробітництва 

French Embassy in Ukraine Франція 

7 

Martin 

Fairclough 
Uranium production specialist International Atomic Energy Agency Австралія 

8 

Paulo 

Pereira 
Professor Університет Миколаса Ромеріса Литва 

9 

Stefano 

Utili 
Професор University of Newcastle 

Велика 

Британія 

10 

Zoltan 

Unger 
Professor University of Western Hungary Угорщина 

11 

Аттіла 

Вираг 
Науковий співробітник 

Hungarian Academy of Sciences-

Hungarian Natural History Museum-

Eötvös Loránd University 

Угорщина 

12 

Маркета 

Кнітлова 
Науковий співробітник Charles University, Praha Чехія 

 

3.7. Публікації. Протягом 2018 р. співробітниками Інституту видано 10 монографій, 8 

розділи до монографій, 1 словник-довідник, 1 визначник понять, 3 підручники, 4 посібники, 

1 практикум. Більше всього монографій видано кафедрою мінералогії, геохімії та петрографії 

(4). Загальна кількість публікацій співробітників ННІ «Інститут геології» – 370 (у 2017 –   

332), з яких статей – 107 (2017 р. – 121), з них у зарубіжних виданнях – 19 (2017 р. – 18). 

Співробітники ННІ «Інститут геології» активно беруть участь у конференціях. В 2018 

р. опубліковано 236 тез (2017 р. – 192).  

Публікаційна активність співробітників різних кафедр відрізняється. Більше всього 

має публікацій кафедра геоінформатики - 92, у тому числі – 24 статті, кафедра геофізики  - 



83, у тому числі 24 статті, кафедра мінералогії, геохімії та петрографії - 73, у тому числі 32 

статті і 4 монографії та 7 окремих розділів в монографіях (табл. 3.7, 3.8, рис. 3.2). 

 
Таблиця 3.7. Публікаційна активність співробітників Інституту 

Кафедра Всього пу-

блікацій 

Статті / 

зарубіжні 

Матер. 

конф. 

Підручни-

ки та посі-

бники 

Моно-

графії 

Геоінформатики  92 24/4 66 2 0 

Геофізики 83 24/8 55 1 2 

Мінералогії, геохімії та петрографії 73 32/6 35 2 4 

Геології родовищ корисних копалин 42 22/2 19 0 1 

Гідрогеології та інженерноїгеології 39 7/0 28 1 2 

Геології нафти і газу 34 4/0 27 3 0 

Загальної та історичної геології 28 3/0 20 0 1 

Всього  370 107/19 236 8 10 

 

Найгірше становище з публікаційною активністю на кафедрі загальної та історичної ге-

ології: за цей період видано 1 монографію (с.н.с. Шевчук В.В.), 3 статті, при чому тільки 2 з 

яких є фаховими (доц. Менасова А.Ш. та с.н.с. Попова Л.В.) 

Аспіранти в цьому році мають 44 публікації, співавторами яких вони є в таких: моног-

рафія - 1, визначник термінів - 1, статті - 23, тези - 19. Дещо підвищилась публікаційна акти-

вність студентів, які були співавторами в 75 публікаціях, це: статті - 5, тези - 70.  

 

 
Рис. 3.2. Публікаційна активність співробітників Інституту 

 
Таблиця 3.8 – Монографії співробітників Інституту 

Шевчук В.В.  

  

Структурованість Українського щита та особливості ранньодокем-

брійського розломоутворення на прикладі Голованівської шовної 

зони 

Коржнев М.М., Кошарна С.К. 

  

Геологічна будова та сучасні геолого-економічні й екологічні умо-

ви видобутку і переробки залізних руд Криворізько-Кременчуцької 

зони 



Безродна І.М., Безродний 

Д.А., Продайвода Г.Т. 

Математическое моделирование упругой анизотропии пород-

коллекторов  

Синицин В.О.  

Геологическая составляющая безопасности глубинного захороне-

ния радиоактивных отходов 

Павлишин В.І. Здобутки мінералогії в Україні 

Павлишин В.І., Квасниця І.В. 100 мінералів України 

Павлишин В.І., Квасниця І.В. Коштовне каміння Українського Полісся 

Шевченко О.Л.  

Осушувальні системи на радіоактивно забруднених водозборах / 

Меліорація та облаштування Українського Полісся 

Шевченко О.Л.  

Природообустройство Полесья / Роль осушительных систем в фор-

мировании радиоэкологической обстановки на радиоактивно загря-

зненных территориях 

Пижик А.М., Бугров В.А., Го-

жик А.П., Мазуркевич А., 

Хруцька О., Щеглюк Д. 

 

Досвід участі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в 

Україні (за матеріалами проекту QUAERE «Quality Assurance 

System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and 

Guid 

Розділи монографій 

Бондар К.М., Цюпа І.В. Древлянські старожитності. Археологічні дослідження в Житомирі 

Квасниця І.В.  Самородна мідь України 

Квасниця І.В. Самородні метали Західної Волині 

Павлишин В.І., Квасниця І.В.  Берил і топаз Волині 

Пижик А.М., Бугров В.А.,  

Гожик А.П., Хруцька О., 

Щеглюк Д. 

Звіт про сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в 

Україні 

Пижик А.М., Бугров В. А., Го-

жик А.П., Щеглюк Д., Хруцька 

О., Мазуркевич М. Коротка інформація про проект QUAERE 

Пижик А.М., Бугров В.А., Го-

жик А.П., Щеглюк Д., Мазур-

кевич М., Хруцька О. Моніторинг чинного стану системи забезпечення якості в Україні 

Пижик А.М., Бугров В.А., Го-

жик А.П., Хруцька О., Щеглюк 

Д. 

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості  

 

 

Співробітниками ННІ «Інститут геології» було організовано і проведено 16 конферен-

цій та семінарів міжнародного та всеукраїнського рівня (табл. 3.9). Всього співробітники 

ННІ «Інститут геології» взяли участь у 47 конференціях, на яких зробили 236 доповідей.  

 
Табл. 3.9. Конференції співробітників Інституту 

№ Назва конференції Місце і дата проведення 

1 China-European Conference on Getechnical Engineering Відень (Австрія) 

2 

“The Ground Squirrel Story: 3 years of research on 

geographical barriers, expansion and speciation in the 

Quaternary of the Circum-Pontic area and surroundings” 

Будапешт, Угорщина, 8-11 травня 

3 

Міжнародна Літня польова седиментологічна школа "Кам-

чія-2018" 
16-22 вересня м. Камчія (Болгарія) 

4 

Міжнародна конференція "Світові проблеми вищої освіти 

у ХХІ сторіччі" 
Хургада, Єгипет, 6-9 лютого  

5 

ХІІ Міжнародна конференція "Моніторинг геологічних 

процесів та екологічного стану середовища" 
Київ, 13-16 листопада  

6 

XVІI міжнародна конференція «Геоінформатика: теорети-

чні та прикладні аспекти» 
14-17 травня, Київ 

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/38873/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/29618/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/214679/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/214679/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/214679/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/214679/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/214679/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/38873/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/29618/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/38873/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/29618/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/38873/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/29618/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/38873/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/29618/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/30845/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/214698/


7 

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Мате-

матичне та імітаційне  моделювання систем» (МОДС) 
25-29 червня , м. Київ-с. Жукін.  

8 

XXI Міжнародна Конференція користувачів Esri в Україні 

«ГІС в управлінні територіальним розвитком»  
23-24 жовтня, м. Київ 

9 

XI Міжнародна науково-практична конференція «Пробле-

ми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, метало-

генії гірничодобувних регіонів» 

Кривий Ріг, 29 листопада – 1 груд-

ня 

10 

VІІI Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа 

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

м. Київ, 18-20 квітня 

11 

Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та 

суміжних територій  
Київ, 24-26 вересня  

12 

 VII науково-практична конференція "Мінерально сиро-

винні багатства України: Шляхи оптимального викорис-

тання"  

3-5 жовтня  у м. Хорошів 

13 

Літня польова школа "Геологія Карпат" 24 червня - 1 липня  (м. Дрогобич, 

с. Гребенів,  с. Космач .) 

14 

Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та 

суміжних територій  
Київ, 24-26 вересня  

15 Наукова конференція "Геологія і корисні копалини України" Київ, 2-4 жовтня  

16 ХІ наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка  Львів, 13–15 вересня  

 

3.8. Участь у виставках. Співробітники Інституту брали участь у трьох виставках, на 

яких представлялися геофізична апаратура,  презентації та інформаційні плакати, що освіт-

люють наукові здобутки розробників, а також мінералогічні колекції. 

3.9. Наукова робота студентів та молодих вчених. В ННІ «Інститут геології» існують 

такі осередки студентів, аспірантів та молодих вчених: 

• рада молодих вчених (РМВ); 

• наукове товариство студентів (НТС); 

• студентській осередок Society of Exploration Geophysicists (SEG); 

• студентське конструкторське бюро (СКДБ). 

Студентське конструкторське бюро працює за допомогою співробітників кафедри гео-

фізики, де  декілька студентів проводять наукові дослідження. 

В 2018 р. студентській осередок Товариства геофізиків-розвідників ((Taras Shevchenko 

National University geophysical society – chapter of Society of Exploration Geophysicists (SEG) 

проводив регулярні засідання осередку на яких члени осередку презентували свої матеріали 

результатів участі в міжнародних подіях, готувались до проведення польового табору та об-

говорювали можливості співпраці з колегами з інших країн задля налагодження наукової 

співпраці. 15 студентів ННІ «Інститут геології» мають членство (SEG). Вони отримують жу-

рнали та доступ до бази журналів Geophysics, The Leading Edge і мають можливість брати 

участь у міжнародних подіях Товариства та організовувати навчальні заходи самостійно. 

Цього року на щорічних загальних зборах (SEG Annual Meeting), які проходили в Ана-

хаймі (США, 14-19 жовтня 2018), осередок SEG з ННІ Інститут геології визнано найкращим 

в світі (Best Student Chapter Award - https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-

Chapters/Student-Chapter-Excellence-Program) та нагороджено кубком і пам’ятними табличка-

ми відзнаки (рис. 3.3). Наш осередок на зборах представляли Олег Петрокушин та Олег Ло-

шаков. Українці їздили на збори за рахунок грантової підтримки від SEG: О. Петрокушин 

їздив за грантовою програмою SLS та О. Лошаков за програмою SEP (full travel grant), голов-

ний спонсор програми SEP - Exxon Mobil. Грантова підтримка складала $2500 на одну люди-

ну. Цього року осередку також призначено найвищий рівень – Summit. Вибір найкращих 

осередків та призначення рівня відбувається на основі оцінювання звіту по активності осере-

дків за попередній рік (в даному випадку за 2017). 

 

https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Chapters/Student-Chapter-Excellence-Program
https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Chapters/Student-Chapter-Excellence-Program


 
Рис. 3.3. Переможці 

 

Протягом 2018 р. студенти-геофізики ННІ “Інститут геології” відвідали п’ять  міжнаро-

дних навчальних польових таборів та міжнародну конференцію, на яких отримали незабутні 

враження та набули корисних навичок для свого майбутнього кар’єрного зростання. Табори 

та конференція проходили в таких країнах: США, Угорщина, Чехія, Румунія, Польща (рис. 

3.4, 3.5). 

Польові табори проводилися за підтримки спілки геофізиків-розвідників (Society of 

Exploration Geophysicists) та інших компаній, що виступали спонсорами та партнерами. Сту-

денти, що відвідували ці міжнародні табори є молоді та амбіційні учасники спілки SEG. 

Навчальні польові збори, що проводилися в містах Балатонкенесе (поблизу озера Бала-

тон) та Будапешт (Угорщина) в період 23-29 квітня 2018 р. були проведені під егідою міжна-

родних спілок AAPG та SEG. Учасниками були проведені геофізична зйомка з метою дослі-

дження складок, що залягають на території озера Балатон: проводилась сейсмометрія, магні-

тометрія, електрометрія (ВЕЗ, електротомографія) та топографічна зйомка. Від українських 

студентів виступали 2 учасники – Петрокушин Роман (студент 3 курсу ОС Бакалавр) та Ігна-

тьєва Марія-Валерія (студентка 2 курсу ОС Магістр).  

В період з 18 по 27 червня 2018 р. ННІ “Інститут геології” знову було представлено за-

кордоном 2 студентами-геофізиками 3 курсу ОС Бакалавр (Петрокушин Роман, Корнієнко 

Артем). Ці студенти відвідали польовий табір, що проводився в районі Західної Богемії (Че-

хія). Польові збори були проведені з метою дослідження відкладів вапняків, що перекривали 

вулканічні відклади віку 20-35 млн р. Учасники табору користувалися спеціалізованим про-

грамним забезпеченням, що дало їм змогу застосувати ці знання при поверненні в Україну. 

Протягом польового табору учасники мали змогу познайомитися  з викладачами та студен-

тами не тільки Європейських ВНЗ, а й представників Ефіопії та США.  

 



 
Рис. 3.4. Польовий табір на Дністрі 

 

 
Рис. 3.5. В печерах 

 

Студенти ННІ «Інститут геології» – члени SEG з 20 по 27 серпня 2018 р. другий раз по-

спіль провели міжнародний польовий геофізичний табір (Field Camp Ukraine). Цей захід від-

бувся завдяки фінансової підтримки Товариства геофізиків-розвідників (SEG) та студентсь-

кому осередку SEG, який діє в Інституті геології університету з 2002 р. Загальна кількість 

учасників табору становила 23 особи (Україна – 7, Румунія – 4, Угорщина – 3, Польща – 2, 

Хорватія – 2, Латвія – 2, Єгипет – 1, Росія – 1 та Норвегія – 1). Метою дослідження було ви-

вчення геометрії гіпсової печери. Об’єктом досліджень була печера Вертеба (один з небага-

тьох музеїв Трипільської культури). Польові роботи виконувалися протягом трьох днів з 



проведенням чотирьох геофізичних методів вимірювання. Організаторами і учасниками 

міжнародного геофізичного табору були студенти (Олег Петрокушин, Ярослав Попко, Марія 

Баришнікова, Марія-Валерія Ігнатьєва, Роман Петрокушин, Артем Корнієнко), аспіранти 

(Анатолій Чернов) та співробітники ННІ «Інститут геології» (Бондар К.М., Грищук П.І.).  

Студенти ННІ "Інститут Геології" Олег Петрокушин (1 курс магістратури), Анастасія 

Зіолковська, Артем Корнієнко, Кіра Борисенко, Роман Петрокушин (3 курс), з 1 по 12 верес-

ня взяли участь у міжнародній геофізичній школі, яка була організована SEG Student Chapter 

Bucharest та проходила у Vâlcea County (Румунія). Метою даних досліджень було вивчення 

геологічної будови території, через яку має проходити швидкісна магістраль та тунель.  

Четверо студентів Інституту: Марія-Валерія Ігнатьєва (2 курс магістратури), Олег Пет-

рокушин (1 курс магістратури), Роман Петрокушин та Артем Корнієнко (3 курс) з 23 по 29 

вересня взяли участь у міжнародних геофізичних змаганнях Field Competition, який організо-

вав SEG Student Chapter Krakow, що базується у Гірничо-металургійній академії імені Стані-

слава Сташиця (Польща). У підсумку студенти, які представляли українську команду зайня-

ли 2 місце серед 6 команд, що змагалися за перемогу, отримали сертифікати та цінні призи.    

Студенти Інституту взяли участь у найбільшій геофізичний конференції SEG року - 

Annual Meeting, яка у 2018 р. проходила у місті Анахайм, США. Цього року, Олег Лошаков 

та Олег Петрокушин  були відібрані для проходження престижних програм: SEP (Student 

Education Program) powered by Exxon Mobil та SLS (Student Leadership Sumposium) powered 

by Chevron, які проходили під час конференції. На цій конференції були підбиті підсумки 

діяльності студентських осередків SEG, яких налічується більше 500 у всьому світі. Вперше 

в історії, студентський осередок Київського національного університету імені Тарасі Шевче-

нка здобув найвищу нагороду - Best Student Chapter Award! Крім отримання перехідного ку-

бку здобуття цього титулу означає і отримання грошового призу у розмірі 5 000 $.  

В ННІ «Інститут геології» студенти, аспіранти і молоді вчені брали участь у проведенні 

наступних наукових конкурсах: 

• Змагання Imperial Barrel Award (IBA) (Білоус Юрій, Кравченко Євгенія, Подоляко Ліана, Ру-

дник Богдан та Ягорлицька Ксенія); 

• І та II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін напряму «Геологія» (ІІ етап: 

Букатюк Роман Миколайович – І місце, Лукомський Владислав Русланович – VI місце, Та-

шук Анна Олександрівна – ХІІ місце, Барановська Дарина Богданівна); 

• конкурс МОН наукових робіт студентів (призери 1 етапу: Краснікова Олена – 4курс ОПП 

«Геофізика», в 2 етапі конкурсу ННІ «Інститут геології» цього року не брав участі; 

• конкурсі НАНУ наукових робіт студентів (І етап -1 місце -  Краснікова Олена (1к магістра-

тури, геофізик), ІІ етап - 1 місце - Петрокушин Олег(1курс магістратури, геофізик). 

Членами НТС було проведено брейн-ринг між командами студентів. 

Членами НТС та РМВ було надано допомогу в проведенні VIІI Всеукраїнської конфе-

ренції-школи «Сучасні проблеми наук про Землю», ХVІІ Міжнародної наукової конференції 

«Геоінформатика» та XІІ Міжнародної наукової конференції “Моніторинг геологічних про-

цесів і екологічного стану середовища”. 

Протягом року студенти та молоді вчені брали участь у профільних конференціях все-

українського та міжнародного рівня як в Україні, так і за межами. При проведенні VIІI Все-

української конференції-школи «Сучасні проблеми наук про Землю» студентами зроблено 56 

доповідей і 14 – на міжнародних конференціях. 

Проводиться робота зі створення студентського осередку Спілки економічної геології. 

Впроваджується програма індивідуальної академічної мобільності (магістерські та ба-

калаврські програми обміну для студентів).  

Серед програм індивідуальної мобільності необхідно відмітити: 
1) програму Erasmus+ (успішна заявка на стажування студента 2 курсу магістратури освітньої 

програми «Геофізика» Олега Лошакова в Університеті Уппсала, Швеція) з подальшим ста-

жування в Геологічній Службі Фінляндії. Студенти 4 курсу групи геоінформатики Скорохо-

дова А.В. та Крученюк Я.І. пройшли короткостроковий період навчання, отримали компете-

нтності та результати навчання в Польщі (Erasmus + Interculture: international volunteering for 

city culture Lublin, Poland) з 13.09.2018 по 29.09.2018. 



2) програму канадського фонду Mitacs, до якого вперше приєдналася Україна. Серед 50 відіб-

раних учасників від нашої країни 22 представляли наш університет, в тому числі студентка 4 

курсу освітньої програми «Геологія» Скороходова А.В. та Крученюк Я.І. (група геоінформа-

тики). Стажування тривало в літній період в університетах західної частини Канади. 

3) за програмою інтернатури Міжнародної агенції з атомної енергії наукове стажування у пер-

шому півріччі проходили студентка 2 курсу магістратури за освітньої програмою «Геологія» 

Олександра Вальтер та студентка 4 курсу бакалаврату за освітньою програмою «Геологія» 

(група геоінформатики) Поліна Березіна.  

В 2018 р. Рада молодих вчених (РМВ) Інституту збільшилася на 6 членів. За звітній пе-

ріод при активному сприянні РМВ ННІ Інститут геології в Університеті було проведено ряд 

заходів спрямованих на популяризацію науки в цілому та активізацію молодих вчених.  

Представник РМВ аспірант Чернов Анатолій знаходився в Антарктиді в складі XXII 

українській антарктичній експедиції (грант надав Національний антарктичний науковий 

центр). 

Голова РМВ аспірант кафедри геофізики Анатолій Чернов брав участь в організації V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Об’єднані наукою», яка проходила у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка 8-9 листопада 2018 р.  

Ще одним напрямом роботи РМВ є налагодження співпраці з РМВ Університету. Так, 

представники РМВ інституту взяли участь в Загальних зборах Ради молодих вчених Універ-

ситету, Голова РМВ Інституту бере участь в засіданнях Правління РМВ Університету. Також 

представники Ради долучилися до Установчих зборів Наукового товариства студентів (кур-

сантів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

3.10. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. В цьому році успішно прове-

дено набір в аспірантуру, на диво не було конкурсу при вступі, нами зараховано 2 аспіранти 

на бюджетне навчання. Кількість аспірантів на 1.12.2018 року складає 19 осіб (32 – на 

1.12.2017), з яких 3 – без відриву від виробництва, а 3 – у відпустці по догляду за дитиною. 

В докторантуру набору не відбувалось, на 1.12.2018 в докторантурі - 1 особа (Трофи-

менко П.І. – н.к. – проф.Іванік О.М.). 

Ефективність докторантури в 2017 р. складає 100 % (випускниця Оберемок Н.В. отри-

мала рекомендацію до захисту дисертації), аспірантури – 62,5 % (8 випускників, 1 робота 

подана до ради  - Зеленко Ю., 4 рекомендовані до захисту). Але, як свідчить статистика, ви-

пускники аспірантури попередніх років захищаються впродовж 1-2 років після закінчення 

аспірантури.  

Практично не працювали 2 спеціалізовані ради, оскільки ради були тимчасово закриті 

на переоформлення: Д 26.001.42, Д 26.001.32. На сьогодні в спецради вже подано документи 

до захисту. 

3.11. Міжнародне співробітництво. Міжнародне співробітництво ННІ «Інститут гео-

логії» проводилось в 2018 р. з 19 державами, зокрема: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика 

Британія, Казахстан, Канада, Китайська Народна Республіка, Литва, Нідерланди, Німеччина, 

Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, США, Угорщина, Фінляндська республіка, Франція, 

Чеська республіка та організаціями, що представляють Європейський союз (рис. 3.6). 

Співробітники інституту за рахунок зарубіжних партнерів: 

• провели наукові дослідження в інших країнах; 

• взяли участь у наукових конференціях, круглих столах, нарадах; 

• пройшли стажування  за рахунок приймаючої сторони;  

• отримали програмне забезпечення провідних зарубіжних організацій тощо. 

 



 
Рис. 3.6. Міжнародне співробітництво 

 

На основі спільних наукових досліджень підготовлено монографії, підручники та вида-

но ряд статей, проведено ряд презентацій для налагодження наукових та науково-

виробничих зв’язків. 

Співпраця з Університетом природних ресурсів та наук про життя (BOKU) (Австрія): спі-

льні наукові розробки, розробка методики моделювання зсувних та селевих процесів, викладан-

ня курсу лекцій в університеті BOKU. Подача заявки Risk Assessment of Tailings Dams (RISTAD) 

на отримання гранту Горизонт 2020, H2020-MSCA-RISE-2018. (Іванік О.М.) (рис. 3.7). 

 

 
Рис. 3.7. Професор Іванік О.М. на лекції перед студентами Віденського університету 

 



Співпраця з Університетом Лотарингія, Вищою Гірничою школою НАНСІ, Вищою 

Школою нафтової геології (Франція): розробка та удосконалення програм підготовки магіс-

трів та аспірантів, укладено угоди про стажування студентів та аспірантів, підготовлено спе-

ціальні програми та курси. (Іванік О.М.). Співпраця з Університетом м.Пуатьє (Франція): 

спільні наукові дослідження з вивчення древньої біоти. (Нестеровський В.А.). Отримана лі-

цензія програмного забезпечення PaleoScan для інтерпретації сейсмічної інформації Eliis 

(Франція). 

Співпраця з Європейською асоціацією геовчених та інженерів (EAGE) (Нідерланди) з 

підготовки семінарів та конференцій, членство в організації. 

Співпраця з Університетом Ньюкасл (Велика Британія):спільні наукові розробки в 

сфері оцінки ризиків зсувної небезпеки. Подача заявки Increasing resilience to LANDSLIDES 

by innovative hazard assessment, prevention and mitigation (LANDSLIDES) на отримання гранту 

Горизонт 2020, H2020-WIDESPREAD-2018-2020 (WIDESPREAD) (Іванік О.М.). Отримана  

ліцензія програмного забезпечення GeoTeric для когнитивної інтерпретації сейсмічних даних 

FFA (Велика Британія). Співпраця з компанією "Petroleum Experts" (Велика Британія): 

отримання гранту на програмне забезпечення 1 308 000 фунтів стерлінгів. 

Співпраця з Зікенберзьким Інститутом (Німеччина) та Угорським музеєм Природничої 

Історії (Угорщина): організація міжнародного семінару за проектом INQUA 1606P, за ре-

зультатами семінару вийде окремий випуск Historical Biology, SCOPUS-індексованого жур-

налу (Попова Л.В.) 

Співпраця з Міжнародною Агенцією з Атомної Енергії та Геологічною Службою США: 

запуск проекту з геоінформаційного моделювання невідкритих ресурсів урану в Україні. 

Підготовлено проект науково-дослідної роботи, що подається на отримання фінансування. 

(кафедра геоінформатики). Отримана ліцензія програмного забезпечення OpenCPS для обро-

бки сейсмічної інформації Shearwater (США). Співпраця з компанією "Baker Hughes" (США) 

з використання програмного забезпечення цієї компанії те технічна підтримка. 

Співпраця з China University of Geosciences Beijing (Китайська Народна Республіка): 

проведення наукової роботи, обговорення питань подальшої співпраці в галузі геологічних 

наук і читання лекцій China University of Geosciences Beijing в рамках проекту “BeltandRoad” 

(Михайлов В.А.) (рис. 3.8). 

 

 
Рис. 3.8. Професор Михайлов В.А. зі студентами China University of Geoscience (Пекін) 

 



Укладено договір з компанією Bonkov Invest Group Іnc (Канада) на проведення науко-

вого супроводу геолого-розвідувальних робіт в Ісламській Республіці Мавританія. За попе-

реднім запрошенням цієї компанії співробітники інституту вже відкрили нове родовище ура-

ну (Загнітко В.М., Віршило І.В., Кравченко Д.В.) (рис. 3.9). 
 

 
Рис. 3.9. Професор Загнітко В.М. на польових роботах в Західній Сахарі (Мавританія) 

 

Співпраця з компанією Favss Limited (Об’єднана Республіка Танзанія): проведено оці-

нку золоторудних об’єктів, відкрито нове родовище золота, встановлено зв’язки з місцевими 

геологами, встановлено домовленість з компанією про подальші стосунки (Михайлов В.А.) 

(рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Професор Михайлов В.А. на польових роботах в Танзанії 



Продовжено співпрацю з Інститутом наук про Землю Словацької академії Наук (Сло-

ваччина) та  Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України: спільний нау-

ковий проект (Грінченко О.В.) 

Продовжено співрацю у рамках гранту Норвезького фонду інтернаціоналізації в освіті 

(SIU) CPEA-PD-2016-10008 (співкоординатор доц. Віршило І.В., учасники 

доц. Кравченко Д.В., доц. Байсарович І.М., доц. Курило М.М.) для налагодження освітньої та 

наукової співпраці з Університетом Ставангеру (Норвегія) (100 000 норвезьких крон): про-

ведення спільних навчальних та наукових семінарів, читання лекцій в Університеті Ставан-

гера (Байсарович І.М.). Проводилась співпраця з Товариством Норвезької геофізичної ком-

панії TGS (Норвегія): членство в організації.   

Започатковано співпрацю з Університетом Адама Міцкевича ( Польща), Університе-

том Бухаресту (Румунія), Університетом Ясс (Румунія), Гірничо-геологічним університетом 

Софії (Болгарія). В рамках співпраці проведено дві літні геологічні школи (червень – Львів-

ська, Івано-Франківська області, Україна; вересень – м. Камчія, Болгарія) за участю понад 30 

студентів та викладачів. В 2019 р. планується проведення такої школи у Польщі. Співпраця 

здійснюється за підтримки Американської Асоціації нафтових геологів. 

Участь у півфіналі Міжнародних змагань Imperial Barrel Award (IBA) (Чеська респуб-

ліка), що організований American Association of Petroleum Geologists (AAPG), студентів магі-

стратури під керівництвом Віршило І.В. Співраця з International Association of Geomagnetism 

and Aeronomy (AIGA) (Чеська республіка): членство в організації, участь в конференції. 

Співпраця з Університетом Миколаса Ромеріса (Литва), Королівським метеорологіч-

ним інститутом, Льєжським університетом (Бельгія), Карагандинським технічним універси-

тетом (Казахстан): спільні наукові дослідження, грантові заявки, публікації. (Митрохін А.В., 

Огар В.В., Вижва С.А,, Рева М.В.) 

Співпраця з академічними закладами Польщі (Техніко-гуманітарна академія та Вроц-

лавський університет науки і технології): підвищення кваліфікації (Зацерковний В.І.), участь 

у засіданні робочої групи освітнього проекту (Гожик А.П.). 

Співпраця з Геологічною службою Фінляндії (Фінляндська республіка): наукове ста-

жування студентів (Лошаков О.А.) 

Бондар К.М. була організатором проекту COST Action 17131 SAGA “The soil science 

&archaeo-geophysics alliance: going beyond prospection”, але не змогла взяти участь, у зв’язку з 

відсутністю від України національного координатора СOST. 

Співпраця з Європейською асоціацією геовчених та інженерів (EAGE) в організації су-

місних конференцій. EAGE надала підтримку у проведенні міжнародної конференції «Моні-

торинг геологічних процесів та екологічного стану середовища».  

3.12. Наукова діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами НАН 

України. Співпраця з УКРДГРІ, IГН НАНУ та відділом палеозоології ННПМ НАНУ в рам-

ках проекту INQUA 1606P, розробка засобів моделювання зсувної небезпеки та  розробка 

стратиграфічних схем четвертинних відкладів Азово-Чорноморського регіону (спільно з Ін-

ститутом геологічних наук НАН України) (Іванік О.М.). 

Участь у виконанні бюджетної теми Відділення морської геології, геоекології та осадо-

вого рудоутворення НАН України «Літолого-мінералогічний склад сопкових брекчій грязьо-

вих вулканів Керченсько-Чорноморського регіону» (Нестеровський В.А.). 

Співпраця з науковцями Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Се-

менка НАН України в рамках тем: «Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та 

перспективи її комплексного освоєння», «Критерії локалізації ніобієвого зруденіння в крис-

талічних породах Українського щита» (Дубина О.В.). 

Проведення спільних наукових досліджень у рамках міжнародного українсько-

словацького проекту «Акцесорні мінерали як індикатори геологічних процесів формування 

докембрійських гранітоїдів та їх металогенічний потенціал (Український щит)» (Інститут 

наук про Землю Словацької академії Наук, Братислава, Інститут геохімії, мінералогії та ру-

доутворення НАН України) (Грінченко О.В.). 



Спільні наукові дослідження, підготовка грантових заявок, публікації із НУБІП, Кар-

патським відділенням інституту геофізики ім. Субботіна, Інститутом грунтознавста і агрохі-

мії ім. Соколовського. Філіал кафедри геофізики - в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна: 

доктори наук Інституту проводять лекції, керують науковою роботою студентів та аспіран-

тів, спільно публікуються з співробітниками кафедри. 

Співпраця з Державною установою "Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологіч-

них полігонних досліджень  НАН України" та публікація монографії: «Геологическая соста-

вляющая безопасности глубинного захоронения радиоактивных отходов». 

Співробітники інституту беруть участь в спільних дослідженнях поза межами наукових 

розробок НАНУ та ННІ Інституту геології. Проводяться спільні дослідження з науковцями 

Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, Інституту геохімії на-

вколишнього середовища, Інституту геологічних наук НАН України  та подальша публікація 

результатів досліджень в фахових виданнях та збірниках конференцій.  

3.13. Інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення наукової ді-

яльності. Продовжувалася робота наших співробітників (Меньшов О.І., Тимченко Ю.А., 

Козіонова О.О.) по вдосконаленню журналу «Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Геологія». Статті нашого журналу індексуються в зарубіжній базі 

ESCI Web of Science. Крім того, і цього року КНУ оплатив для статей нашого журналу індек-

си DOI, куди входить інформація про статтю та видання. В інших журналах індекси DOI 

оплачують автори статей, що призводить до збільшення оплати за публікацію. Крім того наш 

журнал признаний в Україні, він внесений до найпрестижнішого Переліку А наукових фахо-

вих видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здо-

буття наукових ступенів доктора і кандидата наук (рис. 3.11). 

 

 
Рис. 3.11. Вісник на сайті 

 

Такі публікації – великий прорив для нашого колективу, це дає можливість підвищення 

міжнародного цитування наших статей. У фаховому виданні ННІ "Інститут геології", впро-

довж 2018 р. було видано черговий номер 79 за 2017 р., №№ 80, 81 вийшли друком, № 82 

вже знаходиться типографії, № 83 готується до друку. Протягом 2018 р. робота видання про-

довжується. Кожен з номерів містить близько півтора десятки наукових статей, авторами 

яких є викладачі, наукові співробітники, аспіранти та студенти фахівці геологічної галузі. З 

метою наближення видання до міжнародних стандартів, відбувається робота щодо оптиміза-

ції сайту, а також оформлення статей: підвищено вимоги до якості англійської мови приста-

тейних анотацій; до кожного номеру включено принаймні одну англомовну статтю; запрова-

джено практику залучення до редагування статей провідних фахівців (крім членів редакцій-

ної колегії); ініційовано роботу щодо стандартизації англомовного переліку статей і т. ін. 

Цього року значно збільшився обсяг статей, що подаються в журнал. 



Підтримувалась інтернет-сторінка «Наукова робота» на сайті інституту.  

Готується аналітична інформація щодо наукової роботи інституту протягом 2005-2018 рр. 

(деяка розміщена вже на сайті). 

Нажаль оновлення розділів «Наукова робота» на майже всіх сторінках кафедр та лабора-

торій проведено частково, у деяких кафедр така інформація відсутня зовсім. Було запропоно-

вано крім того створити профілі в Мережі трансферу технологій університету. За ініціативою 

НДЧ університету розпочато створення сторінок співробітників на ресурсі 

https://www.researchgate.net. Нажаль в цьому напрямку наша  робота не була достатньою, в 

інституті немає розуміння, що реклама – це додаткові зв’язки, теми, гроші нарешті.  

В цілому, стан нашого сайту – не найкращий, сайт застарілий і по суті, і по оформленню 

та вимагає кардинального оновлення, особливо, англомовна його сторінка. 

3.14. Про матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності. В Інституті дово-

лі застаріле обладнання, апаратура, комп’ютери. В 2018 р. за рахунок бюджетних грошей не 

було придбано нічого крім товарів за рахунок коштів договірних тем. В цілому, і в універси-

теті майже на всіх факультетах та сама проблема. 

 

4. Виховна робота 

 

Головною формою виховної роботи, найбільше прийнятною і поширеною, є навчаль-

ний процес, під час якого відбувається безпосереднє спілкування викладачів зі студентами, 

особливо – під час польових практик.  

Організаційний бік цієї роботи забезпечувався за допомогою деканату і кафедр. Протя-

гом року діяв інститут кураторів академгруп (30 викладачів), котрі працюють за індивідуа-

льними планами, затвердженими на кафедрах, володіють інформацією щодо особистості ко-

жного студента, його схильностей, інтересів та проблем. Все це фіксовано в щоденниках ку-

раторів, і вони періодично звітують на кафедрах про свою діяльність. Організацію, поточний 

контроль та координацію виховної роботи здійснював заступник  директора  доц. В.В. Шу-

нько. За необхідністю, приблизно раз на місяць, відбуваються виробничі наради  студентсь-

кого активу (старостати). Це забезпечує зворотний зв’язок між деканатом та студентським 

колективом і водночас є однією з форм виховної роботи.  

На факультеті активно працювали органи студентського самоврядування -  студпарла-

мент на чолі зі  студенткою 1 курсу магістратури Марією Шеверун , головою студентського 

профкому є студентка 4 курсу Анастасія Тюхтей. В гуртожитках №7 та КГРТ органи студе-

нтського самоврядування  представлені студентськими радами. Представники  студентського 

самоврядування приймають активну участь в роботі Комісії з поселення до гуртожитків, 

особливо слід відмітити студенток Валерію Шелухіну та Анастасію Тюхтей. Спільними зу-

силлями цих органів та з їх ініціативи протягом звітного періоду на факультеті відбулося 

багато цікавих і корисних заходів. Сюди можна віднести волонтерську діяльність,  професій-

ну агітацію в школах, організацію спортивних змагань між командами з футзалу, конкурс 

«Містерія»,проекти "«консультант абітурієнта», «Студкуратор». Проведено  цілу низку по-

ходів вихідного дня – Київське море, Н.Безрадичі, Голосіївський ліс (ініціатор – Голова сту-

дпарламенту Марія Шеверун). Вперше за всю історію проведення команда КВН (капітан – 

ст.. 3 курсу Кирило Залата) виграла Кубок Ректора. 13 листопада проведено зустріч з керів-

ництвом українського відділення міжнародної Ініціативи орості видобувних галузей. 

Загальна кількість іногородніх студентів геологічного факультету, котрі мешкають у 

гуртожитках, становить 233 особи (183 – в гурт. №7, 50 – в гурт. КГРТ). На поточний момент 

в ННІ «Інститут геології» навчається на денній формі 383 особи, у тому числі 22 за контрак-

том, з них  8 іноземців,  загальна кількість студентів ННІ «Інститут геології» на  поточний 

момент становить 391 осіб. Загальна кількість іногородніх студентів, що мешкають у гурто-

житках – 237 осіб. 

 Заступник декана й куратори груп систематично відвідували гуртожитки з метою ви-

рішення питань, пов’язаних з проживанням та побутом студентів. План виховної роботи фа-

культету узгоджувався з планами роботи студентського парламенту та студрад. У гуртожит-

https://www.researchgate.net/


ках підтримується належний санітарний стан і порядок. На поверхах і блоках призначені 

старости, вивішені графіки чергування. Активно діють студради гуртожитків, куди входять 

студенти-геологи.  У гуртожитку №2 КГРТ за підтримки в.о. директора  студмістечка І.І. Лі-

бак  виконуються ремонти окремих кімнат для переселення студентів з 5 поверху, де най-

ближчим часом планується проведення капітального ремонту. 

У здійсненні факультетського плану виховної роботи значну допомогу й підтримку на-

дає Молодіжний центр культурно-естетичного виховання університету.     

 

5. Профорієнтаційна робота 

 

Профорієнтаційна робота у 2018 р. проводилася відповідно із затвердженим Вченою 

радою ННІ «Інститут геології» планом робіт у наступних напрямках.  

5.1. Загально-університетські та інші заходи. Особливістю профорієнтаційної роботи 

у поточному році була тісна взаємодія з Центром комунікацій та Підготовчим відділенням 

нашого університету. Так, у рамках загально-університетських днів відкритих дверей відбу-

лися освітні виставки – у Навчально-спортивному комплексі (14 квітня 2018 р.) та КНУ-

EXPO (29 вересня 2018 р.) у головному корпусі університету (29 вересня 2018 р.).  

На цих заходах викладачі та студенти отримали чудову можливість для популяризації 

геологічних спеціальностей, презентації освітнього потенціалу ННІ «Інститут геології» та 

безпосереднього спілкування з майбутніми абітурієнтами.  

Співробітники Інституту також взяли участь у роботі Першої профорієнтаційної кон-

ференції «Моя майбутня професія», що була організована освітньою компанією IBS 

Education в Українському Домі 10 листопада 2018 р. На конференції презентувалися освітні 

можливості факультетів та інститутів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, включаючи ННІ «Інститут геології». 

20 вересня 2018 р. у м. Бровари відбувся Ярмарок професій, організований Київським 

обласним центром зайнятості та його Броварським центром. На цьому заході презентувались 

можливості Інституту щодо підготовки фахівців у галузі «Наук про Землю»  

5.2. Дні відкритих дверей ННІ «Інститут геології» та інші заходи. У 2018 р. було ор-

ганізовано два таких заходи. Перший відбувся 23 березня 2018 р., напередодні Дня геолога. 

Інститут відвідали школярі 10 класу ЗОШ № 256 Оболонського району м. Києва, 7–9 класів 

ЗОШ №2 09 Дніпровського району м. Києва, а також учні гуртка геології Київського палацу 

дітей та юнацтва (керівник доц. Крочак М.Д.). Після екскурсії відбулася геологічна віктори-

на, а переможці отримали заслужені нагороди.  

18 жовтня 2018 р. було організовано ще один День відкритих дверей. Серед організова-

них груп школярів виділялася учні ЗОШ № 256 Оболонського району м. Києва. З педагогіч-

ним колективом цієї школи викладачів Інституту пов’язує тривала творча співпраця. У цій 

школі створено Геологічну лабораторію, присвячену пам’яті доцента геологічного факульте-

ту, дослідника незвіданих таємниць в історії людства та видатного популяризатора геології 

Р.С. Фурдуя. Останні роки викладачі Інституту проводили в цій лабораторії уроки з геології, 

організували гурток з штучного вирощування кристалів. Тому не дивно, що декілька учнів 

саме цієї школи стали студентами Інституту. 

Крім днів відкритих дверей, 28 вересня 2018 р. за ініціативою директора Інституту гео-

хімії, мінералогії та рудоутворення НАН України академіка Пономаренка О.М. до Інституту 

завітали учні середньої школи с. Омельник (Полтавська область). 

Перед школярами, що відвідали наш заклад в рамках зазначених заходів, в аудиторії 

імені В.І. Вернадського виступили керівники Інституту, які розповіли про традиції, умови 

вступу та особливості навчання в закладі, про спеціальності і спеціалізації, за якими ведеться 

підготовка бакалаврів та магістрів геології. Учням були продемонстровані аудиторії, лабора-

торне обладнання а також організовані екскурсії залами Геологічного музею. 

В ННІ «Інститут геології» 27 березня 2018 р. відбувся Ярмарок вакансій виробничих 

організацій та наукових установ для студентів і випускників Інституту геології та Коледжу 

геологорозвідувальних технологій. На Ярмарок прибули представники 12 виробничих і ака-



демічних підприємств, зокрема, УкрДГРІ, ПАТ «Обєднана гірничо-хімічна компанія», ПАТ 

«Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Геоюніт», ДГП «Укргеофізика», ТОВ «Тут-

ковський. Інтегровані технології», ПРаТ «Візіком», ТОВ «Інженербудпроект», ТОВ 

«ТВІКС», ДП Енергопроект, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.  

5.3. Робота в Геологічному музеї ННІ «Інститут геології» має важливе як пізнаваль-

не, так і профорієнтаційне значення для школярів. Ведеться постійно у вигляді геологічних 

екскурсій, а також у рамках Днів відкритих дверей Інституту. У 2018 р. музей відвідало бі-

льше 1200 учнів, включаючи 35 організованих груп.  

5.4. Участь в організації та проведенні конкурсів, олімпіад у сфері наук про Землю. 

Викладачі Інституту брали участь у конкурсах-захистах Малої академії наук (секція «Геоло-

гія, геохімія і мінералогія») на рівні м. Києва, Київської області, та фінального конкурсу-

захисту, який відбувся в Києві 3.04.2018–6.04.18, на якому перше місце посіла учениця Акі-

мова Д.Є. – нинішня студентка-першокурсниця. 

Співробітники Інституту входили до складу журі Всеукраїнського конкурсу наукової 

творчості учнів Intel Еко Україна, якій відбувся 6–9 лютого 2018 р. 

У березні-квітні в рамках загально-університетських заходів відбулася олімпіада з гео-

графії для випускників шкіл України. Фінальний другий тур олімпіади відбувся на географі-

чному факультеті 21 квітня 2018 р.  

За ініціативою та участю викладачів Інституту відбулась Четверта міська геологічна 

олімпіада з геології учнів ЗОШ м. Києва. 

5.5. Робота в школах, гімназіях, коледжах Києва, та інших областей України:  

На базі ЗОШ № 13 м. Києва проведено семінар-практикум, де за участю викладачів ге-

ології в школі та керівників геологічних гуртків обговорено питання впровадження геологіч-

них знань в школах.  

У 2018 р. проводилися зустрічі співробітників Інституту з учнями ЗОШ інших областей 

України. Так, 12 вересня 2018 р. відбулась поїздка у м. Зіньків Полтавської області (проф. 

Михайлов В.А., проф. Кошляков О.Є., проф. Карпенко О.М.). 

1 листопада 2018 р. викладачі ННІ «Інститут геології» (проф. Михайлов В.А., проф. 

Вижва С.А., проф. Карпенко О.М. зустрілися з колективом «Укрбургаз» в м. Красноград Ха-

рківської області, де повідомили про особливості навчання і вступу до ННІ «Інститут геоло-

гії». 3 листопада 2018 р. відбулася зустріч з учнями ЗОШ № … м. Полтава, де спілкувалися з 

учнями випускного класу.  

Матеріали щодо профорієнтаційної роботи систематично висвітлювались на сайті ННІ 

«Інститут геології» та у соціальній мережі Facebook. Популярні матеріали з геології розмі-

щувались на сторінці YouTube. 

Важливою ланкою профорієнтаційної роботи протягом звітного періоду була активна 

участь студентського парламенту Інституту геології в організації та проведенні профорієнта-

ційних заходів. Так, у вересні з метою коригування напрямів профорієнтаційної роботи в 

ННІ «Інститут геології» проведено опитування студентів 1-го курсу щодо джерел інформації, 

з яких вони довідались про геологічну професію та Інститут геології (рис. 5.1, 5.2).  

Результати опитування свідчать про те, що найбільше першокурсників довідались про 

геологію та  ННІ «Інститут геології» через своїх батьків, родичів чи знайомих, які або пра-

цюють в геології, або здобували геологічні спеціальності. Чимало студентів знайшли необ-

хідну інформацію завдяки інтернет–ресурсам, серед яких сайт Інституту геології та сайт 

КНУ, а також соціальні мережі. Отже, одним із дієвих засобів підвищення кількості та  якос-

ті абітурієнтів в ННІ «Інститут геології» є вдосконалення  і підвищення інформативності ін-

тернет-джерел. 

 



 
Рис. 5.1. Кругова діаграма результатів опитування 

 

 
Рис. 5.2. Результати опитування 



6. Господарська робота 

 

Матеріально-технічне забезпечення. До позитивних моментів у матеріально-

технічному забезпеченні навчального процесу можна віднести: 
1. Технічний стан будівлі, інженерних мереж та систем аудиторного корпусу підтримувався на 

належному рівні. 

2. Проведено  ремонт приміщень № 103, 105, 405. 

3. Здійснено модернізацію освітлювальних приладів місць загального користування (коридо-

рів, санвузлів) з метою підвищення  енергоефективності. 

4. Обладнано відіопроекторами 5 аудиторій. 

5. Отримано 5 сучасних комп’ютерів від фір 

6. ми «ТВІС-ІНФО» у якості благодійної допомоги. 

7. Згідно укладеної угоди   з компанією «ESRI»  отримано безкоштовно 50 ліцензій  на програ-

мне забезпечення Arc Gis строком на 1 рік (до 05.2019 року). 

Серед нагальних проблем Інституту з минулого року залишаються такі: 
1. Комп’ютерна техніка, яка використовується для навчання студентів (42 одиниці) 

2. та забезпечення навчального процесу, застаріла (значна частина 2004-2005 року  випуску) та 

потребує оновлення. 

3. Загалом в навчальному процесі використовуються п’ять комп’ютерних класів із загальною 

кількістю 46 комп’ютерів, з яких 15% потребують ремонту різного ступеню складності. 

4. Недостатнім є забезпечення інституту ліцензійними програмами.  

5. Значна кількість аудиторій та кабінетів потребує оновлення меблів та проведення ремонтних 

робіт.  

Пропозиції. Придбання приладу мікроскоп-спектрофотометр МСФ-30У (орієнтовна ці-

на 285000 грн.) для визначення відбивної здатності вітриніту; газоаналізатора для проведен-

ня виробничих та наукових досліджень при дослідження колекторів нафти і газу. 

 

Директор ННІ «Інститут геології» професор                                                              В. Михайлов 


