ЗВІТ
директора ННІ «Інститут геології» за 2020 р.

1. Загальна характеристика ННІ «Інститут геології»
ННІ «Інститут геології» є потужною науково-освітянською структурою, роботу
якої забезпечує 7 кафедр, науково-дослідна, адміністративно-організаційна і
господарська частини, Інформаційно-обчислювальний сектор і геологічний музей, а
також проводиться спільна діяльність з Коледжем геологорозвідувальних технологій.
Керівництво Інституту:
Директор Інституту – Вижва С.А., д.г.н., проф.
Заступники директора:
• з науково-педагогічної та виховної роботи –Шостак А.В., к.г.-м.н. (0,5 ст.);
• з науково-педагогічної та виховної роботи – Демидов В.К., к.ф.-м.н., доцент
(0,5 ст);
• з науково-педагогічної роботи (наукова роботьа) – Безродна І.М., к.г.н., с.н.с;
• з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) – Кравченко Д.В.,
к.г.н., доцент.
• Кафедри Інституту (завідувачі кафедр):
• загальної та історичної геології (Іванік О.М., д.г.н., проф.);
• геології родовищ корисних копалин (Михайлов В.А., 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 (Онищук В.І., к.г.н., доцент)
• 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
Освітньо-кар’єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2020 році:
отримали диплом бакалавра – 42, з них продовжили навчання за ОКР Магістр – 25,
припинили навчання – 17.
Поступили на навчання в 2020 році:
ОКР Бакалавр – 88 (в т.ч. - 15 на базі диплому молодшого спеціаліста, за
контрактом - 2)
ОКР Магістр – 35 (з них за контрактом – 1)

Оцінка рівня професійної орієнтованості вступників охарактеризована в табл. 2.1,
2.2.
Таблиця 2.1 – Освітньо-кар'єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2020 р.
Отримали диплом
Продовжили навчання у 2020/2021 н.р. за ОКР
Припинили
бакалавра у 2020
навчання
«Магістр»
р.
Держзамовлення
Контракт
Денна форма
42
25
17
Заочна форма
Всього
42
25
17

Таблиця 2.2 – Оцінка рівня інституційної привабливості академічних програм
Навчальна програма

Поступили на навчання у 2020 р.
За
На контрактній основі
держзамовленням Громадяни
Іноземці
України
Бакалавр

Геологія та менеджмент
надрокористування
Геологія (на основі ОКР молодший
спеціаліст)
Геофізика та комп’ютерна обробка
геологогеофізичних даних (на основі
ОКР молодший спеціаліст)
Геоінформаційні системи і технології
Геоінформаційні системи і технології
(на основі ОКР молодший спеціаліст)
Оцінка землі та нерухомого майна
Всього
Геологія
Геологія нафти і газу
Геоінформатика
Геофізика
Гідрогеологія
Геоінформаційні
технології
Всього
РАЗОМ

системи

та

Всього

53

-

-

53

6

-

-

6

5

-

-

5

8

-

-

8
4

4
10
86
Магістр

2
2

-

12
88

6
2
7
5
7

1
-

-

7
2
7
5
7

7

-

-

7

34

35

Кадрове забезпечення освітнього процесу. Навчальний процес в Інституті
забезпечує 45 штатних викладачів, з них 12 професорів, докторів наук і 23 доцентів,
кандидатів наук (табл. 2.3–2.6). Крім того до навчального процесу залучаються
аспіранти ННІ «Інститут геології» і співробітники НАН України (доктори і кандидати
наук). Всі науково-педагогічні співробітники залучені до наукового процесу і
проводять наукові дослідження в рамках держбюджетних, госпдоговірних чи
кафедральних (міжкафедральних) тем.

Таблиця 2.3 – Кількість штатних одиниць професорсько-викладацького складу
(разом з погодинниками)
Рік
Професори, доктори наук
Доценти, кандидати наук
Асистенти
2014
17
37
3
2015
14
30
3
2016
12
32
4
2017
14
31
7
2018
15
27
9
2019
15
25
12
2020
15
27
13

Всього
57
47
48
52
51
52
55

Таблиця 2.4 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 01.12.2020 р. (ставок)
Геології Мінерало- Гідрогеології
Загальної
Геоінформатики
та історинафти і гії, геохімії та інжеПосади
ГРКК
Геофізики
Всього
чної
нерної
газу
та
геології
петрографії геології
Проф., зав.
1
1
1
1 (д.н.)
1
1
6
каф. (д.н.)
Доцент, зав.
1
1
каф.
Професор
1
2
1
0.5
1
5.5
(д.н.)
Доцент (к.н)
2
4
2
2
2
4
4
20
Асистент
2
1
3
1
2
9
(к.н.)
Асистент
1
1
(б.с.)
ВСЬОГО
5
6
5
5
6
6.5
9
42.5
Таблиця 2.5 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 01.12.2020 р. (погодинники)
Загальної
Мінералогії,
ГНГ Гідрогеології Геоінформатики Всього
та
геохімії та
та інженерної
Посади
ГРКК
Геофізики
історичної
петрографії
геології
геології
Професор
1
1
2
1
3
8
(д.н.)
Доцент (к.н.)
1
1
1
1
3
7
Асистент
2
1
1
3
7
(к.н.)
ВСЬОГО
4
2
4
3
9
22
Таблиця 2.6 – Участь співробітників НАН України у підготовці фахівців у 2019/2020 н.р.
Форма участі у
навчальному процесі
(штатний на 1 ст./0,75/0,5
Академі
Назва
Назва
ст. /0,25 ст.;
ПІБ
к / членкафедри
сумісник на 0,5 ст./0,25 ст.; Академії Наук
кореспондент
погодинник за кошти
університету,
погодинник ВЦП НАНУ)
Кендзера
Інститут
членпогодинник за кошти
геофізики
Олександр
геофізики ім.
кореспондент ВЦП НАНУ
Володимирович
С.І. Субботіна

геоінформатики

Третяк Антон
Миколайович

членкореспондент

погодинник за кошти
університету

загальної та
історичної
геології

Шехунова Стелла
Борисівна

членкореспондент

погодинник за кошти
ВЦП НАНУ

НАНУ
Українська
академія
аграрних наук
Інститут
геологічних
наук НАНУ

Виконання педагогічного навантаження за минулий навчальний рік і середнє
навантаження по кафедрах у поточному навчальному році наведено в табл. 2.7
Таблиця 2.7 – Виконання педагогічного навантаження у 2019/2020 н.р.
2019/2020 н.р (факт)

семінарські

практичні і
лабораторні

керівництво кваліфікаційними роботами

лекції

Всього годин
Всього навчальних
занять (враховуючи
консультації впродовж
семестру)

керівництво кваліфікаційними роботами

керівництво практиками

Всього навчальних занять
(враховуючи консультації
впродовж семестру)

практичні і лабораторні

ГРКК
Всього по

з них

семінарські

Загальної та
історичної
геології
Геофізики
Гідрогеології
та інженерної
геології
Мінералогії,
геохімії та
петрографії
Геоінформатик
и
Геології
нафти і газу

з них

навчальні заняття

лекції

1

навчальні заняття

Всього годин

Назва кафедри /
циклової комісії

керівництво практиками

Виконано штатними (на повну і неповну ставку) науковопедагогічними (педагогічними) працівниками (без
додаткової погодинної оплати та сумісництва)**

Всього годин по кафедрі /цикловій комісії*

2
3190

3
1599

4
693

5
60

6
744

7
997

8
168

9
2820

10
1369

11
591

12
18

13
681

14
973

15
126

3226
3452

1777
2074

995
957

14
42

347
946

407
424

457
536

3222
3248

1773
1884

993
885

14
28

345
858

407
424

457
536

2421

1690

832

14

711

155

354

1986

1418

634

12

660

155

228

5273

3125

1364

93

1425

805

690

4266

2373

991

33

1172

805

550

2471

1068

585

122

259

566

329

2471

1068

585

122

259

566

329

2414

1223

553

162

362

535

262

2414

1223

553

162

362

535

262

22448

12556

5979

507

4794

3888

2796

20428

11108

5232

389

4337

3865

2488

Результати вступної компанії 2020 р.
Загальна кількість студентів денної форми навчання в ННІ «Інститут геології»
на поточний момент становить 358 бюджет + 9 контракт осіб, із них 43 – іноземці (37
із Туркменістану, 3 з Китаю, 1 із Азербайджану, 1 із Тунісу, 1 із Кот Д’Івуару). Всього
за контрактною формою в інституті навчаються 52 студентів. Результати набору
абітурієнтів за останні роки наведені в табл. 2.8.
Таблиця 2.8 – Результати набору в ННІ «Інститут геології» в 2015–2020 р.
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Бакалаври

87

Магістри

40

Бакалаври

-

Магістри

-

Спеціальність «Науки про
Землю»
46
62

61

64+41*

64

60

59

54

28

Спеціальність «Геодезія та
картографія»
4
20

13

17

24

18

7

7

7

60

10
Всього

Бакалаври

87

50

82

74

81+41*

88

Магістри

40

70

78

66

61

35

ВСЬОГО

127

120

160

140

183

123

Примітка. З урахуванням контрактників і набору на 2-й курс (бакалаври); * – набір громадян Туркменістану
на навчальну програму «Науки про Землю та викладання геолого-географічних дисциплін» (разом з
географічним факультетом).

У 2019/2020 н.р. було запроваджено нову програму підготовки «Геологія та
менеджмент надрокористування» за ОР «бакалавр», спеціальність - 103 Науки про
Землю (за денною формою навчання), зараховано 53 особи.
Крім того зарахували 6 студентів за скороченою програмою підготовки на базі
ОР «молодший спеціаліст» на «Геологія та менеджмент надрокористування» за ОР
«бакалавр», спеціальність - 103 Науки про Землю.
Загальний аналіз ефективності набору на нові програми показує, що подрібнення
наборів на ОР «бакалавр» не завжди може приводити до збільшення кількості
абітурієнтів і при відкритті нових програм необхідно ґрунтовно розробляти стратегію
профорієнтаційної роботи для забезпечення набору на дані програми та відмовлятися
від набору на програми з неефективним залученням студентів. В ННІ «Інститут
геології» не проводився набір абітурієнтів у 2020 р. на освітню програму «Геофізика
та комп'ютерна обробка геолого-геофізичних даних» (ОР «бакалавр», спеціальність 103 Науки про Землю).
Освітня програма «Applied geology» вимагає більших зусиль з її реклами для
залучення абітурієнтів з закордону.

Крім того Інститут геології планує до закриття три освітніх програми: Геологія
(на основі ОКР мол. спец.) спеціальність - 103 Науки про Землю ОС Бакалавр,
Геологія (заочна форма навчання) спеціальність - 103 Науки про Землю ОС Бакалавр,
Economic Geology (Економічна геологія, мова навчання - англійська) спеціальність 103 Науки про Землю ОС Магістр. Закриття бакалаврських програм зумовлено
частковим дублюванням програм та низькою ефективністю набору на заочне
відділення. Закриття магістерської англомовної програми обумовлено неефективністю
набору абітурієнтів – не було здійснено жодного набору. Перелік освітніх програм, за
якими здійснювався набір у 2020 р. наведений в табл. 2.9.
Таблиця 2.9 – 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
19

10

19

Природничі
103
науки
Архітектура та 193
будівництво

Науки про
Землю
Геодезія та
землеустрій

Геологія та менеджмент
надрокористування
Геоінформаційні системи і технології
Оцінка землі та нерухомого майна
ОС Магістр

Природничі
науки

Науки про
Землю

103

Архітектура та 193
будівництво

Геодезія та
землеустрій

95

-

25
35

-

Геологія

20

-

Applied Geology
Гідрогеологія
Геофізика
Геоінформатика
Геологія нафти і газу

10
20
20
15
30
20

-

9

-

Геоінформаційні системи і технології

Система контролю якості навчання Для системи контролю якості навчання
проводяться: відкриті заняття викладачами інституту, контрольні роботи за окремими
дисциплінами, індивідуальні консультативні співбесіди між викладачами і
студентами. Крім того протягом кожного з семестрів відбувається проміжна атестація
студентів для контролю засвоєння ними отриманих знань.
Система контролю в цілому не змінилась порівняно з минулим роком, однак
зазнала впливу внаслідок інтенсивного застосування технологій дистанційного
навчання. Так, в Інституті для уніфікації доступу до лекційних та навчальних
матеріалів студентів, було рекомендовано до використання систему дистанційного
зв’язку Skype та систему дистанційного навчання GoogleClass. Також, з метою
удосконалення системи контролю якості навчання у 2019-20 році зроблено
запроваджено наступні зміни:
 запитання у тестовій частині іспиту бакалавра було вдосконалені та
зменшено неоднозначність питань, що суттєво підвищило об’єктивність
оцінювання та кореляцію результатів із результатами навчання за ОР

«бакалавр». Для проведення тестової частини іспиту було використано
систему дистанційного навчання GoogleClass. Весь етап проведення
письмово-усної частини іспиту фіксувався під відеозапис;
 працівниками деканату проводиться постійна перевірка проведення занять
викладачами Інституту;
 проводяться перевірки викладачів ННІ «Інститут геології» під час
проведення іспитів на наявність необхідної документації і відповідності
процедурі проведення іспитів. Весь етап проведення письмово-усної
частини іспитів фіксувався під відеозапис.
Для вдосконалення системи оцінювання за навчальними дисциплінами, які
викладаються в ННІ «Інститут геології», проводиться приведення результатів
навчання за дисципліною до програмних результатів навчання відповідно до
затверджених стандартів вищої освіти.
Проведена підготовка з приведення до загальноінститутського стандарту процесу
з підготовки та оформлення бакалаврських робіт.
Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу.
Підручники та навчальні посібники видані у 2019/2020 н.р.
Див. табл. 2.10-2.11
Таблиця 2.10
Участь кафедр (циклових комісій) у забезпеченні навчального процесу навчальнометодичними розробками у 2019/2020 н.р

Назва кафедри /
циклової комісії
Кіл
ькі
сть
загальної та
історичної геології
геофізики
гідрогеології та
інженерної геології
мінералогії,
геохімії та
петрографії
геоінформатики
геології нафти і
газу
геології родовищ
корисних копалин
Разом по
факультету/інсти
туту /коледжу*

Обс
яг
(д/а
)

Кіл
ькіс
ть

Обсяг
(д/а)

2

43,39

Кіль
кість

Обсяг
(д/а)

1
2

1

Кількість навчально-методичних
матеріалів науково-педагогічних
працівників кафедри, розміщених на
сайті факультету/інституту**

3,28

39
21

6,7

1

інші навчальнометодичні
матеріали

Інші
навчальнометодичні
матеріали

Робочі
Навчальні
навчальні
посібники
програми і
навчальнометодичні
комплекси

Навчальні
посібники

Підручники

Підручни
ки

2

7
23

1

14,1

2

2,9

35

1

9
1

14

2

28,1

3

50,09

1

1,5

5

7,68

0

2

11

1

145

4

Таблиця 2.11

Підручники та навчальні посібники опубліковані у 2019/2020 н.р

№ з/п

Назва
навчальнометодичної
праці

Дата
першого
доступу
(для
електронн
их
ресурсів)

Хара
ктер праці
(друкована
,
електронн
е видання)

Об
сяг
(сторіно
к)

друкована

351

друкована

339

14,1

2019

Бортник
С.Ю.,
Гриценко
В.П., Іванік
О.М.,
Лаврук Т.,
Стецюк В.В.

друкована

500

30,77

2020

Іванік О.М.,
Мєнасова
А.Ш.,
Крочак М.Д.

електронн
ий

205

12,62

2020

21.10.2020

Диняк О.В.

електронн
ий

149

6,7

2020

11.05.2020

Співав
тори

Обс
яг д/а
(для
друкован
их праць)

Рік
видання
(для
друкован
их праць)

1.
Підручники
схвалені до
друку НМР
КНУТШ
Горючі
корисні
копалини
України та
їх геологоекономічна
оцінка

Михайлов
В.А.,
Карпенко
О.М.,
Курило
М.М.,
Грінченко
О.В. та ін.

14

2020

2.
Підручники
не
погоджені з
НМР
КНУТШ
ГІС в
науках про
Землю

Зацерковний
В.І.,
Тішаєв І.В.,
Демидов
В.К.,

3.
Навчальні
посібники
схвалені до
друку НМР
КНУТШ
Геологічні
та
геоморфоло
гічні
пам’ятки
України:
навчальний
посібник. –
КиївГейдельберг
-МалагаКиїв: Логос
Загальна
геологія.
Навчальний
посібник.
Електронни
й ресурс.
Київ.
Інженерногеологічне
моделюванн

я
4.
Навчальні
посібники
не
погоджені з
НМР
КНУТШ
5. Інші
навчальнометодичні
матеріали
(за
потреби)
Навчальнометодичні
праці.
Спосіб
визначення
інтенсивнос
ті емісії
газів з
грунту (на
прикладі
СO2).
Методичні
вказівки з
підготовки
та
оформлення
бакалаврськ
их робіт зі
спеціальнос
ті 103 –
Науки про
Землю
Методичні
вказівки з
підготовки
та
оформлення
магістерськ
их робіт зі
спеціальнос
ті 193 –
Геодезія та
землеустрій
Методичні
вказівки з
проведення
бурової
практики
для
студентів ІІ
курсу ННІ
«Інститут
геології»

Трофименко
П.І.,
Трофименко
Н.В. Сябрук
О. П.,
Борисов Ф.
І.,
Мірошничен
ко М. М.,
Цапко Ю.

друкована

29

1,2

2019

Вижва С.А.,
Демидов
В.К.,
Онищук В.І.

eлектронн
е видання

41

1,7

2020

03.06.2020

Вижва С.А.,
Зацерковний
В.І.,
Демидов
В.К.,
Онищук В.І.,
Віршило І.В.

eлектронн
е видання

38

1,58

2020

07.02.2020

Омельчук
О.В.

eлектронн
е видання

37

1,5

2020

08.05.2020

Наукові досягнення студентів.
Кількість студентів які мають наукові публікації – 64,
кількість статей всього – 4,
у тому числі в фахових виданнях – 3,
кількість виступів студентів на наукових конференціях – 72 (міжнародні – 11,
всеукраїнські - 61),
кількість переможців і призерів конкурсів наукових робіт – 3
Студентський науковий осередок організував наукове змагання Geoquiz, –
організатори SEG Student Chapter Kyiv (О. Петрокушин, А.Корнієнко). Прийняли
участь студенти, викладачі, молоді науковці.
Студенти організували Міжнародний семінар «1st SEG Geoscience Workshop in
Ukraine» 15-18 лютого, Київ
Взяли участь у:
міжнародних фахових Змаганнях Imperial Barrel Award (Чехія) та Змаганнях
EVOLVE, отримано сертифікати;
Міжнародних професійних польових таборах “SEG Міжнародний науковий
польовий табір “SEG Field Camp 2020 Egypt” та Field Camp 2019 Miedzianka”,
Польща
XV Чемпіонаті Європи по інтелектуальним іграм серед студентських команд (м.
Мінськ, Білорусь)
Студенти виступили як співорганізатори конференцій:
X Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа «Сучасні проблеми наук
про Землю», Київ;
XІX Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні
аспекти”, , Київ;
XІІI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and
Ecological Condition of the Environment”, Київ.

Робота науково-методичної комісії інституту.
За звітний період (2019-2020 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 дисциплін;
- 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 університету.
У відповідності до означених напрямків, приводяться до єдиного формату та
передаються до вченої ради ННІ «Інститут геології» для затвердження нові робочі
програми навчальних дисциплін, що викладалися у 2019-2020 н.р. та будуть
викладатися в ННІ «Інститут геології» у 2020-2021 н.р. Готуються до обов’язкового
розміщення навчальних програм дисциплін в інтернет-бібліотеці на сайті інституту.
Комісія засвідчила 100% забезпеченість інституту робочими програмами навчальних
дисциплін. Було прорецензовано дві нові освітні програми в ННІ «Інститут геології»
на 2019-2020 н.р. та освітні програми Навчально-науковий центру "Інститут біології
та медицини".
Також комісією:
- Надано рекомендації на публікацію та передано на розгляд вченої ради ННІ
«Інститут геології» підручників – 2, навчально-методичні матеріалів – 3:
Підручники – В.І. Зацерковний, В.К. Демидов, І.В. Тішаєв ГІС в науках про
Землю, О.Л. Шевченко, В.В. Долін, О.В. Шабатура Гідрогеологія родовищ корисних
копалин. Інші навчально-методичні матеріали – В.А. Михайлов, Т.В. Пастушенко,
Т.А. Мірончук Україно-російсько-англійський словник геологічних термінів, І.М.
Безродна, В.А. Михайлов, О.О. Анррєєва, О.З. Соловйова Розвиток геологічної науки
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: довідковомонографічне видання, А.Л. Брикс, М.С. Огняник, Д.Ф. Чомко Екологія геологічного
середовища (забруднення нафтопродуктами) Основні терміни та поняття.
- Надано рекомендації та розміщено на сайті інституту навчальних посібників – 1,
навчально-методичні матеріалів – 6:
Навчальні посібники – Диняк О.В. Інженерно-геологічне моделювання. Інші
навчально-методичні матеріали – Dmytro Kravchenko Geology of the area of field
practice in geological mapping and structural analysis - The traveler, Омельчук О.В.
Методичні вказівки з проведення бурової практики для студентів ІІ курсу ННІ
«Інститут геології», П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко Методичні вказівки з виконання
лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сейсмометрія», А.П. Тищенко
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Математична обробка сейсмічних даних», Д.В. Кравченко Положення про
проведення практик студентів ННІ «Інститут геології» за спеціальністю 103 – «Науки
про Землю», С.А. Вижва, В.К. Демидов, В.І. Онищук Методичні вказівки з підготовки
та оформлення бакалаврських робіт зі спеціальності 103 – Науки про Землю.

Підготовлені зміни та доповнення до оперативних навчальних планів 2020-2021
н.р.
Методичною комісією інституту проводився аналіз, обговорення та надання
пропозицій за питаннями, що надавалися на обговорення методичним комісіям
факультетів та інститутів НМЦОНП університету.
Оцінка організації навчального процесу у структурному підрозділ після
запровадження карантинних заходів і оцінка ефективності застосовуваних
програмних сервісів.
Інститут геології, в цілому, достатньо організовано використовує сучасні методи
дистанційного спілкування із студентами (Skype, GoogleMeet, Zoom).
На першому етапі карантинних обмежень (навесні) відчувалися проблеми з
переходом викладачів на викладанні за змішаною системою.
Водночас, другий етап карантинних заходів (влітку/восени) не викликав значних
ускладнень, т.я. і студенти і викладачі вже мають значний досвід використовує
сучасних методів дистанційного навчання. Проте, проведення практичної підготовки
викликає певні складнощі і потребує удосконалення, якщо карантинні обмеження
будуть продовжені на літній період.
Всі викладачі на практиці використовують в основному Skype, в значно меншій
мірі - GoogleMeet, Zoom. Значною мірою вибір програмного засобу обґрунтовувався
розміром груп та якістю/безпекою зв’язку. Для розміщення навчальних матеріалів
використовуються системи для організації навчання Google Class.
На даному етапі іде наповнення матеріалами системи KNUOnline, запровадженої
Університетом.
Ефективність використання KNUOnline в Інституті поки не може бути оцінена,
т.я. матеріали для навчання в першому семестрі 2020/21 н.р. були підготовлені до
використання на інших платформах.
Наразі найбільш ефективною комбінацією програмних засобів, що
використовуються в Інституті є Skype/ GoogleMeet та Google Class.
Опис
організації
моніторингу
освітніх
програм
на
рівні
факультету/інституту і рекомендації щодо його вдосконалення.
В Інституті геології в 2019/20 н.р. було пройдено акредитацію 8 освітніх програм
(ОР Магістр). Процесом моніторингу освітніх програм в Інституті займаються –
заступник директора з навчальної роботи, науково-методична рада Інституту, гаранти
освітніх програм. За необхідності зміни до освітніх програм можуть бути
запропоновані всіма стейкхолдерами на електрону пошту Інституту чи напряму
гарантам ОП (власне самі описи ОП та всі контактні дані розміщено на сайті
Інституту).
Опис нових методик викладання.

Впровадження нових методик викладання в цілому відбувається шляхом
розробок та оновлень лекційного матеріалу у вигляді мультімедійних презентацій.
Всі викладачи на практиці використовують сучасні методи дистанційного
спілкування із студентами (Skype, GoogleMeet, Zoom). В тому числі
використовуються системи для організації навчання Google Class. На даному етапі іде
наповнення матеріалами системи KNUOnline, запровадженої Університетом.
Слід відзначити, що більшість студентів позитивно відноситься до
запропонованих методик під час 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.
Крім того, для студентів постійно організовуються семінари і тренінги із
професійних дисциплін, які викладають фахівці провідних світових компаній.

3. Наукова робота








Динаміка наукового потенціалу.
За цей рік не відбулось збільшення штатного розпису 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 усього – 17 ( в 2019 – 15)
У тому числі:
докторів наук– 5 (Іванік, Шевчук, Меньшов, Шевченко, Вижва - без оплати)
кандидатів наук – 5 (Онищук, Шабатура, Бондар, Андреєва, Рева,)
інженерно-технічних співробітників – 7 (Теут, Данилов, Козіонова, Краснікова,
Гадяцька, Соловйова, Іванкевич).
З 17 одиниць зараховано сумісників 7:
3 доктори наук (Іванік, Шевчук; Шевченко; Вижва без оплати)
2 кандидата наук (Шабатура, Данилов),
2 інженери (Краснікова, Гадяцька)).
Тільки 2 штатні співробітники мають повну ставку (Онищук, Козіонова), всі
інші (0,25-0,75).
Цього року нами було подано 8 Проектів на конкурси бюджетних тем:
ФОНД

Назва проекту

Д.У національний
Вивчення
антарктичний науковий стратифікованих
центр.
вулканічних

Науковий керівник
Митрохин О.В. докт.
геол. наук, проф., ННІ
та «Інститут геології», кафедра

Державна цільова
науково-технічна
програми «Проведення
досліджень
в
Антарктиці на 2011—
2020 роки».

МОН Загальний
фонд державного
бюджету

НФДУ

осадових
утворень
району
Укранської
антарктичної
станції
«Академік
Вернадський» (УАС) та
прилеглої
території
Антарктичного
півострова
Петрофізичні
і
геохімічні
критерії
виділення та оцінки
продуктивності
ущільнених
порідколекторів нафти і газу
Прогнозування
зсувної
небезпеки
регіонального
та
локального рівня та
оцінка
впливу
на
суспільство
Наукові
засади
сучасних
технологій
дослідження руд для
забезпечення
їх
об’єктивної оцінки та
раціонального
видобування
Розробка
нової
методології
неруйнівних досліджень
об’єктів
історикокультурної спадщини
Прогнозування
зсувної
небезпеки
регіонального
та
локального рівня та
оцінка
впливу
на
суспільство
Геофізичний
моніторинг
історикокультурної спадщини з
метою її збереження

мінералогії,
петрографії

геохімії

Вижва
Андрійович,
Директор ННІ
геології"
Іванік
геологічних
кафедра
історичної
"Інститут

та

Сергій
д.геол.н.,
"Інститут

О.М., доктор
наук, професор,
загальної
та
геології ННІ
геології",

Шнюков С.Є. докт.
геол. наук, доц., ННІ
«Інститут геології», кафедра
мінералогії,
геохімії
та
петрографії

Бондар
Ксенія
Михайлівна,
канд.геол.н.,
ННІ "Інститут геології" НДЛ
теоретичної та прикладної
геофізики
Іванік О.М., доктор
геологічних наук, професор,
кафедра
загальної
та
історичної геології ННІ
"Інститут
геології",
Бондар
Ксенія
Михайлівна,
канд.геол.н.,
ННІ "Інститут геології" НДЛ
теоретичної та прикладної

геофізики
Таким чином, кількість ставок в ННІ «Інститут геології» катастрофічно
зменшується, але збільшується рейтинг співробітників НДЧ.
50

80

40

60

30

40

20

20

0

0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

10

Кількість співробітників
Кількість співробітників з науковим ступенем, %
Рис. 1 Динаміка наукового потенціалу інституту






Проблеми
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;
на бюджетне фінансування подають Запити ті самі особи з трьох кафедр: геофізики,
загальної та історичної геології, а також мінералогії, петрографії та геохімії. Інші
кафедри практично не беруть участі в цьому.
У 2020 році завершується виконання держбюджетної теми 18БП049-01 «Сучасні
технології моніторингу природних та природно-техногенних процесів для оцінки
впливу на об'єкти критичної інфраструктури» (н.к. Вижва С.А.)
Обсяг фінансування за повний період
обсяг фінансування на 2018 рік
обсяг фінансування на 2019 рік
обсяг фінансування на 2020 рік

4796,1 тис. грн
1108,2 тис. грн
1821,0 тис. грн
1926,6 тис. грн

Крім бюджетних тем в Тематичний план університету включено роботи в межах кафедральної тематики:
Дата
№
Назва НДР, категорія роботи
та №
Термін
ПІБ наукового керівника,
витягу із
виконання
з/п
посада, науковий ступінь
засідання
(місяць, рік)
кафедри
16КП049-04
«Структурний
№ 5 від
квітень
аналіз та тектонічна еволюція 17.11.2020р. 2016 р. –
різновікових комплексів України». Н.к.
грудень
2021 р.
1– Кравченко Д.В., доц., канд. геол.н.
.

16КП049-05
«Біостратиграфія,
№ 5 від
квітень
палеоекологія
і
палеогеографія 17.11.2020р. 2016 р. –
фауністично
охарактеризованих
грудень
відкладів України». Н.к.– Огієнко О.С.,
2021 р.
асист., канд. геол.н.
2
.

3

16КП049-06

№6 від

квітень

Очікувані результати в наступному році
1.Взаємозв'язок між
різнопорядковими
сучасними ерозійними формами рельєфу зі
структурними парагенезисами прирозломних
зон Дуклянського та Чорногорського насувів
(Східні Карпати).
2.Тектонічна
позиція
Ретичинського родовища
газу
(БільчеВолицька зона Передкарпатського прогину).
1.Аналіз
змін
палеоекологічних
та
палеогеографічних обстановок формування
відкладів
Середнього
Придніпров‘я
у
середньому еоцені на основі вивчення
літологічного складу, викопних макро- та
мікрорешток флори та фауни.
2.
Визначення
фондових
зразків
геологічного музею Університету.
3.Дослідження
голоценових
та
верхньоплейстоценових відкладів Південного
океану району Антарктичного півострова з
метою аналізу кліматичних змін
Актуалізація ділянок ґрунтового покриву з

ГІС
в
задачах 17.11.2020 2016 р. –
природокористування і моніторингу
грудень
стану навколишнього середовища.
2021 р.
Н.к. – Зацерковний В.І., проф., д.тех.н.
16КП049-08
№ 7 від
квітень
Стратиграфія, літологія, генезис та 12.11.2020р. 2016 р. –
корисні копалини пізньодокембрійськогрудень
2021 р.
фанерозойських осадових формацій
України.
Н.К. – Огар. В.В., проф., д.геол.н.
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20КП049-01
№ 5 від
січень
Вдосконалення
системи 10.11.2020р. 2020 р. –
моніторингу геологічного середовища
грудень
5
2021 р.
України та засад оцінки ризиків у
надрокористуванні
(в
контексті
інтеграції України в європейський

різним вмістом органічного вуглецю в умовах
екранованості грунтів за допомогою матеріалів
ДЗЗ
Оприлюднення
результатів
(захист
дисертації) комплексного аналізу вторинних
змін порід нижнього карбону в межах
Солохівсько-Диканського валу ДДЗ у зв’язку з
нафтогазоносністю.
Узагальнення
результатів
вивчення
скам’янілостей венду Волино-Поділля (захист
дисертації). Підготовка музейної експозиції.
Детальне
комплексне
(літологічне,
палеонтологічне,
геофізичне)
вивчення
окремих стратиграфічних інтервалів і ділянок
Доно-Дніпровського
прогину
та
оцінка
перспектив їх нафтогазоносності.
Літологія, стратиграфія та генезис товщ
кайнозою України у зв’язку з їх рудоносністю.
Характеристика
виробного
та
облицювального каміння фанерозою та підходи
до його оцінювання.
Порівняльний аналіз сучасного стану
системи еколого-геохімічного моніторингу
територій в Україні та країнах ЄС і розробка
рекомендацій щодо її вдосконалення.

простір).
Н.к. – Кошляков О.Є., зав.каф.,
проф., д.геол.н.
19КП049-01
№ 5 від
січень
Вирішення задач прогнозування 30.11.2020р. 2019 р. –
характеристик геологічного розрізу на
грудень
основі сейсмоакустичних досліджень
2021 р.
Н.К. – Кузьменко П.М., доц.,
к.геол.н.
6

19 КП 049-03
№ 7 від
01.01.201
9-31.12.2023 р.
Розробка наукових засад оцінки 01.12.2020
інвестиційної привабливості об’єктів р.
мінерально
-сировинної бази України.
7
н.к. – Михайлов В.А., проф., д.
геол. н.

Узагальнення
обмежень
методу
прогнозування характеристик геологічного
розрізу AVO-аналізу та пружної сейсмічної
інверсії в межах усієї Дніпровсько-Донецької
западини.
Надання теоретичних та практичних
рекомендацій у відповідності до досліджень
акустичних властивостей порід колекторів
верхнього карбону.
Формування
аналітичного
підґрунтя
особливостей покладів газу ущільнених порідколекторів та літолого-петрофізичної оцінки
відкладів верхнього, середнього карбону та
ущільнених порід-колекторів східної частини
ДДЗ
Буде визначено перелік критеріїв для
попередньої оцінки перспектив інвестицій у
вітчизняний мінерально-сировинний комплекс. Цей
перелік буде базуватися на якісних і кількісних
параметрах
родовищ
корисних
копалин,
геологічних, гірничо-технічних, технологічних
передумовах освоєння, а також включати базові
техніко-економічні показники. Передбачається
проведення ранжування об’єктів вітчизняної МСБ
за рівнем інвестиційної привабливості і ризиком

20КП049-02
№ 4 від
січень
02.12.2020р. 2020 р. –
Петролого-геохімічне
моделювання еволюції земної кори та її
грудень
провідних рудогенеруючих систем з
2021 р.
комплексною оцінкою руд відповідних
родовищ
та
створенням
комплементарного
геологічного
депозитарію»
Н.К. – завідувач кафедри, д. геол.
н. Шнюков С.Є.
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19КП049-02
№ 5 від
січень
Вдосконалення
системи 10.11.2020р. 2019 р. –
радіоекологічного
моніторингу
на
грудень
9
2020 р.
геохімічній основі за басейновим
принципом
Н.к. – Шевченко О.Л.

інвестицій в промислове освоєння для головних
груп горючих, металічних, неметалічних корисних
копалин.
• Розробка
попереднього
алгоритму
експресної кількісної оцінки мінерального
складу руд для апробації на реальних об’єктах.
• Оцінка
геохімічних
характеристик
верхньої мантії за результатами досліджень
фенітових
ореолів
Чернігівського
та
Проскурівського карбонатитових масивів.
• Оновлення геохімічної моделі поведінки
мікроелементів при формуванні магматичних
серій Коростенського плутону.
• Розробка критеріїв вибору осадових
утворень для репрезентативного опробування
популяцій їх детритових акцесорних мінералів.
• Оцінка
придатності
уламкових
порід
палеозойської серії Трініті для дослідження еволюції
Земної кори регіону за результатами геохімічного
вивчення великих детритових популяцій цирконів та
монацитів.
Тема завершена.

Договірна тематика.
За цей період були заключений 1 договір через університет разом з географічним факультетом (відп.в. Кошляков О.Є) на
суму 195,0 тис. грн (в 2019 - 783,37 тис. грн) та 4 договори через Корпорацію «Науковий парк Київського університету».
Загальна сума договірного фінансування на цей рік – 1238,900 тис. грн (2019 - 1308,34 тис. грн.) .

№
за/п

Назва договору, з
ким підписано
(організація, місце її
знаходження)

Науковий
керівник (ПІБ,
наук.ступінь, вчене
звання,
факультет/інститут,
кафедра/НДЛ)

18ДП
049-01
«Науковий
супровід
геологорозвідувальних
робіт на уран та інші
Михайлов В.А.,
1 корисні
копалини
в
д.геол.н., проф.
Ісламській
Республіці
Мавританія» з фірмою
BONKOV
INVEST
GROUP Inc. (Канада)

Термін виконання
проекту

Початок
ДД.ММ.РРРР

16.04.201
8

Кінець
ДД.ММ.РРРР

Обсяги фінансування, тис.
грн. / із них: через Бухгалтерію
НДЧ університету, тис. грн.
Звітний
Загалом
період
З
О
З
Об
них
бсяг
них
сяг
через
фінчерез
фін-ня
бух-ю
ня
бух-ю

0

0

Науковий
керівник
НДР
Наукове
В.Гребінь,
обгрунтування
географічний
2
можливосиі
відновленя факультет,
водності озера Лебедине
Відповідальний
виконавець
О.Є. Кошляков,
Договір
№
УПГ19/ПР/2-1
"Підготовка проекту до
Вижва Сергій
3 розвідки Зарічної ділянки Андрійович, проф.,
Заваллівського родовища
д.г.н., директор
графіту»"
(Українська
постачальна група, Київ)
"Комплексна оцінка
ґрунтових
ресурсів
Лісостепу
України,
Меньшов
4 прогноз їх розвитку та Олександр Ігоревич,
управління родючістю на
д.геол..н., с.н.с.
основі неруйнівних та
геофізичних методів"
"Розробка методики
експрес
аналізу
Меньшов
агрофізичних,
фізико5
Олександр Ігоревич,
хімічних і агрохімічних
д.геол..н., с.н.с.
показників
ґрунту
з
використанням

квітень
2020

червень
2020

19
5,00

1
95,00

17.12.201
9

20.03.202
0

20
0,000

0

01.05.202
0

31.12.202
0

22
49,1

0

01.12.202
0

31.12.202
0

12
25,0

0

1
95,00

2
00

7
49,7

9
4,2

1
95,00

0

0

0

інфрачервоного сканеру"
ВСЬОГО: 3869,1

195,0

1238,9

1
95,0

Крім отриманих тем всього 3 проекти тем були надані замовнику, одна з яких не отримала фінансування, решта – чекаємо
на відповідь:
№
ЗП
1

Назва фонду
Запит на комерційну пропозицію №
5892386; ТОВ Енерго-сервісна компанія
"Еско-північ"; 2020 р.

2
ФОП "Мекркотан"; 2020 р.
3

ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO
PLANTA FOTOVOLTAICA “CAÑAMARES”,
T.M. FONTANAR (GUADALAJARA)

Назва теми

Науковий керівник

Послуги з відбору та лабораторних
досліджень керну, шламу та пластових
Вижва
флюїдів у проектній свердловині
Андрійович
№11Володимирського НГКР, 3 найм.
(ПрАТ "ТЕХНОРЕСУРС").»
Наземні геофізичні дослідження з
Вижва
метою детальної розвідки джерела
Андрійович,
водозабезпечення "Шпола-2020"
Комплексні
електрометричні
дослідження площадки будівництва СЕС
Вижва
в районі с. Куянівка Білопільського р-ну Андрійович
Сумської області»

Сергій

Сергій

Сергій

Проблема За рік подано всього 8 проектів (в 2019 – 12), з яких 6 – співробітниками кафедри геофізики. Інші кафедри або не
зацікавлені в отриманні додаткового фінансування, або не мають можливості проводити дослідження, або проводять їх не
через університет. Всі ці позиції – не відповідають сучасним викликам.

Міжнародні гранти
В 2020 році отримано співробітниками інституту 3 міжнародних гранти (наукові керівники – проф. Іванік О.М. та с.н.с.
Бондар К.М.) на виконання НДР на загальну суму 425,00 тис. грн (150,00 тис грн – через бухгалтерію університету).
Науков
Обсяги фінансування, тис. грн. / із
Хто
Термін виконання
ий керівник
них: через Бухгалтерію НДЧ
надав
проекту
№
(ПІБ,
університету, тис. грн.
(організаці
наук.ступін
Звітний
яЗагалом
з
Назва
ь, вчене
період
грантодаве
а
проекту
звання,
ць, місце її
Кін
З
/
факультет/і
Початок
Об
З них
Об
знаходженн
ець
них
п
нститут,
сяг
через бух- сяг фіня, назва
через
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Подано ще 3 міжнародних гранти, які ще очікують на відповідь від грантодавця:
№
Назва фонду
Назва теми
1

Горизонт 2020, H2020-MSCA-RISE-2020

2
COST action

THERMOFOP Thermal energy for
population
COST Action Proposal OC-2020-124602 "Cascading Geohazard Models & Risk
Awareness
Raising
in
joint
XRenvironments"

3
МОНУ, Проектна пропозиція на участь у
Кількісна оцінка властивостей ґрунтів
конкурсі спільних українсько-чеських науково- з метою вдосконалення інформативності
дослідних проектів
польових геофізичних знімань

-

292
,60

0,0
0

286
,00

Науковий
керівник
Іванік Олена
Михайлівна
Prof.
HansBalder Havenith,
Іванік Олена
Михайлівна
Меньшов
Олександр
Ігоревич,
Бондар Ксенія
Михайлівна

Зарубіжні відрядження
Кількість зарубіжних відряджень в 2020 році в інституті була набагато меншою
через пандемію та неможливість виїздів за кордон. Всього співробітниками інституту
здійснено 5 (40 – в 2019 році) відряджень, з яких
 Стажування та наукові дослідження - 4 (2019 р. – 12);
 участь в конференціях, семінарах, нарадах– 1 (2019 р. -24);
 робота за контрактом – 0 (2019 р. – 4).
Таким чином, в 2020 році в ННІ «Інститут геології» розподіл фінансування
наукових досліджень виглядає так:
Зароблено
коштів,
Тип фінансування
тис. грн
Договори та експертні
1238,900
оцінки
Гранти
292,60
Всього зароблено
1531,5
Проблема Зазвичай проекти на гранти подають одиниці з інституту – дуже мало
науковців, що беруть на себе оформлення міжнародних грантів, до українських
фондів – ще менше.
Візити зарубіжних вчених до ННІ «Інститут геології»
Зарубіжні вчені цього року дуже мало відвідували ННІ «Інститут геології»
через пандемію коронавірусу. Був тільки візит наукового співробітника з Total
Jean_luc Debrouax (Франція).
Публікації:
Протягом 2020 р. співробітниками Інституту видано 4 монографії, 1 підручник,
11 посібників та навчально-методичних комплексів (всього 16 книг, в 2019 – 25).
Загальна кількість публікацій співробітників ННІ «Інститут геології» – 286 (у
2019 – 327), з яких статей – 80 (2019 р. – 89), з них у зарубіжних виданнях – 9 (2019
р. – 14).
Підручники і навчальні посібники ННІ «Інститут геології» в 2020 р.
Автори
Назва
Підручник
Михайлов Володимир Альбертович
[37055] / Карпенко Олексій Миколайович
[33556] /
Курило Марія Михайлівна [35398] /
Грінченко Олександр Вікторович
Горючі корисні копалини України та
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[31395] /
Загнітко
[32684] /
Омельчук
[38157]

їх геолого-економічна оцінка
Василь
Олександр

Миколайович
Васильович

Навчальні посібники
Бабій Віталій Васильович [253037]
Картографія
Бабій Віталій Васильович [253037]
Землевпорядне проектування
Іванік Олена Михайлівна [33067] /
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
[36984] /
Крочак Марина Дмитрівна [35094]
Загальна геологія
Диняк Оксана Василівна [31932]
Інженерно-геологічне моделювання
Бортник Сергій Юрійович [29495] /
Стецюк Володимир Васильович
[41431] /
Іванік Олена Михайлівна [33067] /
Геологічні
та
геоморфологічні
Лаврук Тетяна Миколаївна [35573]
пам'ятки України
Іванік Олена Михайлівна [33067] /
Мєнасова Анжеліна Шевкетівна
[36984] /
Крочак Марина Дмитрівна [35094]
Загальна геологія
Навчально-методичний комплекс
Демидов
Всеволод
Кирилович
[31732] /
Вижва Сергій Андрійович [30064] /
Зацерковний
Віталій
Іванович
Методичні вказівки з підготовки та
[148818] /
оформлення магістерських робіт зі
Онищук Віктор Іванович [38185] /
спеціальності 193 – Геодезія та
Віршило Іван Вікторович [30170]
землеустрій
Демидов
Всеволод
Кирилович
[31732] /
Методичні вказівки з підготовки та
Вижва Сергій Андрійович [30064] /
оформлення бакалаврських робіт зі
Онищук Віктор Іванович [38185]
спеціальності 103 – Науки про Землю.
Математична обробка сейсмічних
Тищенко Андрій Павлович [41912]
даних
Тищенко Андрій Павлович [41912] /
Кузьменко Павло Миколайович
Основи структурної інтерпретації
[35257]
сейсмічних даних (Petrel)
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Павлова Олена Олексіївна [38408]

Довідник
Базові терміни і поняття в літології :

Монографії ННІ «Інститут геології» в 2020 р.
Масляк Петро Олексійович [36700] /
Стецюк
Володимир
Васильович
[41431] /
Курило
Святослав
Михайлович
[35404] /
Бондаренко
Едуард
Леонідович
[29372] /
Бортник Сергій Юрійович [29495] /
Іванік Олена Михайлівна [33067] /
Шевченко Ольга Григорівна [43478] /
Сніжко Сергій Іванович [41093] /
Даценко Людмила Миколаївна
Масляк Петро Олексійович [36700] /
Бортник Сергій Юрійович [29495] /
Стецюк Володимир Васильович /
Іванік Олена Михайлівна [33067] /
Сніжко Оксана Володимирівна /
Шевченко Ольга Григорівна [43478] /
Сніжко Сергій Іванович [41093]

Природничі
проблеми
національної безпеки України у
викликах новітньої історії

Національна
безпека
України у викликах новітньої
історії
Моделювання
впливу
Іванік Олена Михайлівна [33067] /
небезпечних
геологічних
Шевчук Віктор Васильович [43545] / процесів на функціонування
Лавренюк Микола Васильович
природно-техногенних систем
Descriptive Uranium Deposit
Поляковська Катерина [209866]
and Mineral System Models

Співробітники ННІ «Інститут геології» активно беруть участь у конференціях. В
2020 р. опубліковано 179 тез (2019 р. – 211).
Публікаційна активність співробітників різних кафедр різко відрізняється.
Більше всього має публікацій кафедра геофізики - 66, у тому числі – 19 статей,
кафедра геоінформатики - 57, у тому числі 19 статей, кафедра геології нафти і газу 48, у тому числі 14 статей.
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Однак кафедри мають різну кількість співробітників. Найбільшу кількість
публікацій на 1 співробітника має кафедри геології нафти і газу (9,6 публікації та 2,8
статті на співробітника), на другому місті кафедра загальної та історичної геології –
9,6 (в тому числі 1,4 статті), на тертьому - кафедра геоінформатики (5,7 публікації та
1,9 статті на співробітника).
Найбільше публікацій має в 2020 році Зацерковний В.І. – 35, Меньшов О.І. – 21,
більше 10 публікацій мають 22 співробітника ННІ «Інститут геології» (рис.).
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Наявність свого журналу, який входить до міжнародної бази даних Web of Science
та двох конференцій і одного семінару, матеріали яких індексуються в базі Scopus
надають можливість співробітникам нашого інституту виглядити на достатньому рівні
на фоні співробітників університету.
Нажаль цього року НДЧ ще не надало інформації щодо публікаційної активності
окремих співробітників.
Аспіранти та студенти в цьому році мають 88 публікацій, з яких аспіранти -27, 61
– студенти).
Проблема
Але, натомість, є співробітники з науковими ступенями, які мають вкрай мало
публікацій в 2020 р., Це, наприклад такі співробітники, в яких публікації представлені,
тільки тезами конференцій.
Конференції
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Співробітниками ННІ «Інститут геології» було організовано і проведено 9
конференцій та семінарів міжнародного та всеукраїнського рівня, а взяли участь
співробітники у 27 конференціях, на яких зробили 279 (в 2019 році – 236) доповідей.
Участь у виставках
Співробітники інституту брали участь у 2 виставках, на яких представлялися
мінералогічні колекції, презентації та інформаційні плакати, що освітлюють наукові
здобутки розробників.
Наукова робота студентів та молодих вчених
В 2020 р. студентській осередок Товариства геофізиків-розвідників ((Taras
Shevchenko National University geophysical society – chapter of Society of Exploration
Geophysicists (SEG)) дистанційно проводив регулярні засідання осередку. 20 студентів
ННІ «Інститут геології» мають членство (SEG).
Цього року на щорічних загальних зборах (SEG Annual Meeting), які проходили
дистанційно (у зв’язку з пандемією COVID-19) з 11 по 16 жовтня 2020, 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,
А. Грищенко, М. Тарасюк, Ю. Білоусова, А. Чернов) був організований Міжнародний
семінар з Наук про Землю (1st SEG Geoscience Workshop in Ukraine). У семінарі взяли
участь 5 компаній ( Schlumberger, Weatherford, DTEK, Сергій Думенко, а також ДУ
«Національний Антарктичний Науковий Центр») і 4 студентські спілки ( SEG, AAPG,
SPE, EAGE). Окрім презентацій компаній була організована онлайн конференція із 10
представниками SEG інших країн.
Секцією геофізиків SEG (SEG Student Chapter) було організовано SEG Field
Days 2020 для нових членів секції.
Роман Петрокушин та Артем Корнієнко взяли участь в міжнародних змаганнях
розвідки та пошуку вуглеводнів EVOLVE від організації геофізиків SEG, які тривали
протягом 8 місяців. Хлопці сформували міжнародну команду з 6 учасників зі
студентами з Індонезії, Індії та США, капітаном був Роман. Завдяки плідній праці
команда The PetRockers отримала 3 винагороди:
- Best investment opportunity, Mustang Island, Gulf of Mexico
- Long Distance Collaboration
- Cost-Reduction Collaboration
Тарасюк
Meeting, яка
представляла
студентських

Марія взяла участь у міжнародній конференції 90th SEG Annual
відбувалась дистанційно у зв’язку з пандемією COVID -19. Марія
спілку-геофізиків Kyiv SEG Student Chapter, яка є однією з 350
спілок асоціації геофізиків світу. Близько 5000 людей відвідало подію,
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поміж яких 90 делегатів з найкращих університетів та компаній світу, які працюють в
сфері Наук про Землю. Також після представлення діяльності київської спілки
геофізиків - Kyiv SEG Student Chapter ввійшов у топ-10 студентських спілок
геофізиків світу (серед 350).
В ННІ «Інститут геології» студенти, аспіранти і молоді вчені брали участь у
проведенні наступних наукових конкурсах:
 Змагання EVOLVE (Петрокушин Р.Є (4к бак), Корнієнко А.В. (4к бак) отримали
сертифікати за участь у змаганнях.).
Членами НТС та РМВ було надано допомогу в проведенні:
 IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа Сучасні проблеми наук про
Землю, 14-16 квітня 2020, Київ;
 XVІІI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти”,
11-14 травня 2020 р., Київ;
 XII International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological
Condition of the Environment”, 10-13 листопада 2020, Київ
Протягом року студенти та молоді вчені брали участь у профільних
конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня як в Україні, так і за межами.
При проведенні VIІI Всеукраїнської конференції-школи «Сучасні проблеми наук про
Землю» студентами зроблено 61 доповіді і 11– на міжнародних конференціях.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.
В цьому році успішно проведено набір в аспірантуру, на 2 місця на спеціальність
Науки про Землю претендувало 5 вступників, зараховано 4 аспіранти на бюджетне
навчання, в тому числі в ННІ «Інститут геології» - 3. Кількість аспірантів на 1.12.2020
року складає 12 осіб (14– на 1.12.2019 року), з яких 3 навчаються за програмою
кандидата наук, а 9 – за програмою доктора філософії.
В докторантуру набору не відбувалось, на 1.12.2020докторантів в інституті немає.
Ефективність аспірантури в 2020 році складає 100 %: з 1 випускників, 1 робота
рекомендована до захисту. Але 3 випускникам була надана академічна відпустка, а
один (Пікуль) відрахований за невиконання навчального плану.
В спеціалізованій раді Д 26.001.32 відбувся тільки один захист (Алексеєнко А.)
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Наукова діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами
НАН України
Спільна наукова діяльність з співробітниками НАНУ, результати досліджень
викладені у 42 спільних публікаціях.
З Національним антарктичним науковим центром професор Митрохин О.В.
виконував спільні наукові дослідження в районі Української антарктичної станції
«Академік Вернадський». Брав участь у сезонних дослідженнях 25-ї Української
експедиції.
Спільно з Інститутом археології НАНУ (Бондар К.М.) подано заявку на грант
до НФДУ.
З Інститутом геохімії наколишнього середовища НАН України проведено
вивчення еманаційних полів гідрогенних родовищ урану УЩ (Вижва С.А.,
Шабатура О.В.).
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна, Інститут агрохімії
і ґрунтознавства ім. Соколовського, НУБІП – спільні публікації, польові дослідження,
подання проектів, виконання НДР (Меньшов О.І.).
З Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ
брали участь:
Дубина О.В. у проведенні наукових досліджень в рамках програми «Мінеральносировинна база України як основа безпеки держави».
Грінченко О.В. у проведенні спільних наукових досліджень в рамках
міжнародного українсько-словацького проекту «Accessory minerals as indicators of
geological processes of Precambrian granitoids formation and thei rmetallogenic potential
(Ukrainian Shield)».
З ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового
рудоутворення НАН України у сфері дослідження морських геосистем та дослідження
небезпечних геологічних процесів (Вижва С.А., Безродна І.М., Шнюков С.Є.).
З Інститутом геологічних наук НАН України за напрямом стратифікації
мезокайнозойських товщ та визначення літолого-стратиграфічних критеріів
нафтогазоносності в межах Азово-Чорноморського басейну (Крочак М.Д.),
Нестеровський В.А. - науковий керівник спільної теми: «Літолого-мінералогічний
склад акумулятивних прибережено морських відкладів Чорного моря у межах
території України».
Інформаційне та аналітичне забезпечення наукової діяльності
Продовжувалася робота наших співробітників (зокрема, найбільше – Меньшов
О.І., Андреєва О.О., Козіонова О.О.) по вдосконаленню нашого журналу «Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія». Статті
індексуються в базі ESCI Web of Science. Крім того, і цього року КНУ оплатив для
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статей нашого журналу індекси 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 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.
У фаховому виданні ННІ "Інститут геології", впродовж 2020 рр. було видано
чергові номери: 87 за 2019 р., №№ 88, 89 вийшли друком, № 90 вийшов в
електронному вигляді, № 91 готується до друку. Протягом 2020 р. робота видання
продовжується. 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 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
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2005-2018 рр.)»
(упорядники Безродна І.М., Михайлов В.А., Андрєєва О.О., Соловйова О.З.).
Нажаль оновлення розділів «Наукова робота» на майже всіх сторінках кафедр та
лабораторій проведено частково, у деяких кафедр така інформація відсутня зовсім. За
ініціативою НДЧ університету розпочато створення сторінок співробітників на
ресурсі https://www.researchgate.net.
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Нажаль в цьому напрямку наша робота не була достатньою.
В цілому, стан нашого сайту – не найкращий, сайт застарілий і по суті, і по
оформленню та вимагає кардинального оновлення, особливо, англомовна його
сторінка.

4. Міжнародна співпраця
Міжнародна співпраця ННІ «Інститут геології» у 2020 році зазнала суттєвого
впливу світової пандемії коронавірусу, через що вона поділяється на два етапи – до
впровадження карантинних заходів та під час карантину. З іншого боку світова
наукова та академічна спільнота окремі заходи адаптувала до карантиних обмежень та
перенесла їх в он-лайн режим.
Етап 1. До впровадження карантинних обмежень (до середини березня 2020 р.)
Здійснено необхідні організаційні заходи для проведення тренінгу «Секвентна
стратиграфія» від Jean-Loup Rubino з Total Professional Association для студентів,
викладачів та співробітників ННІ «Інститут геології» та партнерських організацій.
Проведення тренінгу було заплановано з 10 по 14 березня. Захід не відбувся через
заборону співробітникам компанії Тоталь міжнародних відряджень у зв’язку із
ситуацією із коронавірусом, які так і не були відмінені до кінця року.
Здійснено необхідні організаційні заходи для візиту Femke Schimmelpfeng,
представниці EUGEN (EUropean GEosciences students Network) з метою обговорення
напрямків співпраці цієї організації з ННІ «Інститут геології». Візит не відбувся у
зв’язку із забороною ректором університету проведення масових заходів через
карантин.
Пройдена акредитація англомовної магістерської програми «Applied Geology»
(«Прикладна геологія»). Укладено відомості самоаналізу програми, організовано та
проведено візит експертної групи, підготовлено відповіді на висновок експертної
групи, на проект висновку та на кінцевий висновок галузевої експертної ради.
Підготовано відповіді та коментарі для секретаріату Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти. Контраргументи щодо заниження ГЕР оцінок
освітньої програми Нацагенством не були враховані, програма отримала умовну
акредитацію.
У лютому 2020 року снс Меньшов О.І. провів зустріч у Представництві
федеральної землі Баварія в Україні. Отримано попередню домовленість на спільну
подачу проектної пропозиції із Університетом Мюнхена. Остаточне підписання
відкладене у зв’язку з пандемією.
Етап 2. Після впровадження карантинних обмежень (з середини березня 2020 р.)
В он-лайн режимі проведено XIX міжнародну конференцію «Геоінформатика»
(11-14 травня 2020 року). Конференцію проведено під егідою та за підтримки EAGE.
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В он-лайн режимі проведено ІІ Науковий семінар з оцінки зсувної небезпеки та
оцінки її впливу на суспільство (8-11 вересня). Семінар проведено під егідою та за
підтримки EAGE.
В он-лайн режимі проведено XIV міжнародну конференцію «Моніторинг
геологічних процесів та екологічного стану довкілля (11-13 листопада 2020 року).
Конференцію проведено під егідою та за підтримки EAGE.
Розроблено нову англомовну бакалаврську освітню програму «Ore and Petroleum
Geology» (гарант програми доцент Грінченко О.В.). Відбулось зарахування одного
студента з Нігерії, але в навчанні йому відмовлено через неможливість сформувати
повноцінну групу.
Проведено консультування з представниками української компанії, яка
займається пошуками та розвідкою родовищ вуглеводнів в Туркменистані щодо
перспектив залучення абітурієнтів цієї країни на навчання за освітніми програмами
ННІ «Інститут геології». За результатами консультацій з’ясувалось, що Туркменістан
може бути перспективним з точки зору залучення абітурієнтів, оскільки молодь цієї
країни має велике бажання виїхати за кордон, але якість шкільної підготовки в країні
досить низька. Мотивація до навчання також була оцінена низько. Залучення
абітурієнтів на україномовну підготовку можливе лише за умови проходження
підготовчих курсів з української мови. Залучення абітурієнтів на англомовні програми
також мало вірогідно, у кращому випадку 1-2 вступники.
Проводилися перемовини з турецьким університетом Kahramanmaras Sütçü İmam
University, Kahramanmaraş, Turkey щодо підписання угоди у рамках програми
академічних обмінів Mevlana. Керівник від КНУ імені Тараса Шевченка Меньшов О.І.
Учасники: від викладачів Іванік О.М., студенти Круглов Б., Кравець Ю. Остаточне
підписання відкладене у зв’язку з пандемією.
Проведено інформаційно-рекламну кампанію для англомовних навчальних
програм ОС бакалавр «Ore and Petroleum Geology» та ОС магістр «Applied Geology» –
рекламу було розміщено на ФБ-сторінках Українського державного центру
міжнародної освіти, ФБ-сторінці Інституту та інших.
За сприянням колишнього посла України в Кувейті (колишнього випусника та
співробітника геологічного факультету нашого університету) Толкача В.С., рекламу
Інституту для іноземців було розміщено на ФБ- сторінці посольства України в
Кувейті.
За зверненням Інституту, рекламну інформацію про англомовні освітні програми
було розповсюджено через особисті контакти іноземних студентів та випускників
Інституту.
Грантова діяльність (виконання, подача заявок)
Продовжено співпрацю з університетами та організаціями Великої Британії.
Укладено грантову угоду та виконано спільні наукові дослідження за спільним
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проектом із Університетом Сіті Лондона «Протистояння зсувній небезпеці: суспільні
виклики» (за підтримки
Global Fund Challenges Research Fund (GCRF)),
Університетом Лотарингії (Нансі, Франція), Університетом природних ресурсів та
наук про життя (Відень, Австрія).
Виконувався грант «Інноваційне націлювання і переробка руд W-Sn-Ta-Li: на
шляху до самозабезпечення ЄС» (співкоординатор від Інституту доцент Грінченко
О.В.).
Розпочато співпрацю з Університетом Салерно (Італія) за темою досліджень
«Оцінка ризиків зсувної небезпеки», що спрямовані на обмін досвідом у моделюванні
гравітаційних процесів (співкоординатор професор Іванік О.М.).
Розпочато співпрацю з Інститутом геомеханіки Академії наук Китайської
народної республіки (IRSM (The Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy
of Sciences), у сфері моделювання геотермальних процесів (співкоординатор професор
Іванік О.М.).
Подано грант на науково-дослідницьку роботу THERMOFOP за програмою
Горизонт 2020, H2020-MSCA-RISE-2019» (керівник проекту професор Іванік О.М.).
Подано грант за програмою СOST actions «Cascading Geohazard Models & Risk
Awareness Raising in joint XR-environments» (керівник проекту професор Іванік О.М.).
Отримано грант від Баварського фонду BAYHOST на спільні магнітні
дослідження у лабораторії університету Мюнхена (Німеччина) на 2020-2021 рр
(очікується фактична реалізація у 2021році). Керівник проекту – снс Меньшов О.І.
Подано проєктну пропозицію на участь у конкурсі спільних україно-чеських
науково-дослідних проектів для реалізація у 2021 – 2022 рр. «Кількісна оцінка
властивостей ґрунтів з метою вдосконалення інформативності польових геофізичних
знімань», науковий керівник Меньшов О.І., відп. вик. Бондар К.М.
Здійснювалась реалізація проєкту «Альянс з грунтознавства та археологічної
геофізики: вихід за межі розвидки» (COST Action 17131 «The soil science & archaeogeophysics alliance: going beyond prospection». Учасник Бондар К.М. У 2020 р.
Відбулись онлайн засідання, відряджень по проекту не було у зв'язку з епідемічною
ситуацією.
Наукові дослідження та стажування, навчання за програмою подвійної
аспірантури
Професор Мирохин О.І. та аспірант Чернов А.П. взяли участь в роботі XXV
Української антарктичної експедиції на українській антарктичній станції «Академік
Вернадський» (22 січня – 30 квітня 2020 р.).
Аспірантка Анастасія Чуприна продовжувала навчання за програмою подвійної
аспірантури в Університеті міста Пуатьє. Науковий керівник від Інституту геології
проф. Нестеровський В.А.
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Аспірантка Катерина Поляковська розпочала навчання за програмою подвійної
аспірантури в Університеті Лотарінгії за грантом уряду Франції. Науковий керівник
від Інституту геології проф. Іванік О.М.
Проведене наукове стажування в рамках програми академічної мобільності
співробітників та студентів кафедри загальної та історичної геології (проф. Іванік
О.М., доц. Кравченко Д.В., інж. Гадяцька К.П., студентка 4 курсу ОС бакалавр ОП
«Геологія» Романчук Н.В., студенти 2-го курсу ОС «Магістр» ОП «Геологія» Тюхтей
А.В. та Гресь І.С.), асистент кафедри геофізики Хоменко Р.В. для виконання наукових
досліджень по проекту з університетом Сіті Лондона «Протистояння зсувній
небезпеці: суспільні виклики» (за підтримки Global Fund Challenges Research Fund
(GCRF)), виконане в України, але оформлено як академічна мобільність.

5. Виховна робота
Головною формою виховної роботи є навчальний процес, під час якого
відбувається безпосереднє спілкування викладачів зі студентами.
Організаційний бік цієї роботи забезпечується за допомогою дирекції і
завідувачів кафедр. Протягом звітного періоду діяв інститут кураторів академічних
груп (30 викладачів), котрі працюють за індивідуальними планами, затвердженими на
кафедрах, володіють 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 здійснював заступник
директора
А.В.Шостак. План виховної роботи в інституті узгоджувався з планами роботи
студентського парламенту і студентських рад.
На плані заходів із виховної роботи негативно позначився карантинний режим.
Двічі на місяць в режимі онлайн відбуваються виробничі наради студентського активу
(старостати). Це забезпечує зворотний зв’язок між деканатом та студентським
колективом і водночас є однією з форм виховної, а в умовах карантину – і навчальної
роботи.
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 Катерина Вєтрова. Студентський профком із листопада 2019 року очолює
студентка 3 курсу ОС «бакалавр» Марія Сахарчук.
Завдяки спільним зусиллям органів студентського самоврядування, студентського
профкому та активу з їх ініціативи до введення карантинних обмежень протягом
звітного періоду в інституті відбулися деякі корисні заходи. До таких можна віднести
волонтерську діяльність, професійну агітацію в школах, змагання з волейболу та
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футболу серед команд курсів та викладачів, проведення посвяти у першокурсники,
знайомство і співпраця 1 курсу зі студентськими кураторами.
Загальна кількість іногородніх студентів інституту, що мешкають у гуртожитках,
становить 238 осіб. На превеликий жаль, через гострий дефіцит ліжко-місць у
гуртожитках студмістечка непоселеними залишаються 28 іногородніх студентів
Інституту (бакалаврів 1 курсу).
Представники студентського самоврядування беруть активну участь у роботі
Комісії з поселення до гуртожитків. Велику допомогу в організації прийому
документів для поселення і формуванні списків іногородніх студентів влітку
поточного року комісії з поселення, адміністрації інституту і Дирекції студмістечка
надали студенти Анжеліка Дроздова, Валерія Шелухіна, Тетяна Ромашко, Наталія
Буджерак, Оксана Муравська, Катерина Вєтрова, Марія Сахарчук, Марія Закревська,
Антон Хмелевський.
Переважна більшість іногородніх студентів Інституту геології на сьогодні мешкає
вдома і навчається у віддаленому режимі.
Заступник директора і куратори академічних груп систематично відвідують
гуртожитки з метою контролю і вирішення питань, пов’язаних із проживанням та
побутом студентів. У кімнатах і місцях загального користування підтримується
належний санітарний стан і порядок, витримуються карантинні вимоги та обмеження.

6. Інформатизація
Розроблена структура нового сайту ННІ «Інститут геології» та нових сторінок
кафедр (відп. доц. Демидов В.К.)
Створені та постійно підтримуються Facebook сторінки кафедр та інституту (відп.
сектор ІОЦ, зав. навчальних лабораторій).
Регулярне поновлення інформації на сайті інституту і кафедр – 2020–2025 рр.
(відп. ІОЦ, зав. навчальних лабораторій).

7. Господарча робота
Створення, реконструкція та утримання основних фондів.
Матеріально-технічне забезпечення. До позитивних моментів у матеріальнотехнічному забезпеченні навчального процесу можна віднести:
1. Експлуатація будівлі, інженерного обладнання та інженерних мереж
аудиторного корпусу здійснювалася на належному рівні.
2. За звітний період було проведено капітальний ремонт у приміщеннях
геологічного музею площею 145 м. кв. При цьому замінено віконні блоки,
системи теплопостачання та освітлення, виконано монтаж системи
комп’ютерної мережі та зв’язку, здійснено утеплення горища.
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3. Також
був проведений поточний ремонт приміщень № 416, 432, 430,
428, 436, 441, 447, 449 загальною площею 180 м.кв.
4. З метою забезпечення належних умов для студентів на базі практик
«Корнин» (Попільнянський р-он, Житомирська обл.) у 2020 році
здійснено ремонт покрівлі їдальні площею 360 м.кв., а також улаштовано
стаціонарний надвірний туалет.
5. За звітній період було придбано наступні меблі:
столи - 13 шт;
стільці - 60 шт;
на суму 60 тис. грн.
6. Окрім цього, виконано монтаж проводки та установлено 11 прожекторів
для освітлення прилеглої до корпусу території.
7. Оновлений лабораторний фонд.
8. Створюється разом з економічним факультетом зона коворкінгу в районі
музейного переходу.

8.Фінансове забезпечення.
1. Підготовлені пропозиції керівництву університету щодо утеплення фасаду
корпусу за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку.
2. Подані пропозиції по оновленню комп’ютерного парку, забезпечення меблями
відремонтованих аудиторій, продовження ремонту музею.

Директор ННІ «Інститут геології»

С.А.Вижва
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