
1 
 

ЗВІТ 

директора ННІ «Інститут геології» за 2019 р. 

 

1. Загальна характеристика ННІ «Інститут геології» 

 

У 2019 р. виповнилося 75 років геологічному факультету (з 2015 р. – навчально-

науковий інститут «Інститут геології») Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка!  

Наразі ННІ «Інститут геології» є потужною науково-освітянською структурою, роботу 

якої забезпечує 7 кафедр, науково-дослідна, адміністративно-організаційна і господарська час-

тини, Інформаційно-обчислювальний сектор і геологічний музей, а також Коледж геологороз-

відувальних технологій.   

ННІ «Інститут геології» (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 нау-

кових досліджень в галузі геології». Роботу Інституту забезпечує 7 кафедр, науково-

дослідна, адміністративно-організаційна і господарська частини. Крім того до складу Інсти-

туту входять Інформаційно-обчислювальний сектор і геологічний музей. Інституту також 

підпорядкований Коледж геологорозвідувальних 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 (січень–травень), 

Шостак А.В., к.г.-м.н. (червень–грудень) (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., проф.). 

Науково-дослідні лабораторії (їх керівники): 
• 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 2019 році, оцінка 

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

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

 Отримали диплом 

бакалавра у 2019 

р. 

Продовжили навчання у 2019/2020 н.р. за ОКР 

«Магістр» 

Припини-

ли навчан-

ня Держзамовлення Контракт 

Денна форма  70 52 1 18 

Заочна форма  - - - - 

Всього 70 52 - 18 
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Таблиця 2.2 – Оцінка рівня інституційної привабливості академічних програм 

Навчальна програма Поступили на навчання у 2019 р. 

За держза-

мовленням 

На контрактній основі Всього 

Громадяни України Іноземці 

Бакалавр 

Геологія 39 - - 39 

Геологія (на основі ОКР молодший спеціаліст) 8 - - 8 

Геофізика та комп’ютерна обробка геолого-

геофізичних даних 4 1 - 

5 

Геофізика та комп’ютерна обробка геолого-

геофізичних даних (на основі ОКР молодший 

спеціаліст) 

5 

 

 

2 

 

 - 

7 

Геоінформаційні системи і технології 6 - - 6 

Геоінформаційні системи і технології (на 

основі ОКР молодший спеціаліст) 2  - 

2 

Оцінка землі та нерухомого майна 10 1 - 11 

Науки про Землю та викладання геолого-

географічних дисциплін 

- 

 

- 

 

41 

 

41 

Всього 74 4 41 119 

Магістр 

Геологія 8 1 - 9 

Гідрогеологія 10 - - 10 

Геофізика 10 2 - 12 

Геоінформатика 7 - - 7 

Геологія нафти і газу 10 - - 10 

Геохімія і мінералогія 5 1 - 6 

Геоінформаційні системи і технології 7 - - 7 

Всього 57 4 - 61 

РАЗОМ 131 8 41 180 

 

2.2. Кадрове забезпечення освітнього процесу. Навчальний процес в Інституті забез-

печує 52 штатних викладача, з них 15 професорів, докторів наук і 25 доцентів, кандидатів наук 

(табл. 2.3–2.6). Крім того до навчального процесу залучаються аспіранти ННІ «Інститут гео-

логії» (від 5 до 10 осіб) і співробітники НАН України (до 10–15 осіб, всі доктори наук). Всі 

науково-педагогічні співробітники залучені до наукового процесу і проводять наукові дослі-

дження в рамках держбюджетних, госпдоговірних чи кафедральних (міжкафедральних) тем. 

 
Таблиця 2.3 – Кількість штатних одиниць професорсько-викладацького складу (разом з пого-

динниками) 

Рік Професори, доктори наук Доценти, кандидати наук Асистенти Всього 

2014 17 37 3 57 

2015 14 30 3 47 

2016 12 32 4 48 

2017 14 31 7 52 

2018 15 27 9 51 

2019 15 25 12 52 

 
Таблиця 2.4 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 01.12.2019 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 1 6 

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

Професор (д.н.) - 0,5 2 1 1 - - 4,5 
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Доцент (к.н) 2 4 2 2 2 4 5 21 

Асистент (к.н.) 2 - - 1 1 1 2 7 

Асистент (б.с.) - - - - 1 - - 1 

ВСЬОГО 5 5,5 5 5 6 6 8 40,5 

 

Таблиця 2.5 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 01.12.2019 р. (погодинники), год. 

Посади  

Загальної та 

історичної 

геології 

ГРКК 

Мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

Геофі-

зики 

ГНГ Гідрогеології 

та інженерної 

геології 

Геоін-

форма-

тики 

Всього 

Професор (д.н.) 2 (286) - 1 (159) - - - - 3 (445) 

Доцент (к.н.) - - 2 (263) 1 (205) - 1 (56) - 4 (524) 

Асистент (к.н.) 2 (63) - - 1 (163) - 1 (90) - 4 (316) 

ВСЬОГО 4 (349) - 3 (422) 2 (368) - 2 (146) - 11 (1285) 

 

Таблиця 2.6 – Участь співробітників НАН України у підготовці фахівців у 2019/2020 н.р.  

Прізвище Інститут 
Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 
Форма залу-

чення 

Наванта-

ження 

Долін В.В. ІГНС  Д.г.н. Проф. ВЦП НАНУ 40 

Зелик Я.І. ІКД  Д.техн.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 207 

Бахмутов В.Г. Інститут геофізики Д.г.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 14 

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

Іщенко М.В. 
Головна астрономіч-

на обсерваторія 

К.Фіз-

мат.н.  
 ВЦП НАНУ 88 

Лубський М.С. ІГН К.техн.н. М.н.с. ВЦП НАНУ 236 

Самойленко Л.В. ІГН Л.г.н С.н.с. ВЦП НАНУ 204 

Покалюк В.В. ІГНС Д.г.н. С.н.с. ВЦП НАНУ 16 

Ковальчук М.С. ІГН Д.г.н. Проф. ВЦП НАНУ 201 

Всього 1118 

 

Виконання педагогічного навантаження за минулий навчальний рік і середнє наванта-

ження по кафедрах у поточному навчальному році наведено в табл. 2.7, 2.8. 

 
Таблиця 2.7 – Виконання педагогічного навантаження у 2018/2019 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 6374 3338 1396 162 1493 858 1483 

Гідрогеології та інженер-

ної геології 
3484 1990 969 50 826 379 670 

Геофізики 3212 1705 866 14 709 403 614 

Мінералогії, геохімії та 

петрографії 
2737 1861 944 14 759 295 267 

Геології нафти і газу 2577 1193 641 135 325 445 674 

Геології родовищ корис-

них копалин 
2561 1324 650 106 470 491 320 

Загальної та історичної 

геології 
2854 1260 585 60 523 758 162 

 Всього  23798 12671 6051 541 5105 3629 4190 

 

 

 

 

 



4 
 

Таблиця 2.8 – Середнє навантаження по кафедрам у 2019/2020 н.р. 

Кафедра Кіль-

кість 

ставок 

Зага-

льне 

наван-

тажен-

ня 

Середнє 

загальне 

навантажен-

ня (штатних 

сп.) 

Середнє 

навчальне 

наванта-

ження (шта-

тних сп.) 

Загальна 

кількість 

годин по-

годинників 

Загальна 

кількість 

годин 

ВПЦ 

НАНУ  

Кіль-

кість 

годин 

аспі-

рантів 

Загальної та істори-

чної геології 

5 3190 564,0 273,8 370 16 0 

Геофізики 6 3158 453,5 250,2 437 69 0 

Гідрогеології та ін-

женерної геології 

6 3454 541,6 314,6 204 40 0 

Мінералогії, геохімії 

та петрографії 

5 2421 399,2 285,6 425 14 0 

Геоінформатики 8 5172 520,6 291,4 1007 936 0 

Геології нафти і газу 5 2103 420,6 213,6 0 0 0 

Геології родовищ 

корисних копалин 

5,5 2499 430,0 202 349 0 0 

Всього 40,5 18997 3329,5 1831,2 2792 1075 0 
 

2.3. Результати вступної компанії 2019 р. На 01.12.2019 р. в Інституті навчається понад 

400 пошукувачів вищої освіти, включаючи бакалаврів (286 осіб), магістрів (122), аспірантів 

(15). Підготовка пошукувачів вищої освіти здійснюється за двома спеціальностями: 103 «Нау-

ки про Землю» (за навчальними програмами і спеціалізаціями Геологія, Геофізика, Гідрогеоло-

гія, Геоінформатика, Геологія нафти і газу, Геохімія і мінералогія, Economic Geology, Applied 

Geology) і 193 «Геодезія і картографія» (Геоінформаційні системи і технології, Оцінка землі та 

нерухомого майна). Результати набору абітурієнтів за останні роки наведені в табл. 2.9. 

 
Таблиця 2.9 – Результати набору в ННІ «Інститут геології» в 2015–2019 р. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Спеціальність «Науки про Землю» 

Бакалаври 87 46 62 61 64+41* 

Магістри 40 60 60 59 54 

Спеціальність «Геодезія та картографія» 

Бакалаври - 4 20 13 17 

Магістри - 10 18 7 7 

Всього 

Бакалаври 87 50 82 74 81+41* 

Магістри 40 70 78 66 61 

ВСЬОГО 127 120 160 140 183 

Примітка. З урахуванням контрактників і набору на 2-й курс (бакалаври); * – набір громадян Туркме-

ністану на навчальну програму «Науки про Землю та викладання геолого-географічних дисциплін» 

(разом з географічним факультетом). 

 

У 2018/2019 н.р. було запроваджено нову програму підготовки «Геофізика та 

комп’ютернa обробка геолого-геофізичних даних» за ОР «бакалавр», спеціальність 103 Нау-

ки про Землю (за денною формою навчання). Здійснено набір групи студентів в кількості 5 

осіб. Крім того було здійснено набір групи студентів в кількості 7 осіб на дану програму 

«Геофізика та комп’ютернa обробка геолого-геофізичних даних» за ОР «бакалавр», спеціа-

льність 103 Науки про Землю (за денною формою навчання, за скороченою програмою під-

готовки на базі ОР «молодший спеціаліст»).  

Також було відкрито програму «Науки про Землю та викладання геолого-географічних 

дисциплін» за ОР «бакалавр», спеціальність 103 Науки про Землю (за денною формою нав-

чання, мова навчання російська). Здійснено набір групи студентів в кількості 41 особи. 
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Загальний аналіз ефективності набору на нові програми показує, що подрібнення набо-

рів на ОР «бакалавр» не завжди може приводити до збільшення наборів абітурієнтів і при 

відкритті нових програм необхідно ґрунтовну розробляти стратегію профорієнтаційної робо-

ти для забезпечення набору на дані програми та відмовлятися від набору на програми з нее-

фективним залученням студентів.  

Відповідно для планів набору абітурієнтів у 2019 р. на  освітню програму «Геофізика та 

комп’ютернa обробка геолого-геофізичних даних» набір об’являтися не буде. Також ННІ 

«Інститут геології» не буде проводити набору абітурієнтів у 2019 р. на  освітню програму 

«Оцінка землі та нерухомого майна» ОР «магістр», спеціальність 193 «Геодезія та землеуст-

рій». Освітні програми «Applied geology» та «Economic geology» вимагають більших зусиль з 

їх реклами для залучення абітурієнтів з закордону. Перелік освітніх програм, за якими буде 

здійснюватися набір у 2020 р. наведений в табл. 2.10. 

 
Таблиця 2.10 – Освітні програми ННІ «Інститут геології» на вступну компанію 2020 р. 

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований 

обсяг 

Код Назва Код Назва  Денна Заочна 

ОС Бакалавр 

10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

Землю 

Геологія та менеджмент надрокористу-

вання 
95 - 

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 - 

 

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

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

лінами, індивідуальні консультативні співбесіди між викладачами і студентами. Крім того 

протягом кожного з семестрів відбувається проміжна атестація студентів для контролю за-

своєння ними отриманих знань. 

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

удосконалення у 2018–19 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 виклада-

ються в ННІ «Інститут геології», було приведено до рекомендованих форм ті частини робо-

чих навчальних програм, де подається досконаліший опис системи оцінювання. Також про-

водиться приведення результатів навчання за дисципліною до програмних результатів нав-

чання відповідно до затверджених стандартів вищої освіти. 
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Проведена підготовка з приведення до загальноінститутського стандарту процесу з під-

готовки та оформлення магістерських робіт. 

2.5.  Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу.  
Підручники і навчальні посібники, видані у 2018/2019 н.р.: 

1. Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Демидов В.К. ГІС в науках про Землю. 338 с. 

2. Чомко Д.Ф., Удалов І.В., Кошляков О.Є., Чомко Ф.В., Чомко Р.Ф. Українсько-російсько-

англійський словник гідрогеологічних термінів і словосполучень. 96 с. 

3. Павлова О.О., Павлов Г.Г. Базові терміни і поняття в літології. 64 с. 

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

5. Михайлов В.А. Базові терміни та поняття геотектоніки. 335 с. 

6. Чечіль Ю.О., Квасниця І.В., Митрохин О.В., Жук Б.М., Кулік А.В. Загальні засади судової 

гемологічної експертизи. 59 с. 

7. Лукієнко О.І., Кравченко Д.В., Янченко В.П., Структурно-парагенетичний аналіз (на текто-

нофаціальній основі). 374 с. 

8. O. Ivanik, V. Shevchuk, V. Yanchenko, K. Hadiatska. Geological Trip Field Guide. 26 p. 

9. Трофименко П.І., Сябрук О.П., Борисов Ф.І., Мірошниченко М.М., Цапко Ю.Л., Трофимен-

ко Н.В. Спосіб визначення інтенсивності емісії газів з ґрунту (на прикладі СО2). 28 с. 

10. Безродна І.М., Гожик А.П. Петрофізика. 256 с. 

Електронні видання: 
1. Митрохин О.В. Петрографія технічного каміння. 110 с. 

2. Hrinchenko O.V. Theory of ore formation. 92 p. 

3. Kravchenko D. "Geology of the area of field practice in geological mapping and structural analysis" 8 p. 

4. Вижва С.А., Зацерковний В.І., Демидов В.К.,    Онищук В.І. Методичні вказівки з підготов-

ки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 103 Науки про Землю. 40 с. 

2.6. Опис нових методик викладання. Впровадження нових методик викладання в ці-

лому відбувається шляхом розробок та оновлень лекційного матеріалу у вигляді мультіме-

дійних презентацій. Частина викладачів на практиці використовує сучасні методи дистанцій-

ного спілкування із студентами (Skype, Hangout). В тому числі використовуються системи 

для організації навчання Google Class. Слід відзначити, що більшість студентів позитивно 

відноситься до запропонованих методик під час навчання. Однак, частка вмотивованих до 

самостійного навчання студентів становить 20–50 % залежно від групи, курсу та вимогливо-

сті 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. 

Крім того, для студентів постійно організовуються семінари і тренінги із професійних 

дисциплін, які викладають фахівці провідних світових компаній. 

2.7. Наукові досягнення студентів. 

• кількість студентів які мають наукові публікації – 72, 

• кількість статей всього – 5, 

• у тому числі в фахових виданнях – 4, 

• кількість виступів студентів на наукових конференціях – 92 (міжнародні – 21, всеукраїнські - 71),  

• кількість переможців і призерів конкурсів наукових робіт – 3, 

• кількість переможців і призерів студентських олімпіад – 1. 

Студентський науковий осередок організував наукове змагання Geoquiz, 12 листопада 

2018 року – організатори SEG Student Chapter Kyiv (О. Петрокушин, Р. Петрокушин, 

А.Корнієнко). Прийняли участь студенти, викладачі, молоді науковці. 

Студенти виступили як співорганізатори конференцій: 

• IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Зем-

лю», 16–19 квітня 2019, Київ;  

• First EAGE Workshop on Assessment of Landslide and Debris Flows Hazards in the Carpathians, 

17-20 червня 2019, Львів, Україна. 
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2.8. Робота науково-методичної комісії інституту. За звітний період (2018–2019 н.р.) 

методичною комісією проведено 7 планових засідань, на яких опрацьовувалися питан-

ня 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 і внесення змін до 

існуючих 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, приводяться до єдиного формату та переда-

ються до вченої ради ННІ «Інститут геології» для затвердження нові робочі програми навча-

льних дисциплін, що викладалися у 2018–2019 н.р. та будуть викладатися в ННІ «Інститут 

геології»  у 2019–2020 н.р. Готуються до обов’язкового розміщення навчальних програм ди-

сциплін в інтернет-бібліотеці на сайті інституту. Комісія засвідчила 100% забезпеченість ін-

ституту робочими програмами навчальних дисциплін. Було прорецензовано дві нові освітні 

програми в ННІ «Інститут геології» на 2018–2019 н.р. та освітні програми КГРТ і Навчально-

науковий центру "Інститут біології та медицини". 

Також комісією: 

• Надано рекомендації на публікацію та передано на розгляд вченої ради ННІ «Інститут гео-

логії» навчальних посібників – 2,  навчально-методичні матеріалів – 1:  

• Навчальні посібники – Павлова О.О., Павлов Г.Г. «Базові терміни та поняття в літології. До-

відковий посібник», Митрохин О.В. «Петрографія технічного каміння». Інші навчально-

методичні матеріали  – Трофименко П.І., Сябрук О.П., Борисов Ф.І., Мірошниченко М.М., 

Цапко Ю.Л., Трофименко Н.В. «Спосіб визначення інтенсивності емісії газів з ґрунту (на 

прикладі СО2)». 

• Надано рекомендації та розміщено на сайті інституту навчальних посібників – 1,  навчально-

методичні матеріалів – 1:  

• Навчальні посібники – Грінченко О.В. «Theory of ore formation (Теорія рудоутворення)». Ін-

ші навчально-методичні матеріали – Вижва С.А., Зацерковний В.І., Демидов В.К., Онищук 

В.І. «Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 

103 Науки про Землю» 

Підготовлені зміни та доповнення до оперативних навчальних планів 2019–2020 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. 

2.9. 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 сво-

їх посадових обов’язків з відповідними заохочувальними та дисциплінарними наслідками. 

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

ки 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 

наукову 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. 
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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 цей рік не відбулось збільшення штатного ро-

зпису НДЧ ННІ «Інститут геології» за рахунок відкриття нових тем, на сьогодні фінансується 

тільки одна бюджетна тема (н.к. Вижва С.А.). 

Загальна кількість ставок співробітників 9, співробітників НДЧ усього – 15, у тому чис-

лі: докторів наук – 5, кандидатів наук – 5, інженерно-технічних співробітників – 5. З 15 оди-

ниць зараховано сумісників – 7 (4 доктори наук, 1 – кандидат наук, 1 - провідний інженер). 

Штатні співробітники здебільшого мають неповні ставки (0,75). 

За рахунок низького рейтингу Запиту на нову бюджетну тему (64 балів з 100 можли-

вих) (н.к. Шнюков С.Є.) тема не пройшла перший університетський етап. 

Таким чином, кількість ставок в ННІ «Інститут геології» катастрофічно зменшується, 

але збільшується рейтинг співробітників НДЧ (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Штатний склад наукових співробітників інституту у 2005–2019 рр. 

 

Останні 10 років загальне фінансування бюджетних геологічних досліджень поступово 

зменшувалось у зв’язку з загальною тенденцією МОН України та керівництва університету 

щодо конкурсних критеріїв, які здебільшого ґрунтуються на публікаційній активності авто-

рів проектів в міжнародних базах даних.  

 В 2018 завершено виконання держбюджетної теми №16БФ049-01 "Розробка комплекс-

ної петролого-мінерало-геохiмiчної моделі північно-західної частини Українського щита на 

базі створеного Геологічного депозитарію цього регіону" (науковий керівник – доктор геол. 

н.  Шнюков С.Є.) при НДЛ Мінералого-геохімічних досліджень. Відновлення фінансування 

по новій темі в цій лабораторії очікується в найближчі роки. Всі ці події призвели до факти-

чного закриття двох науково-дослідних секторів та 1 науково-дослідної лабораторії. Змен-

шилось поступово фінансування також і НДЛ Теоретичної і прикладної геофізики при під-

вищенні рівня співробітників. 

 Рівень наукових кадрів за 14 років поступово зростав, що демонструє поступове збі-

льшення кількості ставок співробітників з науковим ступенем (з 9 посад (25 %) у 2005 році 

до 17 у 2018 році (56 %) та 11 в 2019 (69 %).  

Таким чином, не дивлячись на незмінне фінансування теми в 2019 р., співробітники її 

мають бути готовими до додаткового скорочення фінансування в 2020 р., оскільки загальне 
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фінансування університету від МОН не збільшилось при плануємому збільшенні заробітних 

плат в 2020 р. Становище з бюджетним фінансуванням вимагає інтенсивної роботи: 

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

у міжнародних наукових фондах для підвищення матеріального становища співробітників 

наукових тем; 

• підвищення публікаційної активності наукових співробітників, 

• підготовки з дуже високою відповідальністю Запитів на нові бюджетні теми.  

3.2. Наукові дослідження за бюджетними темами. Наукові дослідження, що реалізу-

ються за рахунок держбюджету, виконуються в рамках комплексної наукової програми 

«Надра. У виконанні бюджетних тем брали участь співробітники науково-дослідної частини 

інституту, викладачі, аспіранти та студенти всіх кафедр інституту. За тематикою науково-

дослідних робіт готуються та захищаються кандидатські та докторські дисертації, студентсь-

кі курсові, бакалаврські та магістерські роботи. Результати досліджень використовуються в 

навчальному процесі при викладанні навчальних курсів для бакалаврів та магістрів.  

Результати досліджень проходять апробацію на міжнародних та  вітчизняних наукових 

семінарах та конференціях, відображаються в численних наукових публікаціях (монографії, 

підручники, статті), впроваджуються у виробництво на геологічних підприємствах України. 

Результати прикладних наукових досліджень, а часто і фундаментальних, застосовуються 

виробничими організаціями для вирішення конкретних виробничих завдань. 

Отримані результати наукових досліджень виконавців бюджетних тем та досвід праці-

вників інституту в таких дослідженнях дозволяють розвивати нові наукові напрямки та пог-

либлювати і вдосконалювати існуючі.  

Аналізуючи кількість та тривалість наукових тематик протягом 2011–2019 років (табл. 

3.1), можна прослідкувати загальну тенденцію до зменшення кількості бюджетних тем та їх 

тривалості (фундаментальних тем з п'яти до трьох років і прикладних з трьох до навіть двох 

років). Також зменшилось майже вдвічі за останнє десятиліття фінансування наукових дос-

ліджень за рахунок державного бюджету. 

 
Таблиця 3.1 – Бюджетні наукові розробки ННІ "Інститут геології" (2011–2020 рр.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

11БФ049-01 
 

  

 

11БФ049-02 

11БП049-01   

   14БФ049-01 

14БП049-02  

14БП049-03 

  16БФ049-01 

16БП049-02  

  18БП049-01 

 

В результаті виконання держбюджетної теми 18БП049-01 «Сучасні технології 

моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти 

критичної інфраструктури» за 2-й етап (н.к. Вижва С.А.) уточнені і запропоновані нові 

методики діагностики НГП, пов’язані з особливостями комбінування екогеофізичних методів 

(при вивченні процесів підтоплення), визначення зрушення термопружно-пластичної 

рівноваги ізотропної матриці під дією прикладених напруг (при вивченні зсувних процесів), 

комбінування електротомографії, магнітометрії, георадарних вимірювань тощо (при вивченні 

сульфатного карту, суффозії) тощо. 

Визначено методичні підходи до моделювання складних природно-техногенних систем 

(ПТС) під впливом НГП стосовно в задачах інженерної геології, інженерної геодинаміки, 

гідрогеології, грунтознавства, екології. 

Розроблений програмно-розрахунковий спосіб даних дистанційного зондування землі 

(ДЗЗ), передусім вертикальних переміщень території, для оцінювання інтенсивності розвитку 



10 
 

зсувних процесів. Обґрунтовано головні принципи та методи моделювання стану 

геологічного середовища та впливів небезпечних геологічних процесів, метою якого є 

інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу та прогнозування впливу 

небезпечних геологічних процесів на функціонування інфраструктурних об’єктів. 

Запропоновано підходи щодо комплексного аналізу ризиків пов’язаних з впливом їх на 

об’єкти КІ, що включає етап класифікації, оцінки та ранжування. Зокрема, здійснено ранжу-

вання кожного фактору та оцінку придатності виділених об’єктів відповідно до створеної кон-

цепції оцінки зсувонебезпеки території, ранжування ризиків забруднення ґрунтових вод тощо. 

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

дральної тематики (табл. 3.2.). 

 
Таблиця 3.2 – Результати кафедральних тем 

Назва  і № НДР 

Науковий 

керівник 

Термін 

вико-

нання  

Результати в 2019 р. 

16КП049-04. Структурний ана-

ліз та тектонічна еволюція різ-

новікових комплексів України 

Шевчук В.В., 

д. г.-м.н., 

проф. 

2016–

2019  

Визначено палеополя напружень різнора-

нгових розломних зон в межах Скибової 

зони Карпат 

16КП049-05. Біостратиграфія, 

палеоекологія і палеогеогра-

фія фауністично охарактери-

зованих відкладів України 

Огієнко О.С., 

асист., к.г.н. 

2016–

2019  

Досліджено фондові зразки геологічного 

музею університету; проведено палеонто-

логічні та палеогеографічні дослідження 

палеогенових відкладів осадового чохла 

північної частини Українського щита 

16КП049-06. ГІС в задачах 

природокористування і моні-

торингу стану навколишнього 

середовища  

Зацерковний 

В.І., доц., 

д.тех.н. 

2016–

2019  

Актуалізація меж природно-охоронних 

територій номінальних, регіональних і 

місцевих парків, заповідників за допомо-

гою матеріалів ДЗЗ та БПЛА 

16КП049-08. Стратиграфія, 

літологія, генезис та корисні 

копалини пізньодокембрійсь-

ко-фанерозойських осадових 

формацій України  

Огар. В.В., 

проф., д.г.н. 

2016–

2021 

Оцінка впливу епігенетичних змін глинис-

тих порід нижнього карбону ДДЗ на їх 

екрануючу здатність. Опис маркуючого 

горизонта у юрському фліші Гірського 

Криму. Реконструкція напряму руху Дніп-

ровського льодовика за результатами ви-

вчення палеонтологічних решток карбону. 

16КП049-10. Вивчення та моде-

лювання наслідків впливу техно-

генних чинників на природний 

стан підземної гідросфери і ґрун-

тів, наукове обґрунтування захо-

дів по запобіганню або мініміза-

ції згаданих негативних наслідків 

(в контексті інтеграції України в 

європейський простір)  

Кошляков 

О.Є., проф., 

д.г.н. 

2016–

2019 

Вивчено гідродинамічні та гідрогеохіміч-

ні зміни стану питних підземних вод на 

території м. Києва з урахуванням техно-

генних чинників за період 2014-2018 рр. 

19КП049-01. Вирішення задач 

прогнозування характеристик 

геологічного розрізу на основі 

сейсмоакустичних досліджень 

Кузьменко 

П.М., доц., 

к.г.н. 

2019–

2021 

Досліджено поведінку та характер акус-

то-пружних характеристик гірських порід 

для задач пошуків і розвідки родовищ 

вуглеводнів на основі сейсмоакустичних 

та петрофізичних досліджень 

19КП049-02. Вдосконалення 

системи радіоекологічного мо-

ніторингу на геохімічній основі 

за басейновим принципом  

Шевченко 

О.Л., доц., 

д.г.н. 

2019–

2021 

Обґрунтовано головні показники радіое-

кологічного моніторингу та їх ранжиру-

вання. 

19КП049-03. Оцінка реального 

стану та перспектив розвитку 

мінерально-сировинної бази 

рідкісних металів України  

Загнітко 

В.М., проф., 

д.г.-м.н. 

2019–

2020 

Оцінено стан мінерально-сировинної бази 

рідкісних металів України, перспективи її 

розвитку і запропоновано першочергові 

об’єкти для розробки 
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3.3. Наукові дослідження за договірними тематиками. Кваліфікація співробітників 

ННІ "Інститут геології" високо цінується не лише державою, а й сторонніми організаціями, 

що заключають договори на виконання науково-дослідних робіт та виконання послуг як з 

інститутом (юридичною особою) так і з фахівцями інституту персонально (фізичними осо-

бами). За типами робіт проводяться: аналітичні дослідження, методичні та технологічні роз-

робки, польові роботи з використанням апаратури інституту та замовника. 

За видами робіт проводяться наукові розробки:  

• геофізичного спрямування (лабораторні дослідження. польові геофізичні дослідження),  

• геохімічного і мінералогічного спрямування (лабораторні дослідження, оцінка якості сировини),  

• мікропалеонтологічні дослідження,  

• інженерно-геологічні та гідрогеологічні роботи (експертизи споруд, дослідження впливу не-

безпечних геологічних процесів),  

• геологорозвідувальні роботи та їх науковий супровід,  

• розробки методик, технологій та законодавчих документів.  

Крім договірних робіт співробітниками ННІ "Інститут геології" виконуються науково-

екологічні експертизи та науково-експертні оцінки та висновки. Основними замовниками 

договірних робіт були і залишаються державні геологічні підприємства. Роль наукових уста-

нов в якості замовників робіт останнім часом значно зменшилась. Іноземні замовники залу-

чають співробітників інституту до виконання геологорозвідувальних робіт, як правило, шля-

хом заключення персональних договорів. 

Наукові дослідження співробітників ННІ «Інститут геології» підтримувались зарубіжни-

ми грантами, які надавалися в основному європейськими фондами та університетами за винят-

ком трьох грантів, що надавались Казахстанськими та Китайським університетами. Основна 

маса грантів надавалась вченим нашого інституту на проведення наукових досліджень та ста-

жування в європейських організаціях, відвідування зарубіжних конференцій і семінарів.  

У 2019 р. заключено 5 договорів через університет на суму 783,37 тис. грн, та 6 договорів 

через Корпорацію «Науковий парк Київського університету» на суму 524,974 тис грн. Загальна 

сума договірного фінансування на цей рік – 1308,34 тис. грн. Керівники: проф. Вижва С.А., 

проф. Михайлов В.А с.н.с. Бондар К.М., с.н.с. Меньшов О.І., ас. Шабатура О.В.) (табл. 3.3.). 

 
Таблиця 3.3 – Договірна тематика (тис. грн) 

Назва договору 

 

 

Науко-

вий ке-

рівник 

Обсяги фі-

нансування 

у 2019 р. 

Договір № 04-07/19 "Систематизація і аналіз геологічної інформації по 

Зарічній ділянці Заваллівського родовища графіту. Оцифровка і верифі-

кація даних" (Українська постачальна група, м. Київ) 

Вижва 

С.А.  
223,3 

Договір № 04-07/19 "Розробка 3D моделі рудних покладів по Зарічній 

ділянці Заваллівського родовища графіту" (Українська постачальна група, 

м. Київ) 

Вижва 

С.А. 
250,0 

Договір №3640-НГД «Дослідження структури пустотного простору по-

рід-колекторів Семиренківської площі ДДЗ за даними лабораторних дос-

ліджень керну та ГДС” (ДТЕК "Укргазвидобування", м. Полтава) 

Вижва 

С.А.  
368,0 

Договір №01/02-19 "Вивчення фізичних властивостей та оцінка структу-

ри пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів свердло-

вини № 280 Гнідинцівської площі ДДЗ за даними петрофізичних дослі-

джень” (ПрАТ «Галс-К» м. Прилуки) 

Вижва 

С.А. 
156,9 

Договір № 427 "Проведення дослідження та розроблення методики роз-

рахунку кількості зразків при інженерно-геологічному вишукуванню» 

(Національний транспортний університет, м. Київ), етапи 4, 5 

Шабату-

ра О.В. 
35,0 

Договір № 19Н049-61 «Проведення незалежної оцінки рівня технологіч-

ної готовності проекту «Soil Linens» (Науковий парк «Київський універ-

ситет імені Тараса Шевченка») 

Меньшов 

О.І. 
96,0* 

Договір № 09-11 «Портативний лазерний аналізатор ґрунтів Soil Lines» Меньшов 240,0* 
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(Державна інноваційна фінансово-кредитна установа) О.І. 

Науково-технічна експертиза «Обстеження Іллінської церкви та прилеглої 

до неї території у с. Суботів Чигиринського району Черкаської області із 

застосуванням неруйнівних геофізичних методів» (ГО "Фонд Великий 

Льох", м. Київ) 

Бондар 

К.М.  
160,0* 

Договір № 416 "Послуги з проведення економічного дослідження щодо 

перевірки правильності здійснення геолого-економічної оцінки запасів та 

ресурсів міді родовища Жиричі у Ратнівському районі Волинської області 

для проведення окремих процесуальних дій у кримінальному впрова-

дженні від 08.02.2017 №4217000000000354" (Національне антикорупцій-

не бюро України) 

Михай-

лов В.А.  
103,6* 

18ДП049-01 "Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на уран та 

інші корисні копалини в Ісламській Республіці Мавританія" (Bankov 

group, Канада) 

Михай-

лов В.А. 
183,7* 

ВСЬОГО:  1308,3 

* – фінансування проходило через бухгалтерію Університету 

 

Крім того у 2019 р. співробітниками інституту отримано 3 міжнародних гранти (науко-

ві керівники – проф. Іванік О.М. та с.н.с. Бондар К.М.) на виконання НДР на загальну суму 

425,00 тис. грн (табл. 3.4).  

 
Таблиця 3.4 – Міжнародні гранти (тис. грн.) 

Назва, хто надав Науковий 

керівник 

Обсяги фі-

нансування 

у 2019 р. 

Magnetic mineralogy of infill from burial structures ditches, grooves, looted 

and destroyed burials as a key to explanation of magnetic anomalies on 

burial grounds in Steppe and Forest Steppe zones of Ukraine. COST, Брю-

сель, Action SAGA (CA17131) 

Бондар К.М. 95,0 

Building landslide-resilient communities. Global Challenge Research Fund Іванік О.М. 150,0 

3D Geomodeling & Preliminary Geochemical (REE) Distribution of the 

Alces Lake Rare Earth Element Project (SK, Canada). EU, Erasmus+ 

Іванік О.М. 180,0 

Всього  425,0 

 

3.4. Зарубіжні відрядження. Кількість зарубіжних відряджень в 2019 р. в інституті де-

що зросла порівняно з 2018 р. Всього співробітниками інституту здійснено 38 відряджень (в 

2018 р. – 30), з яких:  

• стажування та наукові дослідження – 12 (2018 р. – 17);  

• участь в конференціях, семінарах, нарадах – 24 (2018 р. – 11); 

• робота за контрактом – 2 (2018 р. – 2).  

Такі поїздки зазвичай фінансуються приймаючою стороною і складно розрахувати ви-

трачену суму, але вони враховуються в Спеціальний фонд університету і інституту (401,8 

тис. грн.).  В 2019 р. в ННІ «Інститут геології» фінансування наукових досліджень розподі-

лилось таким чином (табл. 3.5). Проблема полягає у тому, що зазвичай проекти на гранти 

подають одиниці з інституту – дуже мало науковців, що беруть на себе оформлення міжна-

родних грантів, до українських фондів – ще менше.  

 
Таблиця 3.5 – Фінансування наукових досліджень 

Тип фінансування 
Зароблено коштів, 

тис. грн 

Договори та експертні оцінки 1308,34 

Гранти 425,0 

Зарубіжні відрядження за рахунок приймаючою сторони 401,8 

Всього зароблено 2135,14 
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3.5. Візити зарубіжних вчених до ННІ «Інститут геології». Зарубіжні вчені відвіду-

вали ННІ «Інститут геології» протягом року. Більше всього візитів було з Франції, крім того 

були з Великої Британії, Німеччини, Угорщини, Канади (табл. 3.6). 

 
Таблиця 3.6 – Візити закордонних вчених у 2019 р. 

№ ПІБ Посада Організація Країна 

1 Етьєн Робін  Геофізик-консультант EAGE Франція 

2 Деніса Франсуа  Геофізик-консультант TPA, TOTAL  Франція 

3 

Jean-Paul Xavier, 

Helene Bedaux Наукові співробітники  Total  Франція  
4 Nikolas Rimbert Науковий співробітник University of Lorraine Франція 

5 Алікс де Гассар 

Аташе посольства Франції з пи-

тань наукового та університетсь-

кого співробітництва 

French Embassy in 

Ukraine 

 

Франція 

 

 

6 Jean_luc Debrouax Науковий співробітник Total Франція 

7 Albani Abderazak   Професор University of Poitiers Франція 

8 Joana Fonseca професор City, University of London 

Велика 

Британія 

9 Stefan Recker Professor 

Dortmund University of 

Applied Sciences and Arts Німеччина 

10 Imre Szylagyi Professor University of Budapest Угорщина 

11 Alex Kardash президент Cardgio Канада 

 

3.6. Публікації. Протягом 2019 р. співробітниками Інституту видано 7 монографій, 1 

розділ до монографій, 2 підручники, 15 посібників та навчально-методичних комплексів. 

Більше всього монографій видано кафедрами геофізики та геології родовищ корисних копа-

лин (табл. 3.7).  

Загальна кількість публікацій співробітників ННІ «Інститут геології» – 327 (у 2018 –   

370), з яких статей – 89 (2018 р. – 107), з них у зарубіжних виданнях – 14 (2018 р. – 19) (рис. 

3.2, 3.3). 

 
Таблиця 3.7 – Монографії ННІ «Інститут геології» в 2019 р. 

Автори, співробіт-

ники Університету Автори зовнішні Назва 

Янченко В., Крав-

ченко Д.В.  Лукієнко О.І.   

Структурно-парагенетичний аналіз (на тек-

тонофаціальній основі) 

Рева М.В.  

Портнов В.С., Дужникова 

Е.В., Байдельдинова Г.М.  

Задачи гравитационного и магнитного полей 

в геологии 

Рева Микола Васи-

льович  

Портнов В.С., Дужникова 

Е.В., Байдельдинова Г.М.  

Переменное электромагнитное поле диполь-

ных источников в однородной среде 

Шабатура О.В., 

Костенко Н.В., То-

лстой М.І.   

Речовинний склад і петрофізичні особливос-

ті гранітоїдів Брненського і Дійського маси-

вів (Чехія) та їх зіставлення з гранітоїдами 

Українського щита 

Курило М.М., Ко-

шарна С.К. 

  

Довгий С.О., Трофимчук 

О.М., Коржнєв М.М., Яковлєв 

Є.О.   

Стратегічні напрями реструктуризації Доне-

цького вугільного і Криворізького залазору-

дного басейнів в умовах трансформацій ене-

ргетичної сфери 

Курило М.М.  

Рудько Г.І., Ловинюков В.І., 

Нецький О.В., Бала В.В. Надрокористування в Україні  

Дубина О.В. 

  

Шеремет Е. М, Кривдик С.Г. 

  

Новополтавское (Черниговское) карбонати-

товое апатит-редкометалыюе месторождение 

Украинского щита 
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Співробітники ННІ «Інститут геології» активно беруть участь у конференціях. В 2019 

р. опубліковано 211 тез (2018 р. – 236).  

 

 
Рис. 3.2. Загальна кількість наукових публікацій у 2019 р по кафедрах 

 

 
Рис. 3.3. Кількість наукових публікацій співробітників Інституту у 2019 р. 

 

Публікаційна активність співробітників різних кафедр відрізняється. Більше всього має 

публікацій кафедра геофізики – 138, у тому числі – 38 статей, кафедра загальної та регіональ-

ної геології – 92, у тому числі 29 статей, кафедра геоінформатики – 85, у тому числі 29 статей. 

Однак кафедри мають різну кількість співробітників. Найбільшу кількість публікацій 

на 1 співробітника має кафедра геоінформатики  – 12,14 (в тому числі 4,14 статті), на друго-

му місті кафедри геофізики (9,2 публікації та 2,53 статті на співробітника) та кафедра загаль-

ної та історичної геології (9,2 публікації та 2,9 статті на співробітника) (рис. 3.4).   
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Рис. 3.4. Кількість наукових публікацій на одного співробітника 

 

Найбільше публікацій має в 2019 році Зацерковний В.І. – 35, Меньшов О.І. – 21, більше 

10 публікацій мають 22 співробітника ННІ «Інститут геології» (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Кількість публікацій по співробітникам у 2019 р. 
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Трофименко Надія Василівна …

Вижва Сергій Андрійович [30064]
Андреєв Олександр …

Курило Марія Михайлівна …
Шабатура Олександр …

Іванік Олена Михайлівна [33067] 
Меньшов Олександр Ігоревич …
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Загальна кількість публікацій в 2019 р.
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Наявність свого журналу, який входить до міжнародної бази даних Web of Science та двох 

конференцій, матеріали яких індексуються в базі Scopus надають можливість співробітникам 

Інституту виглядити на достатньому рівні на фоні співробітників університету (табл. 3.8). 
 

Таблиця 3.8 – Порівняний аналіз кількості публікацій по факультетах 

Факультет 

Статті у Scopus на 1 співробітника 

Всьо-

го 

2017-

2019 

Цитування 

2017-2019 
2019 

Хімічний факультет 34,79 7,22 79,80 2,2 

Фізичний факультет 28,02 6,49 90,62 2,04 

ННІ "Інститут геології" 4,01 8,31 4,36 1,16 

Інститут високих технологій 18,68 4,22 22,90 1,5 

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики 7,27 2,19 10,21 0,69 

Астрономічна обсерваторія 12,5 2,88 17,38 0,85 

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем 15,41 2,77 31,32 0,71 

Механіко-математичний факультет 10,68 2,26 17,42 0,6 

 

В цьому році 8 співробітників нашого інституту попали в топ-100 співробітників уніве-

рситету за публікаційною активністю в Scopus та 2 – за Web of Science (табл. 3.9). 

 
Таблиця 3.9 – Співробітники Інституту в топ-100 Університету 

№ 

 

ПІБ Монографії Підручники Наукові 

статті 

Наукові 

статті 

Статті у 

Scopus 

Статті у 

Scopus 

Цитуван-

ня Scopus 

2019 2019 2018 2019 Всього 2017-2019 2017-2019 

25 Зацерковний В.І. 0 1 16 12 38 6 22 

39 Іванік О.М. 0 0 0 4 31 17 18 

51 Андреєв О.В. 0 0 6 2 14 10 9 

52 Шевчук В.В. 0 0 0 3 16 11 9 

82 Вижва С.А. 0 0 5 5 49 23 34 

83 Онищук В.І. 0 0 1 3 15 11 0 

 

Але, натомість, є співробітники з науковими ступенями, які мають вкрай мало публіка-

цій в 2019 р. Це, наприклад такі співробітники, в яких публікації представлені, тільки тезами 

конференцій (табл. 3.10). 

 
Таблиця 3.10 – Співробітники з незначною кількістю публікацій 

ПІБ К-ть публікацій 

Павлова О.О.  1 

Омельченко А.М.  1 

Байсарович І.М.  2 

Андрєєва О.О. 2 

Загнітко В.М.  3 

Карпенко О.М. 3 

Омельчук О.В.  3 

 

Аспіранти та студенти в цьому році мають 112 публікацій, з яких статей – 22 (16 – аспі-

ранти, 6 – студенти).  

3.7. Конференції. Співробітниками ННІ «Інститут геології» було організовано і прове-

дено 12 конференцій та семінарів міжнародного та всеукраїнського рівня (рис. 3.6):  

• XII Міжнародна конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану сере-

довища» 
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• 18-th International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects», 

Geoinformatics 2019 

• 6-th Gamow International Conference in Odessa “New Trends in Astrophysics, Cosmology and 

HEP after Gamow” and 19-th Gamow Summer School “Astronomy and beyond: Astrophysics, 

Cosmology, Radioastronomy and Astrobiology” 

• VI Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: 

наука й виробництво (Геофорум-2019)“ 

• First EAGE workshop on landslide and debris flows hazards in the Carpathians 

• Міжнародна  науково-практична конференція "Сучасні технології та особливості  видобут-

ку, обробки і використання природнього каміння" 

• Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми наук про Землю» 

• X щорічна Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми геології фанерозою України» 

Конференція приурочена до 120-річчя відомого палеонтолога С. І. Пастернака 

• ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна геологічна наука і практика в 

дослідженнях студентів і молодих фахівців» 

• Наукова конференція «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні" 

• Наукова конференція «Усипальниця гетьмана Богдана Хмельницького: Історія, Міфи, Су-

часний стан» 

• Семінар присвячений презентації результатів проекту «Допомога Міністерству екології та 

природних ресурсів України в удосконаленні механізмів моніторингу довкілля». 

 

 
Рис. 3.6. На XII Міжнародній конференції «Моніторинг геологічних процесів  та екологіч-

ного стану середовища» 

 

Всього співробітники ННІ «Інститут геології» взяли участь у 57 конференціях (в 2018 

р. – в 47), на яких зробили 213 доповідей (в 2018 р. – 236).   

3.8. Участь у виставках. Співробітники інституту брали участь у 10 виставках, на яких 

представлялися мінералогічні колекції,  презентації та інформаційні плакати, що освітлюють 

наукові здобутки розробників. 

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); 
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• студентське конструкторське бюро (СКДБ). 

Студентське конструкторське бюро працює завдяки співробітникам кафедри геофізики, 

де  декілька студентів проводять наукові дослідження. 

В 2019 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 нового польового табору 

та обговорювали можливості співпраці з колегами з інших країн задля налагодження науко-

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

журнали 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 Сан 

Антоніо, Техас, США (11–18 вересня 2019 р.), осередок SEG з ННІ Інститут геології ввійшов 

у топ-10 найкращих у світі. 

Завдяки фінансової підтримки Товариства геофізиків-розвідників (SEG) та діяльності 

студентського осередку SEG. (організатори: Р. Петрокушин, А. Корнієнко, О. Петрокушин, 

А. Грищенко, М. Тарасюк, А. Чернов) був організований Міжнародний геолого-геофізичний 

польовий табір в Україні 2019 (SEG Geoscience Field Camp in Ukraine, 2019) для молодих 

науковців в м. Ужгород, Закарпатська область. Загальна кількість учасників становила 16 

осіб (Україна – 9, Румунія – 1,Угорщина – 1, Польща – 2, Хорватія – 2, Єгипет – 1).  

Петрокушин Р. та Корнієнко А. відвідали міжнародну конференцію  89th SEG Annual 

Meeting, що відбувалася у Сан Антоніо, Техас, США (рис. 3.7, 3.8).  

 

 
Рис. 3.7. На міжнародній конференції у Сан-Антоніо, США 
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Рис. 3.8. На міжнародній конференції у Сан-Антоніо, США 

 

Студенти представляли спілку-геофізиків Kyiv SEG Student Chapter, яка є однією з 350 

студентських спілок асоціації геофізиків світу. Близько 5000 людей відвідало подію, поміж 

яких 90 делегатів з найкращих університетів та компаній світу, які працюють в сфері Наук 

про Землю. Р. Петрокушин окрім конференції взяв участь у 2-денному симпозіумі (9-10 ве-

ресня) Student Leadership Symposium, що було організовано міжнародною спілкою Society of 

Exploration Geophysicists та провідною нафтогазовою компанією Chevron. Р. Петрокушин 

також представив діяльність київської спілки геофізиків, в результаті чого Kyiv SEG Student 

Chapter ввійшов у топ-10 студентських спілок геофізиків світу (серед 350). Асоціація SEG 

надала фінансову допомогу Kyiv SEG Student Chapter, в результаті наш осередок  планує 

провести міжнародний воркшоп 1st SEG Geoscience Workshop in Ukraine, де близько 15 

представників університетів та компаній будуть показувати перспективи та можливості наук 

про Землю суспільству. Організатори планують провести подію у лютому. 

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

наступних наукових конкурсах: 

• Змагання Imperial Barrel Award (IBA) (О. Петрокушин, О. Лошаков, Я. Попко отримали сер-

тифікати за участь у змаганнях); 

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

Д.С. – 3 місце, В. Лукомський – 8 місце, Є. Воропай – 10 місце, В. Голобородько – 16 місце, 

М. Махно – 17 місце, Н. Романчук – 24 місце);  

• конкурс МОН наукових робіт студентів: 1 етап – О. Марущенко, Ю. Ткаченко, О. Шишенко;  

2 етапі, призові місця: В. Ємець, О. Шишенко; 

• конкурс НАНУ наукових робіт студентів (І етап: 1 місце – В. Ємець; ІІ етап: 1 місце – О. 

Краснікова); 

• Наукове змагання Geoquiz, 12 листопада 2019 р. – організатори SEG Student Chapter Kyiv (О. 

Петрокушин, Р. Петрокушин, А. Корнієнко); 

• Олімпіада на базі Львівського університету в Карпатах (рис. 3.9).  



20 
 

 
Рис. 3.9. Студенти на Олімпіаді на базі еколого-навчального центру Львівського університету у 

с. Верхне-Синевидне у передгір’ї  Українських Карпат 

 

Членами НТС було проведено брейн-ринг між командами студентів. Членами НТС та 

РМВ було надано допомогу в проведенні:  

• IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа Сучасні проблеми наук про Землю, 

16–19 квітня 2019, Київ;   

• XVІІI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”, 13–16 

травня 2019 р., Київ; 

• XII International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological 

Condition of the Environment”, 13–16 листопада 2018, Київ 

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 63 

доповіді і 18 – на міжнародних конференціях. 

Впроваджується програма індивідуальної академічної мобільності (магістерські та ба-

калаврські програми обміну для студентів).  
Серед програм індивідуальної мобільності необхідно відмітити: 

• Впроваджено програму індивідуальної академічної мобільності (магістерські та бакалаврські 

програми обміну для студентів), такі програми надають студентам можливість  знайомитися 

з Європою та вищою освітою країн членів програми, зміцнювати мовні навички, досвід у 

міжкультурному спілкуванні, надають ширші можливості для працевлаштування, а також 

обміном знань, ідей контактів. Студентка 2 курсу ОС Магістр  Поляковська К.В. пройшла 

стажування за програмою Ерасмус + в університеті Лотарингії (лабораторія «Георесурсів»), 

Франція з 01.01.2019  по 30.06.2019. 

• Результати виконання наукового проекту 3D Geomodeling&PreliminaryGeochemical (REE) 

DistributionoftheAlcesLakeRareEarthElement Project (SK, Canada) доповідались студенткою 

Поляковською К. на численних міжнародних конференціях, зокрема: «ІІ Міжнародна науко-

ва конференція та ХХХІХ сесія Палеонтологтовариства НАН України», «RING Meeting 

2019, 10-13 Stptenber 2019, Vandoeuvre-les-Nancy, France», «Visualization of 3D/4D models in 

feosierices, exploration and mining, 1–2 October 2019, Uppasls, Sweden», «SGA Biennial 

Meeting, 2019, Glasgow, Scotland». 

• XV Чемпіонат Європи по інтелектуальним іграм серед студентських команд (м. Мінськ, Бі-

лорусь) – Краснікова О. 

• Програма "Mitacs Globalink Research Internship" Університет Лотарингії, м. Едмонтон, Кана-

да (15 травня – 28 серпня 2019) – Букатюк Р.  
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Студентський осередок AAPG Інституту геології на чолі з доцентом кафедри геоінфор-

матики Віршило Іваном Вікторовичем мали чудову можливість відвідати міжнародний нау-

ковий польовий табір “Geology of South-central Poland”, який відбувся 6–12 травня в районах 

міста Краків та міста Ополe, Польща, Організаторами якого виступили: Познанський універ-

ситет імені Адама Міцкевича, студентський осередок AAPG університету імені Адама Міц-

кевича та Опольський Державний Університет.  

В цьому році Рада молодих вчених ННІ Інститут геології зменшилася і складає зараз 11  

членів (15 – у 2018 р.). За звітній період при активному сприянні РМВ ННІ Інститут геології 

в Університеті було проведено ряд заходів спрямованих на популяризацію науки в цілому та 

активізацію молодих вчених. 

Ще одним напрямом роботи Ради молодих вчених є налагодження співпраці з РМВ 

Університету. Так, представники РМВ інституту брали участь в Загальних зборах Ради мо-

лодих вчених Університету, Голова РМВ Інституту Чернов А. бере участь в засіданнях Пра-

вління РМВ Університету. Також представники Ради долучилися до Установчих зборів Нау-

кового товариства студентів (курсантів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Київсь-

кого національного університету імені Тараса Шевченка.  

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

дено набір в аспірантуру, на 2 місця на спеціальність «Науки про Землю» претендувало 4 

вступника, зараховано 3 аспіранти на бюджетне навчання, в тому числі в ННІ «Інститут гео-

логії» – 2. Кількість аспірантів на 1.12.2018 р. складає 14 осіб (19 – на 1.12.2018 р.), з яких 2 – 

у відпустці по догляду за дитиною. 

В докторантуру набору не відбувалось, на 1.12.2018 докторантів в інституті немає. 

При завершенні докторантури Трофіменко П.І. отримав рекомендацію семінару до за-

хисту – ефективність докторантури – 100 %. 

Ефективність аспірантури в 2019 р. складає 66 %: з 3 випускників, 1 робота захищена, 1 

робота рекомендована до захисту (62,6 в 2018 році).  

Цього року дуже активно працювали 2 спеціалізовані ради: Д 26.001.42  і Д 26.001.32, 

було проведено 9 захистів кандидатських робіт (табл. 3.11)   

 
Таблиця 3.11 – Захисти кандидатських дисертацій 

№  П.І.Б. дисертанта 
Термін перебування в 

аспірантурі 
Дата захисту № спецради 

1 Балега А.В. 01.12.2015–30.11.2019 28.11.2019 Д 26.001.32 

2 Зеленко Ю.М. 01.12.2014–27.02.2018 20.03.2019 Д 26.001.42 

3 Гаврилів Л.І. 01.12.2015–30.11.2018 25.09.2019 Д 26.001.32 

4 Рева М.В. 01.11.2013–31.10.2016 23.05.2019 Д 26.001.32 

5 Кошарна С.К. 01.12.2015–01.12.2018 23.05.2019 Д 26.001.32 

6 Вертюх А.М. 01.11.2013–31.10.2018 25.09.2019 Д 26.001.32 

7 Несіна Н.І. 01.03.2019–31.08.2019 28.11.2019 Д 26.001.32 

8 Цюпа І.В. 01.10.2001–24.01.2005 11.12.2019 Д 26.001.42 

9 Данилов О.В. 01.11.2012–01.11.2017 11.12.2019 Д 26.001.42 

 

3.11. Міжнародне співробітництво. Міжнародне співробітництво проводилось з нау-

ковими та виробничими організаціями 20 країн: Велика Британія, Австрія, Франція, Слова-

цька Республіка, Китайська Народна Республіка, Іспанія, Франція, Польща, Румунія, Болга-

рія, Литва, Німеччина, Королівство Швеція, Хорватія, Угорщина, Японія, Республіка Казах-

стан, Ісламська Республіка Мавританія, та організаціями що представляють Європейський 

союз (рис. 3.10). 

Співробітники інституту за рахунок зарубіжних партнерів провели наукові досліджен-

ня в інших країнах; взяли участь у наукових конференціях, круглих столах, нарадах; пройш-

ли стажування за рахунок приймаючої сторони; отримали програмне забезпечення провідних 

зарубіжних організацій тощо. 
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Рис. 3.10. 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.  

Започатковано співпрацю з університетами Великої Британії (City, University of 

London; BGS), Австрії (Університет природних ресурсів та наук про життя, Відень): спільні 

наукові розробки, обмін досвідом, стажування (рис. 3.11, 3.12). 

 

 
Рис. 3.11. Науковий семінар, присвячений застосуванню нових методичних підходів до 

оцінки зсувної небезпеки, що розробляються в межах наукового проекту 
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Рис. 3.12. Координатори проекту  – доктор Джоана  Фонсека (Університет Сіті Лондона), профе-

сор Олена Іванік та м.н.с. Руслан Хоменко  (ННІ "Інститут геології") на польових дослідженнях 

 

Американська Асоціація нафтових геологів – участь міжнародних студентських зма-

ганнях (команда КНУ в ТОП-6 у світі), організація візитів провідних фахівців для проведен-

ня лекцій.  

В ННІ «Інститут геології» відбулась зустріч викладачів, співробітників та студентів з 

провідною сервісною компанією Baker Hughes (GE), що є розробником  програмного забез-

печення з тривимірного геологічного моделювання, геомеханічного та структурного моде-

лювання, а також моделювання гідророзриву пластів (рис. 3.13).  

 

 
Рис. 3.13. На зустрічі викладачів, співробітників та студентів з провідною сервісною компанією 

Baker Hughes 
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Проведені спільні наукові дослідження з Instituto de Geociencias (Іспанія): (Грінчен-

ко О.В.), з COST Action SAGA (Іспанія): інструктор Міжнародної польової археолого-

геофізичної школи (Бондар К.М.). Здійснюється співпраця з Карагандинським державним 

технічним університетом (Республіка Казахстан), заключено договір про співробітництво, 

видано спільні навчальні посібники та монографії. 

Проведено першу зустріч з представниками канадської компанії Cardgio з приводу ор-

ганізації наукової співпраці та передачі програмного забезпечення (Михайлов В.А., Безродна 

І.М., Карпенко О.М.). 

Здійснюється співпраця з інститутом BRIUG (Китай) у рамках міжнародного наукового 

співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою: проведення спільних 

наукових досліджень у рамках Угоди про консорціум (Грінченко О.В.), співпраця з Універ-

ситетом Миколаса Ромеріса (Литва): стажування у рамках Erasmus+ project dComFra (Єгор-

ченков О.В.), спільні наукові публікації; співпраця з університетом Людвіга-Максиміліана в 

Мюнхені (Німеччина), спільні наукові дослідження (Бондар К.М.). 

Проведено наукові дослідження в Ісламській Республіці Мавританія (Bonkov Invest 

Group Іnc, Канада) (Михайлов В.А., Загнітко В.М., Віршило І.В., Кравченко Д.В.) (рис. 3.14). 

 

 
Рис. 3.14. Михайлов В.А., Загнітко В.М., Віршило І.В., Кравченко Д.В в Мавританії 

 

Продовжено співпрацю з Університетом Адама Міцкевича (Польща), Університетом 

Бухаресту (Румунія), Софійським Гірничо-геологічним університетом (Болгарія): організація 

спільних філд-тріпів (2018 – Україна та Болгарія, 2019 – Польща, 2020 – Румунія) – виклада-

чі та до 10 студентів з КНУ, спільні наукові семінари (Зацерковний В.І.)  

Члени студентського осередку AAPG Інституту геології на чолі з Віршило І.В. відвіда-

ли міжнародний науковий польовий табір “Geology of South-central Poland” (Польща) (рис. 

3.15). 
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Рис. 3.15. Студeнтський осeрeдок AAPG Інституту гeологіі в Польщі 

 

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

вацька Республіка): наукові дослідження у рамках міжнародного українсько-словацького 

проекту (Грінченко О.В.) 

Прочитано лекції для наших студентів вченими Університету Будапешту (Угорщина), 

провідними спеціалістами компаній EAGE, TPA, TOTAL (рис. 3.16).  

 

 
Рис. 3.16. Провідні фахівці фірми Total (Франція) Helene Bedaux, Jean-Paul Xavierта Jean-luc 

Debrouax з студентами та співробітниками інституту при проведенні навчального курсу  
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Продовжено співпрацю з Університетом Пуатьє (Франція): спільні наукові досліджен-

ня, участь у засіданні міжнародного журі із захисту дисертації доктора PhD (Нестеровський 

В.А.), подвійна аспірантура (асп. Чуприна А.). 

Компанія Eliis (Франція) надала ліцензію на програмного забезпечення PaleoScan для 

інтерпретації сейсмічної інформації. 

Започатковано співпрацю з університетом Франції (Університет Лотарингія, Вища Гір-

нича школа НАНСІ, Вища Школа Геології): спільні наукові розробки, обмін досвідом, ста-

жування,  укладено угоду про стажування студентів та аспірантів з підготовленими спеціаль-

ними програмами та курсами  (Іванік О.М.), стажування за програмою "Міжнародне парт-

нерство" (Іванік О.М., Вижва С.А.) (рис. 3.17). 

 

 
Рис. 3.17. С.А. Вижва та О.М. Іванік в гірничій школі Нансі університету Лотарингія 

 

В рамках співпраці були отримані практичні результати: розроблено методику моделю-

вання зсувних та селевих процесів; розроблено методику оцінки ризиків зсувної небезпеки; 

та розроблена специфіка створення національної бази зсувної небезпеки. Отримано грант для 

наукових досліджень з організацією «Global Challenge Research Fund» за проектом «Building 

landslide-resilient communities», спрямоване на вирішення проблем небезпечних процесів на 

урбанізованих територіях. 

Підготовлено проект та подана заявка на отримання гранту на науково-дослідницьку 

роботу з університетами Франції, Німеччини, Казахстану по програмі «Горизонт 2020, 

H2020-MSCA-RISE-2019». 

Треба також відмітити: участь у Європейському відборі Міжнародних змагань Imperial 

Barrel Award (Чеська республіка) (студенти магістратури, Віршило І.В.); співпрацю з 

Уппсальським університетом (Королівство Швеція), де пройшов стажування у рамках 

Erasmus+ доцент Онищук В.І.; співпрацю з Загребським університетом (Хорватія): стажу-

вання, викладання (Єгорченков О.В.); співпрацю з Fukushima University (Японія): укладено 

договір про співпрацю. 

В Західній Антарктиді виконувались геологічні дослідження в рамках Державної цільо-

вої програми досліджень в Антарктиці (Митрохин О.В.), продовжується науково-дослідні 

роботи в цьому напрямку (проф. Митрохин О.В., аспірант Чернов А.) (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Проф. Митрохин О.В. з іншими учасниками Антарктичної експедиції 

 

Треба відзначити членство ННІ «Інститут геології» та його співробітників в міжнарод-

них організаціях – SEG, TGS, AIGA, EAGE та EGU, Німецька екологічна фундація (DBU), 

AAPG, що супроводжувалось тревел-грантами, відвідуванням закордонних наукових заходів. 

Наукова діяльність здійснювалась спільно з науковими установами НАН України. Так, 

доцент Крочак М.Д. здійснює спільні дослідження, а саме обробку результатів наукового 

Рейсу «Водяницький 2013» зі співробітником відділу сучасного морського седиментогенезу 

Геологічного інституту НАН України, доктором геологічних наук Ольтишинською О.П.  

Професор Нестеровський В.А. є науковим керівником теми «Літолого-мінералогічний склад 

акумулятивних прибережено морських відкладів Чорного моря у межах території України», 

спільною з Відділенням морської геології та осадового рудоутворення НАН України.  

Спільно з Центом морської геології та осадочного рудоутворення НАН України 

виконуються дослідження щодо дослідження морських геосистем Азово-Чорноморського 

басейну; проводяться спільні наукові дослідження із Інститутом геологічних наук НАН 

України щодо розробки та вдосконалення стратиграфічних схем розчленування 

четвертинних відкладів Азово-Чорноморського басейну, визначення факторів зсувної 

небезпеки Карпатського регіону. 

Здійснюється спільна співпраця з дослідниками відділу біоіндикації та хемосистемати-

ки Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України в галузі геостатистичного 

вивчення закономірностей просторового розподілу вмісту важких елементів в мохах Північ-

ної України. 

Меньшов О.І. готує спільні публікації, проводить польові дослідження, готує спільні  

проекти з Карпатським відділенням Інституту геофізики ім. Субботіна, Інститутом агрохімії і 

ґрунтознавства ім. Соколовського, НУБІП.  
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Разом із науковцями ІГМР НАН України доцент Дубина О.В. є виконавцем наукових 

тематик в рамках тем: «Мінерально-сировинна база рідкісних металів України та перспекти-

ви її комплексного освоєння» та «Критерії локалізації ніобієвого зруденіння в кристалічних 

породах Українського щита». 

Грінченко О.В. бере участь у проведенні спільних наукових досліджень з Інститутом 

наук про Землю Словацької академії Наук, Братислава та Інститутом геохімії, мінералогії та 

рудоутворення НАН України у рамках міжнародного українсько-словацького проекту 

«Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and 

thei rmetallogenic potential (Ukrainian Shield)». 

Працює філіал кафедри геофізики в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна: доктори на-

ук Інституту проводять лекції, керують науковою роботою студентів та аспірантів, спільно 

публікуються з співробітниками кафедри, 

Проводиться співпраця з Державною установою "Науково-інженерний центр радіогід-

рогеоекологічних полігонних досліджень  НАН України", зокрема, готується публікація мо-

нографії «Геологическая составляющая безопасности глубинного захоронения радиоактив-

ных 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.  

3.12. Інформаційне та аналітичне забезпечення наукової діяльності. Продовжувала-

ся робота наших співробітників (зокрема, Меньшов О.І., Андреєва О.О., Козіонова О.О.) по 

вдосконаленню журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка. Геологія» (рис. 3.19). Статті нашого журналу індексуються в зарубіжній базі ESCI 

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

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

чують автори статей, що призводить до збільшення оплати за публікацію. Крім того наш жу-

рнал признаний в Україні, він внесений до найпрестижнішого Переліку А наукових фахових 

видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук. Такі публікації – великий прорив для нашого 

колективу, це дає можливість підвищення міжнародного цитування наших статей. 

 

 

 
 

Рис. 3.19. Вісник КНУ. Геологія на сайті Інституту 
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У фаховому виданні ННІ "Інститут геології", впродовж 2019 р. було видано чергові но-

мери: №№ 83, 84, 85 вийшли друком, № 86 вийшов в електронному вигляді, № 87 готується 

до друку.  

Протягом 2019 р. робота видання продовжується. Кожен з номерів містить близько пів-

тора 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 

оптимізації сайту, а також оформлення статей: підвищено вимоги до якості англійської мови 

пристатейних анотацій; до кожного номеру включено принаймні одну англомовну статтю; 

запроваджено практику залучення до редагування статей провідних фахівців (крім членів 

редакційної 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.  

Підготовлено Довідково-монографічне видання «Розвиток геологічної науки в Київсь-

кому національному університеті імені Тараса Шевченка (2005-2018 рр.)» (упорядники Без-

родна І.М., Михайлов В.А., Андрєєва О.О., Соловйова О.З.). 

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

раторій проведено частково, у деяких кафедр така інформація відсутня зовсім. За ініціативою 

НДЧ університету розпочато створення сторінок співробітників на ресурсі 

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

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

ню та вимагає кардинального оновлення, особливо, англомовна його сторінка. 

 

4. Нагороди. 

 

2019 рік – рік зразу двох ювілеїв: 75-річчя геологічного факультету і 185-річчя Київсь-

кого університету. На честь 75-річчя геологічного факультету було нагороджено наступних 

співробітників такими нагородами: 

• Відзнака Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Вижва С.А., Михайлов В.А.; 
• Нагрудний знак МОН України "За наукові та освітні досягнення": Гожик А.П.; 

• Почесна відзнака НАК «Нафтогаз України» I ступеня: Вижва С.А.; 

• Почесна відзнака НАК «Нафтогаз України» II ступеня: Карпенко О.М.; 

• Почесна відзнака НАК «Нафтогаз України» III ступеня: Михайлов В.А., Безродна І.М.; 

• Почесна грамота НАК «Нафтогаз України»: Онищук І.І.; 

• Медаль «За заслуги» 1 ступеня ГО «Спілки геологів України»: Безродна І.М.; 

• Медаль «За заслуги» ІІ ступеня громадської організації «Спілка геологів України»: Шев-

чук В.В.; 

• Медаль «За заслуги» ІІІ ступеня громадської організації «Спілка геологів України»: Крав-

ченко Д.В.; 

• Подяка Державної служби геології та надр України: Крочак М.Д.; 

• Медаль та диплом Тов. "Знання" "Почесний геотоксиколог": Михайлов В.А., Безродний 

Д.А., Онищук І.І., Лазарева І.І.; 

• Грамота КНУ імені Тараса Шевченка: Чомко Д.Ф., Квасниця І.В., Іванік О.М., Дубина 

О.В., Меньшов О.І.; 

• Персональна подяка Ректора: Безродний Д.А., Андреєв О.В., Нестеровський В.А., Деми-

дов В.К., Янченко В.П., Донченко Г.В., Онищук І.І., Лазарева І.І.; 

• Подяка ректора: Хлонь О.А., Кошлякова І.Є., Бункевич О.Л., Петрова Н.М., Гадяцька К.П., 

Молоткова О.В., Федан В.В.; 

На честь 185-річчя Київського університету було нагороджено наступних співробітни-

ків такими нагородами:  

• Заслужений діяч науки і техніки України: Михайлов В.А.; 

• Заслужений працівник освіти України: Гожик А.П.; 

https://www.researchgate.net/
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• Подяка МОН: Безродна І.М., Диняк О.В., Кравченко Д.В., Чомко Д.Ф., Михайлов В.А.; 

• Нагрудний знак «За наукові та освітянські досягнення»: Іванік О.М.; 

• Почесна грамота Президії НАН України: Шнюков С.Є.; 

• Відзнака НАН Україеи «За професійні здобутки»: Вижва С.А.; 

• Медаль НАПН «Ушинський К.Д.»: Кошляков О.Є.; 

• Подяка ректора КНУ: Віршило І.В., Зацерковний В.І., Карпенко О.М., Митрохин О.В., 

Онищук В.І., Шабатура О.В., Шостак А.В.; 

• Грамота КНУ: Огар В.В., Тустановська Л.В.; Соловйова О.З.; 

• Подяка КНУ: Грінченко О.В., Єгорова Н.С., Матвєєва Т.Л., Терещенко В.М. 

 

5. 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 в ННІ «Інститут геології» забезпечувався за допомогою 

дирекції і завідувачів кафедр. Протягом року діяв інститут кураторів академічних груп (30 

викладачів), котрі працюють за індивідуальними планами, затвердженими на кафедрах, во-

лодіють інформацією щодо особистості кожного студента, його схильностей, інтересів та 

проблем. Все це фіксовано у щоденниках кураторів, і вони періодично звітують на кафедрах 

про свою діяльність. Організацію, поточний контроль та координацію виховної роботи в пе-

ршій половині 2019 р. здійснював заступник директора з науково-педагогічної та організа-

ційної роботи В.В. Шунько, а з червня поточного року – А.В.Шостак. За необхідністю, приб-

лизно раз на місяць, відбувалися виробничі наради студентського активу (старостати). Це 

забезпечує зворотний зв’язок між деканатом та студентським колективом і водночас є одні-

єю з форм виховної роботи.  

Загальна кількість студентів денної форми навчання в ННІ «Інститут геології» на  по-

точний момент становить 409 осіб, із них 47 – іноземці (41 із Туркменістану, 3 – з Китаю, 1 – 

із Азербайджану, 1 – із Тунісу, 1 – із Кот д’Івуару). За контрактною формою в Інституті нав-

чаються всього 59 студентів. 

Протягом року в Інституті активно працювали органи студентського самоврядування – 

студентський парламент на чолі зі студентом 3 курсу Антоном Хмелевським та студентська 

рада гуртожитку № 7, заступником голови якої є студентка Аліса Горожанкіна. Головою сту-

дентського профкому в листопаді 2019 р. обрана студентка 2 курсу ОС «бакалавр» Марія 

Сахарчук.  

Завдяки спільним зусиллям органів студентського самоврядування, студентського 

профкому та активу з їх ініціативи протягом звітного періоду в Інституті відбулося багато 

цікавих і корисних заходів. До заходів на постійній основі можна віднести волонтерську дія-

льність, професійну агітацію в школах, змагання з волейболу та футболу серед команд курсів 

та викладачів, проведення посвяти у першокурсники, знайомство 1 курсу зі студентськими 

кураторами; збирання речей для малозабезпечених осіб.  

Разовими заходами, що відбулися протягом звітного року, були наступні:   
1) зустріч із ліквідатором Чорнобильської катастрофи; 

2) дводенний виїзд на узбережжя Київського моря з метою пошуку та вивчення морфології бу-

рштину; 

3) проекти "Консультант абітурієнта" і "Студентський куратор"; 

5) екскурсія до підземного міста під сучасною Поштовою площею; 

6) три походи вихідного дня з ночівлею (включали в себе спуск та підйом дюльфером, в’язання 

туристичних вузлів, орієнтування на місцевості вдень та вночі); 

7) благодійний ярмарок до Дня захисника України (всі зібрані кошти передані до соціального 

департаменту Університету); 

8) творчий вечір; 

9) Geo Quiz – геологічний квест для викладачів та студентів; 
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10) зустріч із представниками ініціативи прозорості видобувних галузей; 

11) екскурсійна поїздка до міста Рахів. 

Загальна кількість іногородніх студентів інституту, що мешкають у гуртожитках, ста-

новить 214 осіб (147 – в гурт. № 7, 26 – в гурт. № 2 КГРТ, 36 – в гурт. № 13, 5 – в гурт. № 12). 

У гуртожитках № 7 та № 2 КГРТ до складу студентських рад входять і студенти-геологи.  

Представники  студентського самоврядування беруть активну участь у роботі Комісії з 

поселення до гуртожитків. Велику допомогу  в організації прийому документів для поселен-

ня і формуванні списків іногородніх студентів влітку поточного року комісії з поселення, 

адміністрації інституту і Дирекції студмістечка надали студенти Анжеліка Дроздова, Анаста-

сія Тюхтей, Валерія Шелухіна, Тетяна Ромашко, Наталія Буджерак, Оксана Муравська, Кате-

рина Вєтрова, Марія Сахарчук, Марія Закревська, Антон Хмелевський. 

Заступники декана й куратори академічних груп систематично відвідували гуртожитки 

з метою контролю і вирішення питань, пов’язаних з проживанням та побутом студентів. 

План виховної роботи факультету узгоджувався з планами роботи студентського парламенту 

та студрад. У кімнатах і місцях загального користування підтримувався належний санітарний 

стан і порядок. На поверхах і блоках були призначені старости, розроблені й оприлюднені 

графіки чергування. У гуртожитку № 2 КГРТ за підтримки керівництва університету викона-

но ремонт у вестибюлі та у житлових кімнатах  на двох поверхах. 

У здійсненні інститутського плану виховної роботи значну допомогу й підтримку сис-

тематично надає Центр виховної роботи і Молодіжний центр культурно-естетичного вихо-

вання університету.     

 

6. Профорієнтаційна робота 

 

Напрями профорієнтаційної роботи неодноразово розглядались та обговорювались на 

засіданнях  Вченої ради ННІ «Інститут геології». Особливістю профорієнтаційної роботи, що 

проводилась у поточному році, стала активна участь студентів Інституту у різноманітних 

заходах. Загальні підсумки 2019 р. були підведені на засіданні  Вченої ради інституту 6 лис-

топада 2019 р. Вони зводяться до такого: 

1. У тісній взаємодії Центром комунікацій університету ННІ «Інститут геології» взяв 

участь у проведенні Загальноуніверситетських днів відкритих дверей та освітніх виставок 

КНУ-EXPO-19, які відбулися 3 червня та 19 жовтня у Головному корпусі Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка. На цих заходах викладачі та студенти отри-

мали чудову можливість для популяризації геологічних спеціальностей, презентації освіт-

нього потенціалу ННІ «Інститут геології» та безпосереднього спілкування з майбутніми абі-

турієнтами. Початкове знайомство з геологією супроводжувалось демонстрацією зразків мі-

нералів, гірських порід, викопних решток, польового геологічного спорядження. Заходи від-

булись за активної участі студентів, які організували геологічну вікторину з врученням при-

зів переможцям. 

2. Дні Відкритих дверей ННІ «Інститут геології» відбувались за графіком, оприлюдне-

ним Підготовчим відділенням на сайті Університету. Протягом поточного року 20 квітня та 

25 жовтня школярі та студенти коледжів отримали можливість безпосереднього знайомства з 

Інститутом в рамках днів відкритих дверей. В аудиторії імені В.І. Вернадського перед відві-

дувачами виступили директор та викладачі Інституту, які розповіли про особливості навчан-

ня в закладі, спеціальності і спеціалізації, за якими ведеться підготовка бакалаврів та магіст-

рів геології. Крім того, були продемонстровані аудиторії, лабораторне обладнання а також 

організовані екскурсії залами Геологічного музею. Школярі мали можливість знайомства з 

Інститутом не тільки під час Днів відкритих дверей. Двері Інституту відкриті для тих, хто 

цікавиться геологією в будь який час. Так, 28 березня до Інституту завітали велика організо-

вана група старшокласників 179 ЗОШ смт Чутове, що у Полтавській області.  

3. Викладачі Інституту брали участь у конкурсах-захистах Малої академії наук (секція 

«Геологія, геохімія і мінералогія») на рівні м. Києва, Київської області, та фінального конку-
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рсу-захисту, який відбувся в Києві 4–6 травня у приміщенні Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 27 листопада 2019 р. у ННІ 

«Інститут геології» відбувся Всеукраїнський круглий стіл керівників, методистів наукових 

відділень наук про Землю МАН України, який зібрав представників майже всіх областей Ук-

раїни, які працюють з учнівською молоддю. Перед присутніми виступив Директор Інституту 

В.А. Михайлов, викладачі та вчені, що займаються геологією та географією. 

4. Співробітники Інституту входили до складу журі Всеукраїнського конкурсу наукової 

творчості учнів Intel Еко Україна-2019 5–8 лютого 2019 р. в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді. 

5. У березні-квітні 2019 р. в рамках загальноуніверситетських заходів була організована  

олімпіада з географії для випускників шкіл України. Фінальний другий тур олімпіади відбув-

ся на географічному факультеті 20 квітня 2019 р.  

6. Великий обсяг профорієнтаційної роботи проводиться на базі Геологічного музею. У 

2019 р. музей відвідали понад 500 школярів та студентів коледжів, які оглянули мінерали 

гірські породи та руди, викопні рештки та ознайомились з геологічною історією нашої пла-

нети. Музей відвідують не тільки учні київських шкіл та гімназій, а й віддалених регіонів 

України. З початку року було проведено 50 екскурсій Геологічним музеєм для організованих 

груп школярів. 

7. Викладачі та студенти ННІ «Інститут геології» з власної ініціативи проводили занят-

тя з геології в школах міста Києва та віддалених регіонів, керували геологічними гуртками, 

проводили екскурсії по Інституту та організовували геологічні олімпіади.  

Матеріали щодо профорієнтаційної роботи систематично висвітлювались на сайті ННІ 

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

щувались на сторінці відеохостингу YouTube. 

 

7. Господарча робота 

 

Матеріально-технічне забезпечення. До позитивних моментів у матеріально-

технічному забезпеченні навчального процесу можна віднести: 

1. Експлуатація будівлі, інженерного обладнання та інженерних мереж  аудиторного 

корпусу здійснювалася на належному рівні. 

2. За звітний період були відремонтовані наступні приміщення і аудиторії: 338, 339, 

412, 425, 103, 105, 334, 405 та бібліотека в будівлі музейно-лабораторного комплексу 

загальною площею 330 м2.  

3. Окрім цього, наразі виконуються ремонтні роботи у приміщеннях: 428, 441, 436, 447, 

449 загальною площею 126 м2. 

4. З метою організації навчального процесу на сучасному рівні було замовлено муль-

тимедійне обладнання до аудиторій № 324, 422. 

5. У 2019 р. був проведений поточний ремонт 12 кімнат для проживання студентів на 

базі практик «Корнин» (Попільнянський р-он, Житомирська обл.). Ці приміщення 

були обладнані меблями, а саме  шафами, ліжками та тумбочками. 

6. У 2018 р. аудиторія імені Вернадського (навчально-інформаційний центр з мінерало-

гії, геохімії та кристалографії) була обладнана таблицею «Періодична система і гео-

хімічна класифікація елементів». 

7.   Здійснювалось забезпечення меблями навчального корпусу, за звітній період було 

придбано (або отримано з підготовчого факультету): 

• парти  – 50 шт.; 

• стільці – 40 шт.; 

• шафи – 4 шт.; 

• стільці лабораторні – 20 шт. 

дивани для вестибюлю - 4 шт.    

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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8. Висновки 

 

Таким чином, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка завдяки 

постійній підтримці керівництва університету створена і успішно функціонує унікальна осві-

тянська-наукова структура, ННІ «Інститут геології», головним завданням якої є підготовка 

кадрів для геологорозвідувальної галузі нашої країни та світу. Відповідно, викладацький ас-

пект є найважливішою стороною діяльності Інституту. Найважливішими завданнями, які 

стоять перед колективом Інституту у цьому напрямку є: 

• підвищення рівня викладання, педагогічного і наукового рівня професорсько-викладацького 

складу Інституту; 

• залучення нових навчально-методичних засобів навчання, зокрема, облаштування аудиторій 

мультимедійним обладнанням, лабораторним і компютерним обладнанням, новим програм-

ним забезпеченням; 

• збільшення привабливості навчання в ННІ «Інститут геології» шляхом відкриття нових нав-

чальних програм, співзвучних сучасним потребам суспільства і молоді; 

• посилення профорієнтаційної роботи з метою залучення до навчання широкого загалу моло-

ді – випускників шкіл і коледжів; 

• більш широкого залучення до навчального і наукового процесу студентів і аспірантів; 

• підтримання аудиторій, кабінетів і приміщень навчального корпусу в належному стані. 

Але ж у сучасному світі викладання будь-якого циклу дисциплін є неможливим без на-

укової і практичної діяльності учасників освітянського процесу. Тому наукова і науково-

практична діяльність професорсько-викладацького складу, співробітників НДЧ Інституту є 

підґрунтям якісної освіти. Завдяки величезному людському потенціалу Інституту, потужній 

лабораторній базі, величезному досвіду проведення наукових і науково-практичних дослі-

джень не тільки в Україні, але й в різних куточках світу Інститут просто приречений займати 

провідні позиції серед геологічних наукових структур України.         

Враховуючи специфіку наукової діяльності у закладах вищої освіти, її єдність з освітя-

нською діяльністю, стратегічною метою наукового розвитку ННІ «Інститут геології» є роз-

ширення масштабів наукової діяльності, розкриття наукового потенціалу співробітників ка-

федр і талановитої молоді, результативність наукових досліджень, їх відповідність світовому 

рівню. Відповідно, для реалізації цієї мети необхідним є вирішення таких завдань:  

• посилення взаємодії з корпоративним геологічним сектором України та зарубіжжя, пошук 

організацій – наукових партнерів за напрямами, що розвиваються на кафедрах; 

• підготовка в аспірантурі та докторантурі кадрів вищої кваліфікації за актуальними спеціально-

стями напряму «Науки про Землю» для підвищення наукового рівня співробітників інституту; 

• розвиток кадрового потенціалу наукових підрозділів, відкриття нових бюджетних тем, ши-

роке залучення молодих дослідників до виконання науково-дослідних робіт;  

• пошук позабюджетного фінансування, залучення коштів за рахунок грантів і наукових проектів; 

• проведення менеджменту наукових робіт та наукових напрямків інституту; 

• розвиток матеріально-технічної бази, підтримання її в достатньому обсязі і на сучасному рівні, 

що потребує бюджетного фінансового забезпечення, залучення співробітників лабораторій та 

кафедр до співробітництва з виробничими організаціями для вирішення практичних завдань; 

• постійне проведення наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, круглих 

столів та семінарів із залученням провідних фахівців як науки, так і виробництва; 

• регулярне висвітлення результатів наукової активності співробітників інституту в профіль-

них періодичних виданнях, у т. ч., що зареєстровані в наукометричних базах; 

• підвищення рівня журналу «Вісник Київського національного університету. Геологія», по-

дача його до бази Scopus. 

Колектив ННІ «Інститут геології» здатний виконати ці завдання, що сприятиме підвищен-

ню наукового авторитету інституту, забезпеченню майбутнього геологічної галузі нашої країни. 

10.12.2019 р. 

Директор ННІ «Інститут геології» Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка, професор                                                                 В. Михайлов 


