
ЗВІТ  

директора ННІ «Інститут геології» за 2022 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 робота) – Шабатура О.В., к.г.н.;  

• 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.н., с.н.с.).  

  

2. Навчально-методична робота  
  

 2.1 Освітньо-кар’єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2022 

році: отримали диплом бакалавра – 56, з них продовжили навчання за ОКР 

Магістр – 38, припинили навчання – 18. 

Поступили на навчання в 2022 році: 

ОКР Бакалавр – 50 (в т.ч. - 6 на базі диплому молодшого спеціаліста, за 

контрактом -5) 

ОКР Магістр – 51 (з них за контрактом – 5) 

  



 

Оцінка рівня професійної орієнтованості вступників охарактеризована в 

табл. 2.1, 2.2.  
Таблиця 2.1 – Освітньо-кар'єрні траєкторії випускників за ОКР "бакалавр" у 2022 р.  

  Отримали 
диплом 

бакалавра у 2022  

р.  

Продовжили навчання у 2022/2023 н.р. за 

ОКР  

«Магістр»  

Припини

ли 

навчання  

Держзамовлення  Контракт  

Денна 

форма   

56 35 3 18 

Всього  56 35 3        18 

 

 Таблиця 2.2 – Оцінка рівня інституційної привабливості академічних програм  

Навчальна програма  Поступили на навчання у 2022 р.   

За 

держзамовлен

-ням  

На контрактній основі  Всьог

о  
Громадяни 

України  

Інозем

ці  

Бакалавр   

Геологія та менеджмент 

надрокористування 

30 1 - 31 

Геологія (на основі ОКР молодший 

спеціаліст)  

5 1 - 6 

Геоінформаційні системи і 

технології  

0 0 0 0 

Геоінформаційні системи і 

технології (на основі ОКР 

молодший спеціаліст)  0 0 0 

0 

Оцінка землі та нерухомого майна  10 3 - 13 

Всього  45 5 - 50 

Магістр   

Геологія 5 2 - 7 

Геологія нафти і газу 7 - - 7 

Геоінформатика 6 - - 6 

Геофізика 7 - - 7 

     



Гідрогеологія 7 1 - 8 

Геоінформаційні системи та 

технології 
9 - - 9 

Геохімія і мінералогія 5 1 - 6 

Оцінка землі та нерухомого майна 0 1 - 1 

Всього  46 5 - 51 

РАЗОМ  91    101 

  

 2.2 Кадрове забезпечення освітнього процесу. Навчальний процес в 

Інституті забезпечує 45 штатних викладачів, з них 12 професорів, докторів 

наук і 22 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  

Асистент

и  

Всього  

2018  15  27  9  51  

2019  15  25 12  52  

2020 15 27 13 55 

2021 12 21 12 45 

2022 13 23 15 51 

  

Таблиця 2.4 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 01.12.2022 р.  (ставок) 

Посади   

Загаль

ної та 

істори- 

чної 

геологі

ї  

ГРК

К  

Геол
огії  

нафт

и і 

газу  

Мінера

ло- 

гії, 

геохімії  

та 

петрогр

афії  

Гідрогеол

огії та 

інже- 

нерної 

геології  

Геофіз

ики  

Геоінформат

ики  

Всь

ого  

Проф., 

зав. каф. 

(д.н.)  

0.75  0.75 0.75 0.75 

(д.н.) 

0.75 - 0.75  4.5 

Доцент, 

зав. каф.  

-  -  -  - -  0.75 -  0.75 



Професор 

(д.н.)  

-  0.5  1 0.75 - - 1  3.25 

Доцент 

(к.н)  

1.5 1.5 1  1.75 1.5 2.75 2.75 12.75 

Асистент 

(к.н.)  

1.5  1.05 -  0.6 1.8 0.75  2.75 8.45 

Асистент 

(б.с.)  

-  -  -  -  - -  - - 

ВСЬОГО  3.75 3.8  2.75 3.85 4.05 4.25 7.25 34.2 

  

Таблиця 2.5 – Науково-педагогічний персонал кафедр Інституту на 01.12.2022 р. (погодинники)  

Посади   

Загально

ї та 

історичн

ої 

геології  

ГР

КК  

Мінералог

ії, геохімії 

та 

петрограф

ії  

Геофіз

ики 

ГНГ  Гідроге

ології 

та 

інженер

ної 

геології  

Геоінформат

ики  

Всьог

о  

Професор 

(д.н.)  

1 - 1 1 - - 1 4 

Доцент 

(к.н.)  

- - - - - 1 1 2 

Асистент 

(к.н.)  

1 - - -  - - 1 2 

ВСЬОГО  2 - 1 1 - 1 3 8 

  

Таблиця 2.6 – Участь співробітників НАН України у підготовці фахівців у 2021/2022 н.р.   

Назва 

кафедри 
ПІБ 

Академі

к / член-

кореспондент 

Форма участі у 

навчальному процесі 

(штатний на 1 

ст./0,75/0,5 ст. /0,25 

ст.; 

сумісник на 0,5 ст./0,25 

ст.;  погодинник за 

кошти університету, 

погодинник ВЦП 

НАНУ) 

Назва  

Академії 

Наук 

загальної та 

історичної 

геології 

Шехунова 

Стелла 

Борисівна 

член- 

кореспондент 

погодинник за 

кошти ВЦП НАНУ 

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 2020/2021 н.р.  

Таблиця 2.4 

Виконання педагогічного навантаження 

Назва кафедри 
/ циклової 

комісії 

2021/2022 н.р (факт) 

Всього годин по кафедрі /цикловій комісії* 

Виконано штатними (на повну і неповну ставку) 
науково-педагогічними (педагогічними) 

працівниками (без додаткової погодинної 
оплати та сумісництва)** 

Всьо
го 

годи
н (по 
кафе
дрі 

/цикл
овій 
комі
сії) 

навчальні заняття 

керів
ницт
во 

практ
икам

и 

керів
ницт
во 

квалі
фікац
ійним

и 
робо
тами 

Всього 
годин 

виконано 
штатними 
(на повну 
і неповну 
ставку) 

науково-
педагогіч

ними 
(педагогіч

ними) 
працівник
ами (без 
додатков

ої 
погодинн
ої оплати 

та 
сумісницт

ва)** 

навчальні заняття 

кері
вни
цтв
о 

пра
кти
кам

и 

кері
вни
цтв

о 
ква

ліфі
каці
йни
ми 

роб
ота
ми 

Всьог
о 

навч
альн

их 
занят

ь 
(врах
овую

чи 
консу
льта
ції 

впро
довж 
семе
стру) 

з них Всьог
о 

навч
альн

их 
занят

ь 
(врах
овую

чи 
консу
льта
ції 

впро
довж 
семе
стру) 

з них 

лек
ції 

сем
іна
рсь

кі 

практ
ичні і 
лабо
рато

рні 
лек
ції 

сем
іна
рсь

кі 

пра
кти

чні і 
лаб
ора
тор

ні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

загальної та 
історичної 
геології 

3135 1750 666 51 923 879 129 2869 1573 586 34 857 870 87 

геофізики 2984 1819 809 40 875 255 338 2906 1817 789 40 833 255 324 

гідрогеології та 
інженерної 
геології 

2010 3109 911 42 942 364 340 2010 3109 911 42 942 364 340 

мінералогії, 
геохімії та 
петрографії 

2598 1883 693 4 1092 326 94 2070 1488 436 4 979 296 50 

геоінформатик
и 

8227 4322 
180

8 
194 2084 1396 27 5368 2961 

135
3 

128 
130

7 
139

6 
21 

геології нафти і 
газу 

2278 1278 756 98 358 575 222 2278 1278 756 98 358 575 222 

геології 
родовищ 
корисних 
копалин 

2757 1405 682 118 457 768 219 2757 1405 682 118 457 768 219 

 Всього по 
факультету/інст
итуту / 
коледжу/ліцею 
(тощо) 

2398
9 

1556
6 

632
5 

547 6731 4562 1369 20258 
1363

1 
551

3 
464 

573
3 

452
3 

126
3 

   

 

 

 

 3. Результати вступної кампанії 2022 р.  

Загальна кількість студентів денної форми навчання в ННІ «Інститут 

геології» на  поточний момент становить 382 здобувачі, з яких 350 на 



бюджетній формі навчання  та 45 на контрактній (із них 34 – іноземці, 32 із 

Туркменістану та 2 з Китаю). Результати набору абітурієнтів за останні роки 

наведені в табл. 2.8.  
  

Таблиця 2.8 – Результати набору в ННІ «Інститут геології» в 2016–2022 р.  

  2016  2017   2018  2019  2020 2021 2022 

 Спеціальність «Науки 

про Землю»  

     

Бакалавр

и  

46  62   61  64+41*  64 73 37 

Магістри  60  60   59  54  28 30 41 

 Спеціальність «Геодезія та 

картографія»  

     

Бакалавр

и  

4  20   13  17  24 22   13 

Магістри  10  18   7  7  7 14 10 

 Всього       

Бакалавр

и  

50  82   74  81+41*  88 95 50 

Магістри  70  78   66  61  35 44 51 

ВСЬОГ

О  

120  160   140  183  123 139 101 

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 2021/2022 н.р. в Інституті не було відкрито нових програм. 

Загальний аналіз ефективності набору у 2022/2023 н.р. показує, що 

спостерігається значне зменшення попиту на набір абітурієнтів на ОП  

«Геологія та менеджмент надрокористування» ОС Бакалавр на базі повної 

середньої освіти, водночас, набори на ОП «Геологія та менеджмент 

надрокористування» ОС Бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста та 

ОП «Оцінка землі та нерухомого майна» базі повної середньої освіти 

залишилися сталими. Дана тенденція пов’язана із зменшенням кількості 

абітурієнтів та військових дій. Водночас, зменшення попиту на ОП  

«Геологія та менеджмент надрокористування» ОС Бакалавр потребує зусиль 

на збільшення привабливості даної ОП серед потенційних абітурієнтів. 



Набір здобувачів на освітні програми ОС Магістр, показав збільшення 

інтересу з боку абітурієнтів, що пов’язано із спрощеними правилами 

прийому. У зв’язку з ймовірним поверненням вступного випробування з 

іноземної мови (ЄВІ) для збереження наборів необхідно підсилити 

роз’яснювальну роботу серед потенційних абітурієнтів. 

Також у 2021/2022 н.р. в Інституті було здійснено перегляд описів ОП на 

ОС Магістр: 

● освітня програма «Геологія»; 

● освітня програма «Геофізика»; 

● освітня програма «Геологія нафти і газу»; 

● освітня програма «Геоінформатика»; 

● освітня програма «Геохімія і мінералогія»; 

● освітня програма «Гідрогеологія»; 

● освітня програма «Геоінформаційні системи та технології»; 

● освітня програма «Оцінка землі та нерухомого майна»,  

та на ОС Бакалавр: 

● освітня програма «Геологія та менеджмент надрокористування».  

Перегляд описів ОП відбувався в рамках моніторингу якості 

затвердженого в «Положенні про систему забезпечення якості освіти та 

освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка». 

Крім того Інститут геології планує до закриття дві освітні програми: Ore 

and Petroleum Geology (Геологія родовищ корисних копалин, мова навчання 

- англійська) спеціальність - 103 Науки про Землю ОС Бакалавр, Economic 

Geology (Економічна геологія, мова навчання - англійська) спеціальність - 

103 Науки про Землю ОС Магістр. Закриття даних освітніх програм 

обумовлено тим, що на них не було здійснено жодного набору та вони не 

акредитовані, що унеможливлює набір на них іноземних громадян. 
  

Таблиця 2.9 – Освітні програми ННІ «Інститут геології» на вступну кампанію 2023 р.  

Галузь знань  Спеціальність  Освітня програма  Ліцензовани

й обсяг  

Ко

д  

Назва  Ко

д  

Назва    Ден

на  

Заоч

на  

  ОС Бакалавр   

10  Природни

чі науки  

103  Науки про 

Землю  

Геологія та менеджмент 

надрокористування  
95  -  

19  Архітекту

ра та 

193  Геодезія 

та 

Геоінформаційні системи і 

технології  

25  -  



будівницт

во  

землеустр

ій  

Оцінка землі та нерухомого майна              35  -  

  ОС Магістр   

10  Природни

чі науки  

103  Науки про 

Землю  

Геологія   20  -  

Applied Geology   10  -  

Гідрогеологія  20  -  

Геофізика  20  -  

Геоінформатика  15  -  

Геологія нафти і газу  30  -  

Геохімія та мінералогія 20  -  

19  Архітекту

ра та 

будівницт

во  

193  Геодезія 

та 

землеустр

ій  

Геоінформаційні системи і 

технології  
9  -  

Оцінка землі та нерухомого майна 
  

  

Таблиця 2.9 – Освітні програми ННІ «Інститут геології» на вступну компанію 2023 р.  

Галузь знань  Спеціальність  Освітня програма  Ліцензований 

обсяг  

К

од  

Назва  Ко

д  

Назва    Ден

на  

Заочн

а  

  ОС Бакалавр   

1

0  

Природничі 

науки  

103  Науки про 

Землю  

Геологія та менеджмент 

надрокористування  
100  -  

1

9  

Архітектура 

та 

будівництво  

193  Геодезія та 

землеустрі

й  

Геоінформаційні системи і технології  25  -  

Оцінка землі та нерухомого майна              25  -  

  ОС Магістр   

1

0  

Природничі 

науки  

103  Науки про 

Землю  

Геологія   15 -  

Applied Geology   5 -  

Гідрогеологія  20  -  

Геофізика  20  -  

Геоінформатика  15  -  

Геологія нафти і газу  20  -  



Геохімія та мінералогія 15  -  

1

9  

Архітектура 

та 

будівництво  

193  Геодезія та 

землеустрі

й  

Геоінформаційні системи і технології  
10  -  

Оцінка землі та нерухомого майна 
10  -  

  

3.1 Система контролю якості навчання  

Для підвищення 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 зазнала змін 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, GoogleMeet та систему дистанційного 

навчання GoogleClass. Також, з метою удосконалення системи контролю якості 

навчання у 2021-22 включав: 

- запитання у тестовій частині іспиту бакалавра були вдосконалені та 

зменшено неоднозначність питань, що суттєво підвищило об’єктивність 

оцінювання та кореляцію результатів із результатами навчання за ОС 

«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. 

Приведено до загальноінститутського стандарту процес підготовки та 

оформлення бакалаврських робіт. 

 
 

  4. Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу.   

 

4.1 Підручники та навчальні посібники видані у 2021/2022 н.р.  



Див. табл. 4.1- 4.2  

 

Табл. 4.1  

Участь кафедр (циклових комісій) у забезпеченні навчального процесу 

навчально-методичними розробками у 2021/2022 н.р  

Назва 

кафедри 

Підручники 
Навчальні 

посібники 

Інші навчально-

методичні 

матеріали 

Кількість навчально-методичних 

матеріалів науково-педагогічних 

працівників кафедри, розміщених на 

сайті інституту 

Кількіст

ь 

Обся

г 

(д/а) 

Кількіст

ь 

Обся

г 

(д/а) 

Кількіст

ь 

Обся

г 

(д/а) 

Підруч

ники 

Навчаль

ні 

посібни

ки 

Робочі 

навчаль

ні 

програм

и і 

навчаль

но-

методич

ні 

комплек

си 

інші 

навчаль

но-

методич

ні 

матеріал

и 
загальної та 

історичної 

геології 

- - - - 1 2,7 - - 30 1 

геофізики 1 18,8 - - 1 1,2 1 - 43 1 

гідрогеології та 

інженерної 

геології 

- - 1 6,125 - - - - 35 - 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

- - - - - - - - 12 - 

геоінформатик

и 
- - 1 19 1 - - - 65 1 

геології нафти і 

газу 
- - 1 9 - - - - 36 - 

геології 

родовищ 

корисних 

копалин 

1 - 1 - - - 1 1 14 - 

Разом по 

інституту  2 18,8 4 34,125 3 3,9 2 1 235 3 

 

 

Табл. 4.2  

Підручники та навчальні посібники опубліковані у 2021/2022 н.р. 

№ з/п 
Назва навчально-

методичної праці 
Співавтори 

Характер 

праці 

(друкована

, 

електронне 

видання) 

Обсяг 

(сторінок

) 

Обсяг д/а 

(для 

друковани

х праць) 

Рік 

видання 

(для 

друковани

х праць) 

Дата 

першого 

доступу 

(для 

електронни

х ресурсів) 

1. Підручники 

схвалені до 

друку НМР 

КНУТШ 

              

  

Пошуки та розвідка 

родовищ корисних 

копалин 

Михайлов 

В.А., 

Омельчук 

О.В., Загнітко 

В.М., Курило 

електронне 

видання 

207 10 2022 26.10.2022 



М.М. 

2. Підручники 

не погоджені з 

НМР КНУТШ 

              

  

Гравіметрія: Теорія. 

Апаратура і методика. 

Застосування 

Безродний 

Д.А., Безродна 

І.М. 

електронне 

видання 

471 18,8 2022 18.10.2022 

3. Навчальні 

посібники 

схвалені до 

друку НМР 

КНУТШ 

              

  
Геологія України 

Михайлов 

В.А. 

електронне 

видання 114 5 2022 

26.10.2022 

4. Навчальні 

посібники не 

погоджені з 

НМР КНУТШ 

              

  

Загальна гідрогеологія: 

навчальний посібник 

Чомко Ф.В., 

Чомко Д.Ф., 

Удалов І.В., 

Полєвич 

О.В.,Носик 

Д.Ю., 

Коноваленко 

А.В. 

друкована 196 6,125 2021   

  

Основи загальної 

мінералогії:Навчальни

й посібник 

Куцевол М.Л., 

Нестеровський 

В.А. 

друкована 145 5,8 2021   

  

Земельні ресурси та їх 

використання 

Третяк А.М., 

Третяк В.М., 

Прядка Т.М., 

Трофименко 

П.І., 

Трофименко 

Н.В. 

друкована 304 19 2022   

5. Інші 

навчально-

методичні 

матеріали  

              

  

Методичні 

рекомендації до 

написання та захисту 

дипломної роботи за 

першим 

(бакалаврським) рівнем 

вищої освіти зі 

спеціальності 193 – 

Геодезія та землеустрій 

Вижва С.А.,  

Зацерковний 

В.І.,  Демидов 

В.К., Цюпа 

І.В., Бабій В.В. 

електронне 

видання 

36 2,2 2022 07.04.2022 

  

Методичні вказівки до 

написання курсової 

роботи з навчальної 

дисципліни 

«Четвертинна геологія 

з основами 

геоморфології та 

обробка даних ДЗЗ» 

Іванік О.М., 

Тустановська 

Л.В., 

Кравченко 

Д.В. 

електронне 

видання 

42 2,7 2022 01.05.2022 

  

Методичні вказівки з 

підготовки та 

оформлення курсових 

робіт за дисципліною 

«Геофізичні методи 

досліджень» 

Вижва С.А., 

Онищук В.І., 

Рева М.В., 

Шабатура 

О.В., 

Безродний 

Д.А., 

Меньшов О.І. 

електронне 

видання 

28 1,2 2021 29.09.2021 

 

  

 



  4.2 Робота науково-методичної комісії інституту. 

- За звітний період (2021-2022 н.р.) методичною комісією проведено 

5 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, перегляд описів 

існуючих освітніх програм; 

- обговорення та аналіз нових освітніх програм, затвердження описів; 

- обговорення та аналіз нових та перегляд існуючих навчальних планів; 

- обговорення та надання пропозицій за матеріалами, що надаються 

інституту НМР 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 

2021-2022 н.р. та будуть викладатися в ННІ «Інститут геології» у 2022-2023 

н.р. Готуються до обов’язкового розміщення навчальних програм дисциплін в 

інтернет-бібліотеці на сайті інституту. 

Комісія засвідчила забезпеченість інституту робочими програмами навчальних 

дисциплін. Було перезатвердженню дев’ять існуючих освітніх програм в ННІ 

«Інститут геології» на 2021-2022 н.р. 

Також комісією: 

- Надано рекомендації на публікацію та передано на розгляд вченої ради 

ННІ «Інститут геології» монографій – 1, навчально-методичні матеріалів – 3: 

Монографії – Михайлов В. Стратегічні корисні копалини України та їх 

інвестиційна привабливість. Інші навчально-методичні матеріали – Іванік О., 

Любов Тустановська Л., Кравченко Д. Методичні вказівки до написання 

курсової роботи з навчальної дисципліни Четвертинна геологія з основами 

геоморфології та обробка даних ДЗЗ» для студентів спеціальності 103 Науки 

про Землю; Вижва С., Зацерковний В., Демидов В., Цюпа І., Бабій В. 

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 193 – Геодезія та 

землеустрій; Вижва С., Онищук В., Рева М., Шабатура О., Безродний Д., 

Меньшов О. Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з 

дисципліни «Геофізичні методи досліджень» для студентів ННІ «Інститут 

геології» за спеціальністю 103 – Науки про Землю. 



- Надано рекомендації та розміщено на сайті інституту монографій – 1, 

навчально-методичних матеріалів – 3: 

Розроблено нові редакції навчальних планів відповідно до 

запроваджених редакцій освітніх програм за ОС «Магістр»: «Гідрогеологія», 

«Геофізика», «Геоінформатика», «Геологія», «Геологія нафти і газу», «Геохімія 

і мінералогія», «Геоінформаційні системи та технології», «Оцінка землі та 

нерухомого майна»; за ОС «Бакалавр»: «Геологія та менеджмент 

надрокористування», «Геологія та менеджмент надрокористування». За ОС 

«Бакалавр» для освітніх програм «Геологія та менеджмент 

надрокористування» (на базі ОКС «Молодший спеціаліст»). 

Методичною комісією інституту проводився аналіз, обговорення та 

надання пропозицій за питаннями, що надавалися на обговорення методичним 

комісіям факультетів та інститутів НМР Університету. 
 

 4.3 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). 

Суттєвих проблеми з переходом викладачів на викладання за змішаною 

системою не відбувається. 

Відбувся перегляд Графіку навчального процесу на 2 семестр 2021-2022 

навчального року, що дозволило мінімізувати втрати від зимово-весняного 

канікулярного періоду в умовах воєнного стану. Відповідний перегляд 

передбачав продовження навчальних занять до 06.06.2022 для всіх перехідних 

курсів. Для випускних курсів всі контрольні заходи та підсумкові атестації 

були проведені відповідно до визначених строків.  Практична підготовка 

здобувачів проводилася в повному обсязі, але із зміщенням по строках початку 

навчальних та виробничих практик. Відповідний перегляд дозволив 

дотриматися необхідних критеріїв якості підготовки здобувачів. 

Успішно організоване навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій у зв’язку з карантинними обмеженнями та в умовах 

воєнного стану. Проведені залікова та екзаменаційна сесії, захисти курсових 

робіт, магістерських та бакалаврських робіт, кваліфікаційних іспитів магістрів і 

бакалаврів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій зв’язку. 

Викладачі Інституту набули необхідного досвіду організації занять у зв’язку з 

карантинними обмеженнями, що дозволило не втратити якість підготовки 

здобувачів в умовах воєнного стану. Для подальшого удосконалення якості 

проведення навчальних занять вважається за доцільне повний перехід на 

використання корпоративних акаунтів Google (knu.ua). Переважна частина 

викладачів вже мають акаунти в домені knu.ua, однак не всі здобувачі та 

кафедри мають подібні акаунти. Необхідно підвищувати культуру 



використання корпоративного домену (в тому числі корпоративні поштові 

скриньки). 

 

 4.4 Опис організації моніторингу освітніх програм на рівні інституту і 

акредитацій ОП. 

В 2021-2022 н.р. були підготовлені до акредитації  освітні програми за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»: «Геоінформаційні системи та 

технології», «Оцінка землі та нерухомого майна». Звіти самооцінювання було 

передано до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Акредитація у 2021-2022 н.р. була відтермінована. В 2021-2023 н.р. відбувся 

процес експертизи даних освітніх програм експертними комісіями та ГЄР. 

 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 електронну пошту Інституту чи 

напряму гарантам ОП (власне самі описи ОП та всі контактні дані розміщено на 

сайті Інституту). Студенти приймають участь в опитуваннях, а отримані 

результати аналізується гарантами, кафедрами, науково-методична та вченою 

радою Інституту. 

Відповідно до отриманого досвіду при розгляді освітніх програм гаранти 

звертають більшу увагу на відповідність освітніх програм стандартам, 

сучасність наповнення освітніх програм, участь в розробці програм всіх 

стейкхолдерів (та відповідна фіксація цієї участі), удосконалення процесу 

вибору студентами варіативної складової. В інституті поступово реалізується 

вибір студентами дисциплін із переліку, який щорічно оновлюється відповідно 

до побажань стейкхолдерів. 

За подачею гаранта ОП, або інших зацікавлених осіб, відбувається 

постійний процес моніторингу за станом ОП. За необхідності запускається 

процес перегляду ОП або зміни гаранту ОП, ці процеси є регламентованими 

відповідними внутрішніми положеннями та не потребують значних 

удосконалень на даному етапі. 

В рамках Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 

р.р. та ННІ «Інститут геології» на період 2020-2025 р.р. передбачається 

підсилення ролі опитувань всі стейкхолдерів. Відповідно  даного плану 

проводилося опитування «Оцінювання якості освітнього процесу в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка здобувачами освіти». 

Опитування показало в цілому високі показники по ННІ «Інститут геології», 

однак висвітлило ряд проблемних питань в рамках яких необхідно підсилити 

роботу. А саме – покращити обізнаність здобувачів освіти із процедурою 

обрання вибіркових дисциплін; більш широко залучати здобувачів освіти до 

процедур перегляду  описів освітніх програм; покращити практичну підготовку 



здобувачів (однак, проведення практичної підготовки в оффлайн форматі може 

бути ускладнене в умовах воєнного стану); переглянути зміст дисциплін ОП 

для їх актуалізації до вимог ринку праці (за ОП освітнього рівня магістра), а 

також, запровадження нових освітніх програм, які є привабливими для 

роботодавців та здобувачів. 

 
Фахові дисципліни програми формують практичні навички, актуальні на 

ринку праці (від 1 до 5) 

 

 
Ознайомленість здобувачів з процедурою обрання вибіркових дисциплін за 

ОП освітнього рівня бакалавра  



 

 
Зміст дисциплін за ОП є актуальним до вимого ринку праці за ОП 

освітнього рівня магістра  

 

 

 

 

 

 

3. Наукова робота  
 

3.1 Динаміка наукового потенціалу 

У 2022 році завершується виконання 2-х держбюджетних тем: 

21БП049-01 «Петрофізичні і геохімічні критерії виділення та оцінки 

продуктивності ущільнених порід-колекторів нафти і газу» (н.к. проф. 

Вижва С.А.) 

21БП049-02 «Прогнозування зсувної небезпеки регіонального та 

локального рівня та оцінка впливу на суспільство» (н.к. проф. Іванік О.М.); 

та розпочато ону д/б тему 

№ 22БП049-01 «Сучасні технології дослідження наявної стратегічної та 

критичної мінеральної сировини для забезпечення об’єктивної оцінки її 

якості» (н.к. доц. Шнюков С.Є.) 

 

За цей рік за рахунок відкриття однієї прикладної НД теми ((н.к.:)), відбувся 

ріст кількості виконавців наукових теми, але без росту кількості штатних 

співробітників НДЧ. 



Загальна кількість ставок співробітників на бюджетних темах - 11,5, на яких 

перебувало 22 людей ( в 2019 – 17). 

У тому числі:  

● докторів наук– 5 (Іванік О., Шевчук В., Меньшов О., 

Митрохин О., Вижва С.) 

● кандидатів наук – 9  

● інженерно-технічних співробітників – 5. 

З 22 співробітників, 19 - сумісники. 

Тільки 1 штатний співробітник мав повну ставку за період роботи, всі інші 

від 0,25 до 0,75. 

 

  
Рис. 1 Динаміка наукового потенціалу інституту 

 

Проблеми 

Кількість ставок в НДЧ ННІ «Інститут геології» відновлюється повільно, 

але переважно за рахунок сумісників, а не штатних співробітників. Зростання 

кількості співробітників із наукових ступенем є, переважно, відображенням 

низької частки залученої (з оплатою) молоді до наукової діяльності. 

Кроки із поліпшення фінансуванням науки: 

● необхідності відповідальної підготовки запитів на нові теми; 

● пошуку позабюджетного фінансування, зокрема 

госпдоговорів в межах України та грантів у міжнародних наукових 

фондах; 

● підвищення публікаційної активності наукових 

співробітників; 

● підвищенням цитованості наукових співробітників; 

● популяризації наукових результатів наукових співробітників 

через медіа. 

 

 



3.2 Заявки 

Заявки, які були подані на отримання грантів для фінансування наукових 

досліджень за звітний період 

№ 

за/п 

Хто надав (організація-

грантодавець, місце її 

знаходження, назва запиту) 

Назва проекту 

Науковий керівник (ПІБ, 

наук.ступінь, вчене звання, 

факультет/інститут, кафедра/НДЛ) 

Результат 

1 COST OC-2022-1-25675 

Coastal evolution and adaptation: 

climate change and geohazards 

(COAST-ENGAGE) 

Dr.Evelpidou Niki (National and 

Kapodistrian University of Athens, 

Greece), Prof. Olena Ivanik, д.геол.н., 

професор Іванік О.М., кафедра 

загальної та історичної геології 

Чекаємо на 

відповідь 

2 COST OC-2022-1-26124 

Collaborating With the European 

Education, Science and Technology 

for Ukraine 

Dr. Yuri Demchenko, Univeristy of 

Amsterdam, Netherlands, Prof. Olena 

Ivanik, д.геол.н., професор, кафедра 

загальної та історичної геології 

Чекаємо на 

відповідь 

3 Horizon Europe, MARIE 

SKŁODOWSKA-CURIE 

ACTIONS, Staff Exchanges (SE) 

Call: HORIZON-MSCA-SE-2021 

GAIA (Geomechanics with AI 

Applications) 

Prof Wei Wu, BOKU (Австрія), Dr. 

Dmytro Kravchenko, кафедра 

загальної та історичної геології 

Не отримали 

4 
GreenPOP (Geothermal resources 

and energy for population) 

Олена Іванік, доктор геологічних 

наук, професор Іванік О.М., кафедра 

загальної та історичної геології 

Не отримали 

5 PAUSE programme (FRANCE) 
Risk assessment of landslide 

hazards and impact on communities 

Олена Іванік, доктор геологічних 

наук, професор Іванік О.М., кафедра 

загальної та історичної геології 

Отримали 

6 

Український фонд стартапів, 

«EIT Raw Materials», 

Міністерство освіти і науки 

України 

Critical HydroMinerals Calculator 

(CHydroMC) 
Курило М.М. 

Чекаємо на 

відповідь 

7 

Horizon 2020 Grant Agreement 

number: 101008140 — EffectFact 

— H2020-MSCA-RISE-2020 

Effective Factorisation techniques 

for matrix-functions: Developing 

theory, numerical methods and 

impactful applications (EffectFact) 

Consortium Agreement, 

Карпенко Олексій Миколайович, 

д.геол.н., професор, ННІ "Інститут 

геології", кафедра геології нафти і 

газу 

Отримали 

8 
COST Action Proposal OC-2022-1-

25960  

"Ecological Safety at the Watershed 

Scale"  

Меньшов Олександр Ігоревич, 

д.геол.н., ст. дослідник, доцент 

кафедри геоінформатики ННІ 

"Інститут геології" 

Чекаємо на 

відповідь 

9 

NATO Emerging Security 

Challenges Division, SPS 

Programme 

Assessment of groundwater and related environmental components state 

within the territories affected by the RussAssessment of groundwater and 

related environmental components state within the territories affected by the 

Russian Federation armed aggression (the vicinity of Kyiv City, Ukraine) 

Не отримали 

 

Цього року нами було подано 9 запитів на конкурси наукових тем (у 2021 р. 

- 11) 

 

Обсяг фінансування на: 

обсяг фінансування на 2018 рік  1108,2 тис. грн 

обсяг фінансування на 2019 рік  1821,0 тис. грн 

обсяг фінансування на 2020 рік  1926,6 тис. грн 

обсяг фінансування на 2021 рік  2656,46 тис. грн 

обсяг фінансування на 2022 рік:  2840,14 тис. грн 



3.3  Кафедральна наукова тематика 

 

Крім бюджетних тем в Тематичний план університету включено роботи в межах кафедральної тематики: 

№ 

з/п 

Назва НДР, категорія роботи 

ПІБ наукового керівника, посада, науковий 

ступінь 

Дата та № витягу 

із засідання 

кафедри 

Термін 

виконання 

(місяць, рік) 

Результати 

1. 

16КП049-04 «Структурний аналіз та тектонічна 

еволюція різновікових комплексів України».  

Н.к. – Кравченко Д.В., доц., канд. геол.н. 

№ 6 від 14.12.2022 р квітень 2016 р. – 

грудень 2022 р. 

За звітній період проводився аналіз просторового розташування ерозійних 

форм рельєфу Чорногорської, Кросненської, Скибової та Бориславо-

Покутської структурно-формаційних зон, встановлення ступеня їх 

регулярності  (системності) та їх взаємозв’язку із розломною тектонікою 

території досліджень. Достовірність отриманих результатів оцінювалась 

шляхом співставлення із даними узагальнення та обробки польових 

досліджень малих складчастих форм тилової частини Бориславо-Покутської 

зони в районі середньої течії р. Пістинка. Результати робіт засвідчили, що 

лівозсувна компонента регіональних та локальних насувів, яка була 

зафіксована за орієнтуванням ерозійних форм рельєфу підтверджується 

результатами орієнтуванням складчастих структур мезорівня. 

2. 

16КП049-05 «Біостратиграфія, палеоекологія і 

палеогеографія фауністично охарактеризованих 

відкладів України».  

Н.к.– Огієнко О.С., асист., канд. геол.н. 

 

№ 6 від 14.12.2022 р квітень 2016 р. – 

грудень 2022 р. 

Біостратиграфічне розчленування відкладів, деталізація, обґрунтування 

виділення різнорангових стратонів, їх обсягів і меж; відтворення умов 

накопичення осадків; реконструкція обстановок існування давніх організмів  

у межах різноструктурних регіонів України. 

Проведені «польові» дослідження в Хмельницькій, Житомирській та 

Черкаській областях з відбором та подальшим аналізом літологічних, 

палеонтологічних та мікропалеонтологічних зразків едіакарських, крейдових, 

палеогеновихих та неогенових відкладів.  

На основі комплексного дослідження крейдових відкладів, мікро- та 

макрофауністичних зразків Придністровського Поділля були встановлені 

палеогеографічні умови та умови морського осадконакопичення, що існували 

на границі рання-пізня крейда. За матеріалами дослідження підготовлена до 

подачі в редколегію стаття по стратиграфії альб-сеноманських відкладів 

Кам'янеччини (Хмельницька обл.). В процесі написання статті по опису та 

порівнянню альб-сеноманських відкладів Хмельниччини, Черкащини та 

Житомирщини. Також, стаття стратиграфо-палеонтологічного напрямку по 

вивченню альб-сеноманської скам'янілої деревини та вміщуючих їх порід 

Канівщини. 

Проведені геологічні консультації у Ново-Ушицькому історико-краєзнавчому 

музеї з подальшим відкриттям тематичної експозиції. 



№ 

з/п 

Назва НДР, категорія роботи 

ПІБ наукового керівника, посада, науковий 

ступінь 

Дата та № витягу 

із засідання 

кафедри 

Термін 

виконання 

(місяць, рік) 

Результати 

3 

16КП049-06 

ГІС в задачах природокористування і 

моніторингу стану навколишнього середовища. 

н.к. – Зацерковний В.І., проф., д.тех.н. 

№ 5 від 12-12-2021 
квітень 2016 р. – 

грудень 2022 р. 

Розроблені алгоритми дистанційного зондування якісних показників 

ґрунтів, водних об’єктів пропонуються для здійснення екологічного 

моніторингу їх стану.  

Розглядаються дослідження нормованого різницевого індексу 

каламутності (NDTI), який використовується для оцінки стану водних об’єктів 

Чернігівщини. Каламутність – це важливий показник якості, що також вказує 

на прозорість води і визначає ступінь забруднення рідини. Цей показник 

зумовлений наявністю у воді завислих речовин органічного і неорганічного 

походження (глини, мулу, бактеріо, фіто- або зоопланктону, органічних 

колоїдів, гідроксиду алюмінію, карбонатів різних металів). Каламутність може 

бути викликана як природними процесами (ерозія ґрунтів, зміна клімату) так і 

діяльністю людини (викиди відходів, сток забруднювальних речовин). Для 

спостереження за цим показником водних об’єктів широко використовується 

технології дистанційного зондування шляхом аналізу того, як концентрація 

завислих речовин впливає на оптичні характеристики води. У видимому 

діапазоні (особливо в червоній смузі) коефіцієнт відбиття збільшується зі 

збільшенням каламутності води. Застосування індексу (NDTI) дає можливість 

отримання важливої інформації, що доповнює традиційні методи вивчення 

стану поверхневих вод. 

Природно-заповідний фонд (ПФЗ) має особливу екологічну та іншу 

цінність і виконує функції збереження природного різноманіття ландшафтів, 

підтримує загальну екологічну рівновагу і забезпечує моніторинг 

навколишнього природного середовища. Збереження, розвиток та ефективне 

використання ПЗФ, формування національної мережі природоохоронних 

територій та її інтеграція до загальноєвропейської економіки є надзвичайно 

актуальним завданням державної політики України. Рекреанти найбільше 

потребують високого рівня природних ресурсів для лікування та оздоровлення 

(мінеральні води, кліматичні фактори тощо). ГІС технології використовуються 

для аналізу, синтезу та візуалізації просторових даних із сучасними 

картографічними ресурсами; веб-карти, веб-атласи, веб-портали тощо. 

Використання магнітного методу дає можливість оцінити кількість магнітної 

фракції, що накопичується у поверхневих відкладах міста. Саме ця фракція, 

яка найчастіше представлена магнетитом, що містить як сорбовані, так і 

структурно зв'язані йони важких металів, і є основним джерелом 

антропогенного забруднення ґрунтів. На прикладі промислового м. Запоріжжя 

представлено еколого-геохімічну оцінку території, яка ґрунтується на даних 

геохімічних та магнітних досліджень поверхневих відкладів. Комплексування 

геохімічного та магнітного методів вказує на наявність зв’язків між 

магнітними параметрами та вмістом екотоксикантів, що вказують на спільне 

джерело магнітного і геохімічного забруднення та характеризують його. 

Контроль вмісту важких металів (ВМ) у ґрунтах та поверхневих відкладах 

міст та промислових регіонів є важливою складовою еколого-геохімічного 

моніторингу. Викиди промислових підприємств потрапляють до поверхневих 

відкладів із атмосферними опадами, пилом, аерозолями й у вигляді 

газоподібних сполук, їх поглинають з атмосфери та накопичують рослини. До 



№ 

з/п 

Назва НДР, категорія роботи 
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16КП049-08 

Стратиграфія, літологія, генезис та корисні 

копалини пізньодокембрійсько-фанерозойських 

осадових формацій України. 

н.к. – Огар. В.В., проф., д.геол.н. 

№ 6 від 12.12.2022р. квітень 2016 р. – 

грудень 2022 р. 

Підготовлено та опубліковано у фахових виданнях результати вивчення 

нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) і Західного регіону 

України, які стосуються зокрема перспектив нафтогазоносності 

докембрійського фундаменту Південного борту ДДЗ, прогнозування 

епігенетичної ущільненої зони в глибоких горизонтах карбону, огляд 

нафтогазових систем західної окраїни Східноєвропейської платформи, 

моделювання анізотропії продуктивних горизонтів дашавської свти та 

сарматських відкладів Прикарпаття. 

Досліджено вплив глинистого цементу на оцінку пористості теригенних порід 

за даними нейтронних методів каротажу. Уточнено підходи до визначення 

питомого вмісту хімічно-зв’язаної води ωх в глинистій компоненті колекторів. 

З турнейських відкладів Північної прибортової зони вперше описано 

складнопобудованиі турнейські водоростево-мікробіальні біогермии.  

У зарубіжних рейтингових журналах опубліковано результати палеонтолого-

стратиграфічних досліджень турнейського і візейського ярусів Донецького 

басейну. 

Досліджено процеси фосфатизації базальних шарів еоцену району Канівських 

дислокацій. Проведено літолого-мінералогічні дослідження сучасних 

акумулятивно- пляжних відкладів Північно- західного узбережжя Чорного 

моря на ділянці Кароліна-Бугаз- Очаків. 

Закінчено первинну обробку і підготовку колекції едіакарської фауни до 

експонування в інтерактивній кімнаті, а документація стосовно цієї колекції 

подана до МОН України для отримання статусу національного надбання. У 

Геологічному музеї створено нову експозицію по конкреційним силіцитам, 

реконструйовано експозиції карбону, пермі, девону, ордовику та кембрію. 

У співпраці з археологами України продовжено дослідження виробного та 

будівельного каміння археологічних та давньоісторичних об’єктів. 
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20КП049-01 

Вдосконалення системи моніторингу 

геологічного середовища України та засад оцінки 

ризиків у надрокористуванні (в контексті 

інтеграції України в європейський простір). 

н.к. – Кошляков О.Є., зав.каф., проф., д.геол.н. 

№6 від 8.12.2021 р. січень 2020 р. – 

грудень 2022 р. 

Вдосконалені засади збору інформації та створення концептуальних моделей 

як основи оцінки ризиків у надрокористуванні на основі досвіду країн ЄС та 

США.  

Встановлено, що необхідний для оцінки ризиків базовий інформаційний блок 

повинен включати такі дані: чинники впливу на геологічне середовище, що 

викликають занепокоєння; параметри, що характеризують стан середовища; 

концентрації забруднювачів у середовищі та  характеристики джерел 

забруднення; характерні особливості, пов'язані з мобільністю потенційних 

забруднювачів середовища. Ці дані повинні бути отримані в процесі 

здійснення техніко-економічного обгрунтування та експертної оцінки 

реалізації конкретного проекту надрокористування. Важливим аспектом є 

встановлення природних значень параметрів, зокрема фонових концентрацій 

забруднювачів (EPA Establishing Background Levels).  

При визначенні фонових рівнів концентрацій слід застосувати комплексну 

стратегію проведення фактичних спостережень та відбору проб. Згідно 

законодавчих норм України (Наказ №286 Мінприроди України від 30.07.2001) 

ці величини визначаються як «статистично достовірну максимальну разову 

концентрацію, визначену розрахунковим шляхом».  

До проведення будь-яких робіт з метою відбору проб обов'язковим є чітке 

встановлення цільових показників якості даних (DQO - Data Quality 

Objectives). Дана процедура в країнах Європи та США зазвичай проводиться в 

сім етапів, а саме: формулювання проблеми; визначення мети дослідження; 

визначення вхідних даних; визначення меж дослідження; розробка 

аналітичного підходу; конкретизація критеріїв ефективності або прийнятності; 

розробка плану отримання даних.  

Концентуальна модель створюється як інструмент, що використовується для 

різних типів оцінок шкідливого впливу на довкілля при надрокористуванні в 

межах конкретної місцевості, або ж в рамках локального чи національного 

масштабів. Згадана модель може приймати різноманітні форми, такі як блок-

схема або графічне зображення, що включає дані, моделі та гіпотези. Графічне 

зображення за необхідності може супроводжуватися детальний описом, в 

якому пояснюється наявність тих чи інших елементів та їх зв’язків, 

включаючи варіанти оцінки та управління ризиками 
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19КП049-01 

Вирішення задач прогнозування характеристик 

геологічного розрізу на основі сейсмоакустичних 

досліджень 

н.к. – Безродна І.М., с.н.с., к.геол.н. 

№ 7 від 7.12.2022р. січень 2019 р. – 

грудень 2022 р. 

Під час виконання кафедральної науково-дослідної роботи проводилися 

дослідження теоретичного та прикладного характеру за сейсмічними 

(сейсмоакустичними) та свердловинними даними. 

На основі аналізу сейсмічних та свердловинних даних (фізики порід) 

зроблені висновки щодо впливу літології на акустичні і пружні властивості 

порід Дніпровсько-Донецької западини як глибокозалягаючих горизонтів так і 

прибортових частин. Розроблені практичні рекомендації для застосування 

методів сейсмічної інверсії для усіх глибин залягання цільових горизонтів. 

Карбонатний та глинистий цементи критичним чином впливають на 

ідентифікацію флюїду за пружними властивостями. Доломітизація та 

підвищення коефіцієнту пористості спричиняє вплив на акустичну жорсткість 

– її зниження (Кузьменко П.М.). 

Проведені дослідження рифтового етапу тектонічного розвитку 

українського сектору Чорного моря. (Тищенко А.П.). 

Проведено математичне моделювання акустичних і пружних постійних 

порід полігону Криворізької надглибокої свердловини Розглядалися найбільш 

типові породи свердловин №№ 16883, 16903, 16906, 16912. Математичне 

моделювання ефективних пружних постійних гірських порід було здійснено із 

використанням багатокомпонентної моделі, яка була максимально наближена 

до будови реальних текстур метаморфічних порід, що зазнали неодноразових 

незворотних деформацій, техногенного впливу при бурінні свердловини і 

релаксації напруг при розвантаженні керна. Для всіх розглянутих моделей 

встановлено, що зі зростанням рівня деформаційних перетворень в умовах 

пластично-крихких і крихких деформацій, величина інтегрального 

коефіцієнту акустичної анізотропії зростає, досягаючи для деяких моделей 

35%, особливо для тектонофацій вищих рівнів ІХ і Х, що може служити 

надійним параметром при визначенні балу тектонофацій. (Безродний Д.А., 

Борисенко К.). 

Проаналізовано та проведена порівняльна характеристика родовищ 

вуглеводнів Північного та Чорного морів за даними геофізичних методів 

досліджень на основі амплітудно-частотних характеристик потенційних 

підземних сховищ для збереження нафти та газу, яка є надзвичайно важливою 

темою досліджень геології та геофізики у перспективі коаліції ООН щодо 0 

відходів. Автором детально представлена методика обробки та інтерпретації 

результатів геофізичних досліджень (Безродний Д.А., Петрокушин Р.). 

На основі переобробки сейсмічних даних Шаріївської площі з 

використанням нових алгоритмів з’ясовано, що розрахунок статичних 

поправок за першими вступами на даній ділянці є нерезультативним завдяки 

значним завадам, що унеможливлюють визначення самих перших вступів, 

тому подальші розрахунки недоцільні бо надають недостовірний результат. 

Використання модулів CRS мало позитивне значення, було досягнуто кращого 

значення співвідношення сигнал/завада, внаслідок чого цільові горизонти 

прослідковуються краще, розріз динамічно виразніший. (Безродна І.М., 

Горошко В.). 

Було застосовано методику прогнозу швидкості поперечної хвилі в 
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19 КП 049-03 

Розробка наукових засад оцінки інвестиційної 

привабливості об’єктів мінерально 

-сировинної бази України.      

н.к. – Михайлов В.А., проф., д. геол. н. 

№ 8 від 12.12.2021 

р. 

01.01.2019-

31.12.2023 р. 

Визначено якісні і кількісні параметри родовищ корисних копалин, геологічні, 

гірничо-технічні, технологічні передумови їх освоєння, а також базові 

техніко-економічні показники; проведено ранжування об’єктів вітчизняної 

МСБ за рівнем інвестиційної привабливості для головних груп металічних і 

неметалічних корисних копалин. 

Розглянуті питання критичної сировини провідних добувних країн світу (ЄС, 

США, Канада, Австралія) і стратегічної мінеральної сировини України, стану і 

проблем мінерально-сировинної бази (МСБ) України, проведений системний 

аналіз МСБ стратегічних корисних копалин України, визначені чинники і 

критерії інвестиційної привабливості і проведено ранжування об’єктів МСБ 

України за інвестиційною привабливістю.  

Для металічних і неметалічних корисних копалин за ступенем інвестиційної 

привабливості виділено чотири види сировини: традиційна (залізо, марганець, 

титан, уран, каолін, піски формувальні, будівельне і облицювальне каміння, 

глина тугоплавка); високоперспективна (рідкісні землі, цирконій і гафній, 

літій, скандій, германій, графіт, солі калійні, абразивна сировина (гранат), 

кварцова сировина, сировина п’єзооптична); перспективна (нікель, кобальт, 

хром, алюміній, мідь, тантал і ніобій, берилій, золото, фосфорити, апатит, 

плавиковий шпат, глауконіт, флюсові вапняки і доломіти, вапняки для 

цукрової промисловості, бентонітові глини, польовошпатова сировина, 

каменебарвна сировина); з невиясненими перспективами (ванадій, свинець і 

цинк, вольфрам, молібден, платина і платиноїди, стронцій, магній, миш’як, 

рубідій, цезій, барит, бор, давсоніт, бром і йод, мінеральні сорбенти, 

високоглиноземиста сировина, алмаз, сировина для виробництва мінеральних 

фарб, фтор, сірка). 

Показано, що перспективи подальшого розвитку мінерально-сировинного 

комплексу України пов’язані, насамперед, із залізними, марганцевими, 

урановими, цирконієвими та титановими рудами, які традиційно 

видобуваються з надр України; із залученням до промислової розробки 

комплексних рідкісних і рідкоземельних руд (Пержанське, Мазурівське, 

Новополтавське, Азовське родовища); розвідкою та оцінкою родовищ 

кольорових і дорогоцінних металів, неметалічних корисних копалин. 

Визначено індекси доступності критичної мінеральної сировини для “зеленої” 

енергетики. 
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20КП049-02 

Петролого-геохімічне моделювання еволюції 

земної кори та її провідних рудогенеруючих 

систем з комплексною оцінкою руд відповідних 

родовищ та створенням комплементарного 

геологічного депозитарію»  

н.к. – завідувач кафедри, д. геол. н. Шнюков С.Є. 

№ 5 від 12.12.2022р. січень 2020 р. – 

грудень 2022 р. 

•1. Продовжено поповнення даних щодо формування основних 

петротипів Коростенського плутону. Отримано нові дані про U-Pb ізотопний 

вік цирконів з гранітів та камерних пегматитів Коростенського плутону. 

Результати досліджень дозволили запропонувати принципово нову гіпотезу 

про походження камерних пегматитів, пов’язавши їх формування з повторним 

розігрівом частково-закристалізованого інтрузиву рапаківіподібних гранітів 

гранітоїдного та міграцією флюїдів з підстеляючого габро-анортозитового 

інтрузиву. 

2.  Продовжено дослідження магматичних утворень Архіпелагу 

Вільгельма Західної Антарктики, в т.ч. кайнзойських дайок Аргентинських 

островів та інтрузивних утворень затоки Жирар (Берег Геяма Західної 

Антарктики). Детально досліджені гірські породи з орбікулярною структурою, 

які були вперше виявлені в Західній Антарктиці. Виконані дослідження 

показали, що орбікуліти о. Ховгаард належать до найрідкісніших 

петрографічних представників цих порід — орбікулярних габроїдів. З огляду 

на рідкісність орбікулярних габроїдів та специфічність даного прояву, 

запропоновано вважати орбікулярне габро о. Ховгаард новим петрографічним 

різновидом габроїдів. 

3. Досліджені головні петротипи та типи руд Чернігівського 

карбонатитового масиву (ЧКМ). Досліджено фенітовий ореол 

Проскурівського масиву (ПМ) лужних порід у порівнянні з ореолом ЧКМ. 

Вперше для ПМ встановлено закономірні зміни в домішковому складі 

апатитів із порід його фенітового ореолу. Ці закономірності свідчать про 

геохімічну зональність, проявлену на мінеральному рівні, яка відповідає 

виділеним метасоматичним колонкам. Для ЧКМ такі дослідження 

проводилися раніше, а зараз вони підтверджені. Крім встановленої 

зональності, прослідковано й конвергенцію складу новоутворених генерацій 

апатиту. Визначення ізотопного складу Sr апатиту із усіх виділених типів 

порід обох масивів свідчить про близький рівень їх глибинності, що додатково 

свідчить про подібні умови формування лужних магм, із яких сформувались 

масиви, і, відповідно, флюїдів, що спричинили фенітизацію. 

4. Запропоновано 4-компонентну літологічну модель осадових утворень, 

яка дозволяє: (1) забезпечити репрезентативне опробування продукти 

алювіального дренажу УЩ для дослідження великих детритових популяцій 

циркону та монациту з метою побудови моделі росту континентальної кори 

регіону; (2) забезпечити виявлення та подальший прецизійний моніторинг 

слабких природних та техногенних геохімічних аномалій.  

5. Запропоновано вимоги та реальні технічні рішення для створення 

оптимальних сучасних технологій дослідження та оцінки критичної та 

стратегічної мінеральної сировини (на прикладі залізних руд формації BIF). 

6. Продовжено поповнення відповідного Депозитарію 



3.4 Договірна тематика. 

 

За цей період було заключено і продовжено дію 8 договорів (інформація у 

таблиці).  

№ 

за

/п 

Назва договору, з ким підписано 

(організація, місце її знаходження) 

Науковий 

керівник (ПІБ, 

наук.ступінь, 

вчене звання, 

факультет/інститу

т, кафедра/НДЛ) 

Термін 

виконання 

проекту 

(ДД.ММ.РРР

Р) 

Обсяги фінансування 

/ із них: через 

Бухгалтерію НДЧ 

університету, тис. 

грн. 

Загалом 
Звітний 

період   

Почат

ок 

Кінец

ь 

Обся

г 

фін-

ня 

З 

них 

чере

з 

бух-

ю 

Обся

г 

фін-

ня 

З 

них 

чере

з 

бух-

ю 

1 

"Інформаційно-консультативні послуги та 

опрацювання матеріалів для визначення 

перспективних ділянок для геологічного 

вивчення та наступного освоєння родовищ 

піску". ТОВ "Довкілля Сошичне" 

Вижва С.А., 

д.геол.н., проф., 

ННІ Інститут 

геології 

01.09. 

2022 

31.01. 

2023 

400,0

0 
0,00 

400,0

0 
0,00 

2 

Дослідження характеристик піску для 

приготування пісчано-соляної суміші з 

метою обробки доріг в зимовий період на 

відповідність вимогам щодо ПСС для 

утримання доріг в зимовий період. 

Комунальне підприємство "Виробниче 

управління комунального господарства", м. 

Бориспіль. 

Омельченко Алла 

Миколаївна,к.геол.

н., кер. ЦККНО, 

ННІ "Інститут 

геології, кафедра 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії. 

30.11. 

2022 

15.12. 

2022 
10,00 10,00 10,00 10,00 

3 

«Науковий супровід геологорозвідувальних 

робіт на уран та інші корисні копалини в 

Ісламській Республіці Мавританія», Bonkov 

Invest Group, Canada 

Віршило Іван 

Вікторович, 

к.геол.н., доц., ННІ 

Інститут геології, 

кафедра 

геоінформатики 

16.05. 

2018 

31.12. 

2022 

183,8

4 

183,8

4 
0,00 0,00 

4 

«Оцінка впливу на навколишнє середовище, 

передбачуваного внаслідок створення 

підприємства з видобування урану на 

родовищі Ум Деруа (Oum Dheroua) в 

Ісламській Республіці Мавританія», Bonkov 

Invest Group, Canada 

Віршило Іван 

Вікторович, 

к.геол.н., доц., ННІ 

Інститут геології, 

кафедра 

геоінформатики 

01.01. 

2022 

31.12. 

2022 

296,0

0 

296,0

0 
74,00 74,00 

5 

Комплексна оцінка ґрунтових ресурсів 

Лісостепу України, прогноз їх розвитку та 

управління родючістю на основі неруйнівних 

та геофізичних методів. МОНУ (через 

НУБІП) 

Меньшов 

Олександр 

Ігоревич, д.геол..н., 

с.н.с. ННІ 

"Інститут геології" 

01.001. 

2022 

31.12. 

2022 

2249,

10 
0,00 

749,7

0 
0,00 



№ 

за

/п 

Назва договору, з ким підписано 

(організація, місце її знаходження) 

Науковий 

керівник (ПІБ, 

наук.ступінь, 

вчене звання, 

факультет/інститу

т, кафедра/НДЛ) 

Термін 

виконання 

проекту 

(ДД.ММ.РРР

Р) 

Обсяги фінансування 

/ із них: через 

Бухгалтерію НДЧ 

університету, тис. 

грн. 

Загалом 
Звітний 

період   

Почат

ок 

Кінец

ь 

Обся

г 

фін-

ня 

З 

них 

чере

з 

бух-

ю 

Обся

г 

фін-

ня 

З 

них 

чере

з 

бух-

ю 

6 

Дослідження петрофізичних параметрів 

базальтоїдів в атмосфері вуглекислого газу 

НДІ-35/27п-22 (2022 р.) АТ 

«Укргазвидобування», УкрНДІгаз 

Доц. Віршило І.В. 
10.17. 

2022 

31.12. 

2022  
400  20  

7 

"Моделювання геотермічного потенціалу та 

можливості створення підземного сховища 

вуглекислого газу західного регіону України, 

на прикладі Солотвинського газового 

родовища" НДІ-36/27п-22 (2022 р.) АТ 

«Укргазвидобування», УкрНДІгаз 

Доц. Віршило І.В. 
10.17. 

2022 

31.12. 

2022  
400    

8 

Комплексні дослідження геологічного 

середовища для безпечного захоронення 

вуглекислого газу 

НДІ-37/27п-22 (2022 р.) АТ 

«Укргазвидобування», УкрНДІгаз 

Доц. Віршило І.В. 
10.17. 

2022 

31.12. 

2022  
400    

ВСЬОГО: 
4338,

9 
489,8 

1453,

7 
84,0 

 

Проблема: Не допущено скорочення кількості поданих проектів (8- 2022, 3 – 

2021, 8 – 2020, 2019 – 12), але зберігається одне і теж представництво кафедр.



3.5 Міжнародні та вітчизняні гранти 

В 2022 році отримано і включено в план фінансування 3 гранти (для порівняння 5 

в 2021 р) на загальну суму 2938,0 тис. грн.  

№ 

за/

п 

Назва 

договору, з 

ким 

підписано 

(організація

, місце її 

знаходженн

я) 

Назва проекту 

Науковий керівник 

(ПІБ, наук.ступінь, 

вчене звання, 

факультет/інститут, 

кафедра/НДЛ) 

Термін 

виконання 

проекту 

(ДД.ММ.РРР

Р) 

Обсяги фінансування, 

тис. грн. / із них: через 

Бухгалтерію НДЧ 

університету,  тис. грн. 

Почат

ок 

Кінец

ь 

Загалом 
Звітний 

період   

Обся

г фін-

ня 

З них 

через 

бух-ю 

Обся

г фін-

ня 

З них 

через 

бух-ю 

1 

Підтримка 

розробок 

інституту від 

ТОВ "Надра 

Юзівська" 

Розробка, 

удосконалення та 

перевірка на окремих 

нафтогазоносних 

ділянках методів 

високоточної 

магніторозвідки 

Вижва С.А., д.геол.н., 

проф., ННІ "Інститут 

геології", кафедра 

геофізики 

01.11. 

2021 
 

2300,

00 
   

2 

Посольство 

Франції в 

Україні, 

уряд Франції 

Порівняльна 

характеристика 

рідкоземельно-урано-

торієвих родовищ 

Українського та 

Канадського щитів 

Іванік О.М., д.геол.н., 

проф., кафедра 

загальної та 

історичної геології 

ННІ "Інститут 

геології" 

01.10. 

2020 

30.09. 

2023 

500,0

0 

500,0

0 

279,0

0 

279,0

0 

3 

Programme 

PAUSE 

(France) 

RISK ASSESSMENT OF 

LANDSLIDE HAZARDS 

AND IMPACT ON 

COMMUNITIES 

Іванік О.М., д.геол.н., 

проф., кафедра 

загальної та 

історичної геології 

ННІ "Інститут 

геології" 

01.10. 

2022 

20.12. 

2022 

138,0

0 
 

138,0

0 
 

 ВСЬОГО: 
2938,

0 
500,0 417,0 279,0 

 



 

Таким чином, в 2020-2021 роках в ННІ «Інститут геології» розподіл 

фінансування наукових досліджень виглядає так:  

Тип фінансування 

Зароблено коштів, 

тис. грн 

2022 2021 2020 

Договори та експертні оцінки 4338,9 33,0 1238,9 

Гранти 2938,0 492,5 292,6 

Бюджетне фінансування 2840,1 2236,5 1866,9 

Всього зароблено 10117,0 2761,9 3398,4 

 

Структурний підрозділ ННІ «Інститут геології» Центр колективного користування 

науковим обладнанням пройшов перше звітування про свою діяльність. 

 

 

3.6 Зарубіжні відрядження  

Всього співробітниками інституту здійснено 11 (40 – в 2019 році; 5 – в 2020, 13 – в 

2021 р.) відряджень, з яких  

● стажування та наукові дослідження - 8 (1 дистанційно) (2019 р. – 12,; 2020 – 4, 

2021 р – 10 (у т.ч. 1 дистанційно)); 

● участь в конференціях, семінарах, нарадах – 1 (2019 р. – 24; 2020 – 1, 2021 р . - 

0); 

● робота за контрактом – 2 (2019 р. – 4; 2020- 0, 2021 р. - 1). 



 
Зарубіжні відрядження працівників факультету/інституту: стажування, проведення наукових досліджень 

№

 

з

а/

п 

П.І.Б., науковий ступінь, 

вчене звання 

Кафедра, НДЛ 

тощо 
Організація та місце перебування 

Час 

перебува

ння 

Мета поїздки (стажування чи 

наукові дослідження) 

Грант на відрядження 

Ким надано                  

(організація, 

фонд тощо) 

Сум

а, 

тис. 

грн. 

1 

Іванік Олена Михайлівна, 

доктор геологічних наук, 

професор 

кафедра 

загальної та 

історичної 

геології 

Університет Лотарингії, Нансі, Франція 

03.05.2022

-

14.08.2022 

Стажування та наукові 

дослідження 

Програма 

Ерасмус + 
42, 7 

2 

Іванік Олена Михайлівна, 

доктор геологічних наук, 

професор 

кафедра 

загальної та 

історичної 

геології 

Університет Лотарингії, Нансі, Франція 

01.10.2022

-

20.12.2022 

Стажування та наукові 

дослідження 
Програма PAUSE 138 

3 
Тустановська Любов 

Віталіївна, канд.геол.наук 

кафедра 

загальної та 

історичної 

геології 

На базі університету Балтійської міжнародної 

академії (Меморандум про співпрацю No98 від  

21.11.2021) 

28.02.2022

- 

08.04.2022 

Міжнародне онлайн стажування     

4 
Мєнасова Анжеліна 

Шевкетівна, канд.геол.наук 

кафедра 

загальної та 

історичної 

геології 

Інститут Палеобіології ПАН, Варшава, Польща 

30.03.2022

- 

30.06.2022 

наукові дослідження     

5 
Дубина Олександр 

Володимирович 

кафедра 

геології 

родовищ 

корисних 

копалин 

Bonkov Invest Group Inc., Ісламська республіка 

Мавританія 

30.08.22-

30.09.22 
наукові дослідження 

Bonkov Invest 

Group Inc. 
  

6 Осипенко Вікторія Юріївна 

кафедра 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

Polish Association of Doctoral Candidates та Рада 

молодих учених при МОН, Варшава, Польща. 

10.09.22 -

19.09.2022 
стажування - - 

7 
Віршило Іван Вікторович, 

канд.геол.н., доц. 

Кафедра 

геоінформатики 
Ісламська Республіка Мавританія, м.Нуакшот 

30.08.2022 

- 

29.09.2022 

наукові дослідження НДР 
153,9

7 

8 
Зацерковний Віталій 

Іванович, д.тех.н., проф. 

кафедра 

геоінформатики 

Університет Урбіно імені Карла Бо, Італія 

(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) 

09.10.2022 

- 

15.10.2022 

 наукові дослідження     



9 

Кошарна Софія 

Костянтинівна, 

канд.геол.наук 

кафедра 

гідрогеології та 

інженерної 

геології 

Fulbright Research and Development Program; 

Montana Tech of The University of Montana - 

Graduate School 

10.01.2022 

- 

30.11.2022 

наукове стажування 

Програма 

академічних 

обмінів 

«Стипендії ім. 

Фулбрайта» в 

Україні 

  

1

0 

Диняк Оксана Василівна, 

канд.геол.наук 

кафедра 

гідрогеології та 

інженерної 

геології 

Університет імені Яна Кохановського, м. 

Кельце,  Польща. 

30.05.2022 

-  

05.06.2022 

академічна мобільність Erasmus+ 
1243

Є 

1

1 

Кошарна Софія 

Костянтинівна, 

канд.геол.наук 

Кошляков Олексій 

Євгенович, док.геол.наук., 

проф 

кафедра 

гідрогеології та 

інженерної 

геології, ННІ 

"Інститут 

геології" 

Annual international Goldschmidt conference, 

organized by the Geochemical Society and the 

European Association of Geochemistry, Гаваї, 

США 

10-

15.07.2022 
Наукова конф.   



7. Візити зарубіжних вчених до ННІ «Інститут геології» 

 

Зарубіжні вчені цього року дуже мало відвідували  ННІ «Інститут геології» ч.  

№ 

за/п 
ПІБ Посада 

Організація 

(англійською 

мовою) 

Країна Мета поїздки Дата 

1 
Philippe 

MALLARD 
професор TPA Total Франція 

викладання онлайн курсу для 

студентів на тему: «Prospective 

Resources Evaluation, 

Uncertainties and Risk» 

31 січня - 

4 лютого 

2022 

2 
Gerard GLOTIN, 

Etienne MOREAU 
професори TPA Total Франція 

викладання онлайн курсу для 

студентів на тему: «Reservoir 

Engineering Fundamentals» 

14 -18 

лютого 

2022 

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

№ 

за/п. 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва за 

звітній періоди 

1 Франція  

(Університет 

Лотарингії, 

Вища 

Гірнича 

школа 

НАНСІ, 

Вища Школа 

Геології, 

лабораторія 

Георесурсів, 

лабораторія 

петрографії 

та геохімії),  

Тривимірне моделювання 

родовищ корисних копалин, 

дослідження геотермальних 

систем, геонебезпек 

Договір про 

співпрацю, Угода за 

програмою 

Ерасмус+ 

Спільна подача 

грантових заявок, 

розробка методики 

моделювання 

рідкоземельно-

ураново-торієвих 

родовищ, подвійна 

аспірантура, науковий 

проект 

2 Австрія  

Університет 

природних 

ресурсів та 

наук про 

життя 

Моделювання геотермальних 

систем, фізичне та математичне 

моделювання небезпечних 

геологічних процесів 

  

Спільна подача 

грантових заявок за 

програмою Горизонт 

Європа, розробка 

методики 

моделюванняз зсувної 

та селевої небезпеки, 

оцінка ризиків, 

лабораторні 

дослідження 

3 Казахстан 

Східно-

Казахстансь

кий 

університет  

ім. 

Д.Серикбае

ва  

Моделювання геотермальних 

систем 
  

Спільна подача 

грантових заявок 

4 Німеччина 

Технологічн

ий інститут 

Карлсруе 

Структурний аналіз, 

моделювання геотермальних 

систем 
  

Спільна подача 

грантових заявок за 

програмою Горизонт 

Європа 

5 

Китайська 

народна 

Республіка 

Інститут 

механіки 

грунтів та 

порід 

Геомехаінчне моделювання   

Спільна подача 

грантових заявокза 

програмою Горизонт 

Європа 



№ 

за/п. 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва за 

звітній періоди 

6 Голландія 

EAGE 

(Європейськ

а асоціація 

геовчених 

та 

інженерів) 

Спільні конференції 
Меморандум про 

співпрацю 

Створення нового 

Сommunity Geohazards 

(голова - проф. Олена 

Іванік) 

7 Греція 

National and 

Kapodistrian 

University of 

Athens, 

Greece 

Дослідження морфологіі та 

динаміки прибережних зон 
  

Подача грантових 

заявок за програмою 

COST 

8 Словачина 

Інститут наук 

про Землю 

Словацької 

академії 

Наук, 

Братислава, 

Інститут 

геохімії, 

мінералогії та 

рудоутворенн

я НАН 

України 

Міжнародний проект 

«Mineralogy and geochemistry of 

High Field Strength Elements 

(HFSE) in granitoids of Ukrainian 

Shield (Ukraine) and Western 

Carpathians (Slovakia)» 

міжнародний 

проект «Mineralogy 

and geochemistry of 

High Field Strength 

Elements (HFSE) in 

granitoids of 

Ukrainian Shield 

(Ukraine) and 

Western Carpathians 

(Slovakia)» 

Дубина О.В. -  

дослідження зразків 

мінералів руд та порід  

9 Польща 

Науково-

дослідний 

інститут  

мінеральних 

ресурсів 

Польської 

академії 

наук, ТОВ 

"Геомет" 

Міжнародний проект iTARG3t 

«Innovative targenting & 

processing of W-Sn-Ta-Li ores: 

towards EU’s self-supply»  

 («Інноваційне націлювання і 

переробка руд W-Sn-Ta-Li: на 

шляху самозабезпечення ЄС») 

угода про 

консорціум №18036 

в межах Рамкової 

угоди про 

партнерство №FPA 

2016/EIT, 

Спеціальної угоди 

на надання гранту 

№ EIT/RAW 

MATERIALS, 

Внутрішньої угоди 

SGA2019/1 KIC 

Raw Materials 

Дубина О.В  

10 Польща 

Університет 

імені Адама 

Міцкевича, 

Познань 

Дистанційне навчання в 

напрямку "Нафтогазова 

геологія" 

Співробітництво в 

рамках організації 

"Американська 

Асоціація 

нафтових 

геологів" 

(членство з 2003 

року) 

Обмін методичними 

матеріалами. Участь в 

Міжнародних 

студенських змаганнях 

Imperial Barrel Award. 

Допомога у 

академічній 

мобільності студентів. 

11 Угорщина 

Університет 

імені Етвеша 

Лоранда, 

Будапешт 

Дистанційне навчання в 

напрямку "Нафтогазова 

геологія" 

Співробітництво в 

рамках організації 

"Американська 

Асоціація 

нафтових 

геологів" 

(членство з 2003 

року) 

Обмін методичними 

матеріалами. Участь в 

Міжнародних 

студенських змаганнях 

Imperial Barrel Award. 

Допомога у 

академічній 

мобільності студентів. 

12 Норвегія 
Університет 

Ставангеру 

Дистанційне навчання в 

напрямку "Нафтогазова 

геологія" 

Співробітництво в 

рамках організації 

"Американська 

Асоціація 

нафтових 

геологів" 

Обмін методичними 

матеріалами. Участь в 

Міжнародних 

студенських змаганнях 

Imperial Barrel Award. 

Допомога у 



№ 

за/п. 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва за 

звітній періоди 

(членство з 2003 

року) 

академічній 

мобільності студентів. 

13 Франція 
Університет 

Ла Салль 

Дистанційне навчання в 

напрямку "Нафтогазова 

геологія" 

Співробітництво в 

рамках організації 

"Американська 

Асоціація 

нафтових 

геологів" 

(членство з 2003 

року) 

Обмін методичними 

матеріалами. Участь в 

Міжнародних 

студенських змаганнях 

Imperial Barrel Award. 

Допомога у 

академічній 

мобільності студентів. 

14 Шотландія 

Університет 

Heriot Watt, 

Единбург 

Освітні програми з 

геоенергетики 

Започатковане у 

2022 році 

неформальне 

співробітництво, 

готується 

Меморандум про 

співпрацю 

Готується нова освітня 

програма зі спільними 

елементами 

15 Литва 

Університет 

Миколаса 

Ромераса 

Дослідження грунтів, 

екосистемний сервіс 

Договір, 

безстроковий 
3 спільні публікації 

16 Німеччина 

Німецька 

екологічна 

фундація 

DBU 

Магнетизм грунтів, 

енергозберігаючі технології 
Членство у DBU 

Участь у 2 заходах у 

Німеччині (онлайн), 

підготовка заявки на 

грант, наукові 

дослідження в 

Людвіг-Максиміліан 

університет 

Мюнхена 

17 Німеччина 

Фонд 

BAYHOST, 

у-т 

Мюнхена 

Магнітні методи для 

виявлення забруднення 

грунтів 

Договір, грантові 

заявки 
Отримано грант 

 

 

8. Публікації:  

Протягом 2022 р. співробітниками Інституту видано 6 монографії, 9 підручників 

та посібників - всього 15 книг (в 2021 р - 15, 2020 р. – 16, в 2019 – 25).  

Загальна кількість публікацій співробітників ННІ «Інститут геології» – 142 (в 

2021 р. - 272, 2020 р. - 286, у 2019 – 327), з яких статей – 56 (в  2021 р. - 79, 2020 р. – 

80; 2019 р. – 89), з них у зарубіжних виданнях – 22 (в  2021 р – 14,  2020 р. – 9; 2019 р. 

– 14). 

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

2022 р. опубліковано 71 теза (в 2021 р – 177, 2020 р. – 179, 2019 р. – 211).  

 

Публікаційна активність співробітників різних кафедр різко відрізняється. 

 

Проблема 



«Хронічна хвороба» публікаційної активності – це певна кількість співробітників 

з науковими ступенями, які мають вкрай мало публікацій. Ці ж публікації 

представлені  тільки тезами конференцій. 

 

  

матеріали 

конференці

ї 

методичн

е видання 

монографі

я 

підручни

к 
стаття  

нафти і газу 13   3   20 

корисних копалин 3 3 2 1 16 

геоінформатики 19   2 1 10 

геофізики 12 1   1 9 

загальної 14 2     8 

гідрогеології 10   1   6 

геохімії 11       4 

 
Працівники підрозділів (за основним місцем роботи), які є членами редакційних колегій наукових видань 

(журналів), які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection 

№ ПІБ працівника Посада 
Назви журналів (наукометричних 

базах даних) 

Період членства 

у редколегії 

1 
Іванік Олена 

Михайлівна 

Професор, завідувач 

кафедри загальної та 

історичної геології 

Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, серія Геологія.  

Web of Science 

2000-2022 

2 
Михайлов Володимир 

Альбертович 

Завідувач кафедри 

геології родовищ 

корисних копалин 

Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія  

Web of Science 

  

3 
Загнітко Василь 

Миколайович 

Професор кафедри 

геології родовищ 

корисних копалин 

Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія 

Web of Science 

  

4 
Загнітко Василь 

Миколайович 

Професор кафедри 

геології родовищ 

корисних копалин 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, 

cерія «Геологія. Географія. 

Екологія» 

  

5 
Загнітко Василь 

Миколайович 

Професор кафедри 

геології родовищ 

корисних копалин 

Мінералогічний журнал. 

Mineralogical Journal (Ukraine) 
  

6 
Дубина Олександр 

Володимирович 

Доцент кафедри геології 

родовищ корисних 

копалин 

Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія 

Web of Science 

  

7 
Карпенко Олексій 

Миколайович 

Завідувач кафедри 

геології нафти і газу 

  Вісник КНУ імені Тараса 

Шевченка. Сер. Геологія. 

Web of Science 

2009-2022 

8 
Нестеровський Віктор 

Антонович 

професор кафедри 

геології нафти і газу 

 Вісник КНУ імені Тараса 

Шевченка. Сер. Геологія. 

Web of Science 

2010-2022 

9 
Огар Віктор 

Володимирович 

професор кафедри 

геології нафти і газу 

 Вісник КНУ імені Тараса 

Шевченка. Сер. Геологія.  

Web of Science 

2011-2022 

10 
Меньшов Олександр 

Ігоревич 

д.геол.н.  ст. дослідник, 

доцент кафедри 

геоінформатики ННІ 

"Інститут геології" 

1) Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія (Visnyk of Taras 

Shevchenko National University of 

Kyiv. Geology)  

Web of Science 

З 2011 року 



№ ПІБ працівника Посада 
Назви журналів (наукометричних 

базах даних) 

Період членства 

у редколегії 

11 
Шабатура Олександр 

Вікторович 

д.геол.н.,  доцент 

кафедри геофізики ННІ 

"Інститут геології" 

Український журнал дистанційного 

зондування Землі 
З 2022 року 

12 
Шабатура Олександр 

Вікторович 

д.геол.н.  доцент 

кафедри геофізики ННІ 

"Інститут геології" 

Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, серія Геологія. 

Web of Science 

З 2022 року 

13 
Кошляков Олексій 

Євгенович 

Завідувач кафедри 

гідрогеології та 

інженерної геології 

Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія  

Web of Science 

З 2015 року по 

теперішній час  

 

 

9. Конференції 

Співробітниками ННІ «Інститут геології» було організовано і проведено 8 

конференцій та семінарів міжнародного та всеукраїнського рівня, а взяли участь 

співробітники 17 (27 в 2020 р, 30 – в 2021 р.) конференціях, на яких зробили 71 (в 

2022 р. – 139, 2020 р – 279, в 2019 році – 236) доповідей.  

 

Конференції і семінари, організовані за участю працівників факультету/інституту, крім 

заходів, включених до плану-графіку Університету 
№ 

за/

п 

Назва конференції 
Місто та дата 

проведення 
Організатори (установа, підрозділ) 

Включено до 

план-графіку**  

1* 
83rd EAGE Annual Conference 

& Exhibition 

Mадрид (Іспанія), 

6-9 червня, 2022 

Європейська Асоціація геовчених та 

інженерів (EAGE) 
  

2 

XVI міжнародна наукова 

конференція: «Моніторинг 

геологічних процесів та 

екологічного стану 

середовища» 

Київ, 15-18 

листопада, 2022 

ННІ Інститут Геології, Національна 

академія наук України, EAGE, 

Корпорація «науковий парк 

Київський університет імені Тараса 

Шевченка» Київський інститут 

інженерних вишукувань і досліджень 

«Енергопроект», Спілка геологів 

України 

так 

3 

Всеукраїнська їконференція 

«Від 

Мінералогії і Геогнозії до 

Геохімії, Петрології, Геології та 

Геофізики: фундаментальні і 

прикладні тренди XXI 

століття» (MinGeoIntegration 

XXI) 

 Київ, Україна,28-

30 вересня 2022 р 

ННІ "Інститут геології"  Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

так 

4 

ХІІІ Всеукраїнська наукова 

конференціїя“Проблеми 

геології України” 

 Львів, 3–5 жовтня 

2022 р. 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

Геологічний факультет  

  

5 

Наукова конференція 

«Актуальні питання 

стратиграфії  

осадових басейнів України: 

нові ідеї і пріоритетні напрями 

досліджень» 

Київ, 28-29 вересня 

2022 р. 

Інститут геологічних наук НАН 

України 
  

6 

Семінар "Сучасні технології та 

особливості  видобутку, 

обробки і використання 

природного каміння" 

Київ, 11 листопада 

2022 року 

 Кафедра геології нафти і газу ННІ 

"Інститут геології"  Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

  



№ 

за/

п 

Назва конференції 
Місто та дата 

проведення 
Організатори (установа, підрозділ) 

Включено до 

план-графіку**  

7 

IX Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Об'єднані 

наукою: перспективи 

міждисциплінарних 

досліджень» (Осипенко В.Ю. -

оргкомітет) 

17-18.11.2022,  

Київ, Україна  
Марафону КНУ "Об'єднані наукою"  так 

8 

Конкурс стартапів «1st 

Ukrainian RawMaterials 

Hackathon: Change4Future»  

(Осипенко В.Ю. - спікер) 

25-28.11.2022, 

Київ, Україна 

Український фонд стартапів (USF), 

EIT Raw Materials 
 так 

 

 

10. Участь у виставках 

Співробітники інституту брали участь у 3 виставках, на яких представлялися 

мінералогічні колекції,  презентації та інформаційні плакати, що освітлюють наукові 

здобутки розробників. 

 

№ 

за/

п 

Назва 

виставки 

Місце та дата 

проведення  

Тип 

експонат

у 

Розробники (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання, 

кафедра/НДЛ, 

факультет/інститут, організація) 

П.І.Б. 

представника(ків) 

факультету на 

виставці 

1 

День 

відкритих 

дверей 

м. Київ, КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Постер 

Рева М.В. ас. кафедри 

гідрогеології та інженерної 

геології 

Рева М.В. 

2* 
Марафон_KN

U 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

15-25.11.2022 

Буклет, 

постер 

Сергій Вижва, 

Дмитро Кравченко  

Карпенко О.М. 

Олександр Митрохин 

Ксенія Бондар  

Осипенко Вікторія 

Акімова Діана 

 

 

11. Наукова робота студентів та молодих вчених 

• В інституті діє студентський осередок Американської Асоціації нафтових 

геологів, який здійснює активну співпрацю з університетами Угорщини, 

Польщі. Румунії, Болгарії.  

• Аспіранти і студенти здійснювали науково-дослідну роботу та доповідалися на 

XX Міжнародній конференції XVI міжнародна наукова конференція: 

«Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища» 

• П’ять студентів подали роботи у другий тур Всеукраїнського Конкурсу МОН 

студентських наукових робіт. З відомих причин, конкурс не був закінчений. 

 

 

12. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. 

В цьому році успішно проведено набір в аспірантуру, зараховано 3 аспіранти на 

бюджетне навчання, 3 на контракте та один докторант. 

 Кількість аспірантів на 1.12.2022 р. складає 15 осіб (12 – на 2021р., 12 - на 1.12.2020, 

14 – на 1.12.2019 року), з яких: 



• 15 – за програмою доктора філософії. 

 

Ефективність аспірантури в 2022: 

• Закінчився термін навчання  - 1. 

• Відрахування  - 1. 

• Достроковий захист – 0. 

• Запланований захист – 1. 

• Захист випускників минулих років - 1. 

 

Виконується підготовка до роботи спеціалізованих вчених рад співробітників ННІ 

«Інститут геології» по 3 спеціальностям 

Обновлений стандарт доктора філософії з спеціальності 103 Науки про Землю 

(кур. Безродна І.М.) 

Розроблений стандарт доктора філософії з спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій (кур. Меньшов О.І.) 

 

 

12. Наукова діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами 

НАН України 

● Карпатське відділенням Інституту геофізики ім. Субботіна 

● Інститут агрохімії і ґрунтознавства ім. Соколовського, НУБІП 

● Інститут археології 

● Інститут геологічних наук 

● Інститут геофізики 

● Інститут геохімії навколишнього середовища 

● Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення  

● Національний антарктичний науковий центр 

● ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового 

рудоутворення» 

● Відділенням морської геології та осадового рудоутворення НАН України 

 

 

14. Інформаційне та аналітичне забезпечення наукової діяльності 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Геологія». Статті індексуються в базі ESCI Web of Science.  

 



 
 

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



Популяризація наукових здобутків співробітників  

№

 

з

/

п 

Вид 

популяриза

ції  

П.І.Б., науковий ступінь, 

вчене звання 

відповідального 

співробітника 

Назва заходу (за 

наявності 

посилання на 

електронний 

ресурс) 

Місце проведення 

/джерело 

публікації 

(телеканал, 

радіостанція, 

газета, 

електронне 

видання тощо) 

Дата 

проведення 

заходу, ефіру, 

публікації 

тощо 

Ресурс, на яких 

розміщується ін

формація 

1 Виставки 

Вижва С.А. 

Кравченко Д.В. 

Карпенко О.М. 

Митрохин О.В. 

Бондар К.М. 

Марафон 

"Об'єднані 

наукою" 

м. Київ, КНУ імені 

Тараса Шевченка 

15-25 

листопада  

https://m.faceboo

k.com/events/134

6870552727897/?

ref=newsfeed#_=

_ 

2 

Електронні 

ресурси 

(сторінки в 

соцмережах, 

додаткові 

інформаційн

і портали) 

Осипенко Вікторія 

Юріївна, канд.геол.н., 

інженер 

сторінка кафедри 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії в 

мережі Facebook 

    

https://www.faceb

ook.com/kafedra

mgp  

3 

Публічні 

лекції, 

виступи, 

прес-

конференції, 

презентації  

Митрохин Олександр 

Валерійович 

Українська 

антарктична 

станція - 

фізіографія та 

геологія 

навколишніх 

територій 

https://join.skype.co

m/I2fKzXMtXePc 
24.06.2022   

4 

Публічні 

лекції, 

виступи, 

прес-

конференції, 

презентації  

Вижва С.А., д.геол.н., 

проф., директор ННІ 

"Інститут геології", 

Меньшов О.І., д.геол.н.  

ст. дослідник, доцент 

кафедри геоінформатики 

ННІ "Інститут геології", 

Огар В.В. д.геол.н., проф. 

кафедри геології нафти і 

газу 

Захисти 

учасників МАН 

України 

Zoom май.22 man.gov.ua 

 

14. Премії, нагороди, стипендії 
№

 

з

а/

п 

Назва 

премії/нагороди 
Назва роботи 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Посада 

лауреата/стипе

ндіата 

Вчене 

звання, 

науковий 

ступінь 

№ теми (за 

наявності) 

1 

Премія імені 

Тараса Шевченка 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Митропольський О.Ю., 

Іванік О.М. Морська 

геологія. – К.: ВПЦ 

«Київський 

університет», 2016. – 478 

с. 

Іванік Олена 

Михайлівна 

Завідуюча 

кафедри 

загальної та 

історичної 

геології, ННІ 

"Інститут 

геології" 

Доктор 

геологічних 

наук, 

професор 

 НДР № 21БП049-02 

"Прогнозування 

зсувної небезпеки 

регіонального та 

локального рівня та 

оцінка впливу на 

суспільство" 

2 

Премія імені 

Тараса Шевченка 

Київського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Цикл наукових праць 

«Комплексні геологічні 

дослідження родовищ 

критичної мінеральної 

сировини 

(рідкісноземельно-торій-

уранові руди) 

Українського та 

Канадського щитів»  

Поляковськ

а Катерина 

Юріівна 

Аспірант      

https://m.facebook.com/events/1346870552727897/?ref=newsfeed#_=_
https://m.facebook.com/events/1346870552727897/?ref=newsfeed#_=_
https://m.facebook.com/events/1346870552727897/?ref=newsfeed#_=_
https://m.facebook.com/events/1346870552727897/?ref=newsfeed#_=_
https://m.facebook.com/events/1346870552727897/?ref=newsfeed#_=_
https://www.facebook.com/kafedramgp
https://www.facebook.com/kafedramgp
https://www.facebook.com/kafedramgp
https://join.skype.com/I2fKzXMtXePc
https://join.skype.com/I2fKzXMtXePc
https://ua.112.ua/


№

 

з

а/

п 

Назва 

премії/нагороди 
Назва роботи 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Посада 

лауреата/стипе

ндіата 

Вчене 

звання, 

науковий 

ступінь 

№ теми (за 

наявності) 

3 

 Почесна 

медаль,"185 років 

національному 

педагогічному 

університету 

імені М. 

П.Драгоманова" 

  За вагомий внесок у 

розвиток музейної 

справи в Університеті і 

підтримання 

співробітництва між 

Університетами  

Нестеровськ

ий Віктор 

Антонович  

Професор 

кафедри 

геології нафти і 

газу 

д.г.н., 

професор 
  

4 

Перемога в 

конкурсі 

стартапів «1st 

Ukrainian 

RawMaterials 

Hackathon: 

Change4Future» 

«Alkaline and Alkali-

Ultramafic (Carbonatite) 

Ukrainian Shield 

Complexes: Rocks and 

Minerals Composition of 

its Fenite Haloes as an 

Estimate Criterion of 

Apatite-Rare Metal Ore-

Bearing Capacity» 

Осипенко 

Вікторія 

Юріївна 

інженер к. геол.н.   

5 

Премію Президії 

НАН України для 

студентів ВНЗів 

За роботу 

«Моделювання та 

прогнозування 

екзогенних геологічних 

процесів на території 

Києво-Печерської лаври 

за допомогою технології 

ГІС та ДЗЗ» 

Гудак В. магістр  н.к. Зацерковний В.І. 

 

 
  

4. Міжнародна співпраця 

до звіту директора ННІ «Інститут геології» за 2022 рік 

 

Міжнародна співпраця ННІ «Інститут геології» тісно пов’язана із науковою 

роботою, тому в даному розділі не наводяться відомості про міжнародні 

конференції, проекти, гранти та інші заходи, які увійшли до розділу «Наукова 

робота».  

 

В рамках міжнародної співпраці у 2022 році в ННІ «Інститут геології» 

відбулись наступні заходи: 

1. Організовано та проведено професійний курс від TotalEnergies Professeurs 

Associés (TPA) «Перспективна оцінка ресурсів, невизначеності та 

ризики» («Prospective resources evaluation, uncertainties and risk»), 31 січня 

– 4 лютого 2022 року. Зареєстровано 30 учасників (ННІ «Інститут 

геології» (21), географічний факультет (1), Києво-Могилянська академія 

(1), Університет Найробі, Кенія (1), Укргазвидобування (4), Надра 

України (2)). Отримали сертифікати 13 учасників. 

2. Організовано та проведено професійний курс від ТРА «Основи інженерії 

резервуарів» («Reservoir Engineering Fundamentals»), 14-18 лютого 2022 



року . Зареєстровано 25 учасників (ННІ «Інститут геології» (11), Івано-

Франківський університет нафти та газу (2), Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя (1), Інститут 

геологічних наук НАН України (1), Геоюніт (1), «Югнафтогаз» (4), 

Укрнафтобуріння (1), Укргазвидобування (2), Українська асоціація 

геологів (1), USFX (1)). Отримали сертифікати 5 учасників. 

3. Здійснено необхідні підготовчі заходи для проходження стажування 

студентів за програмою докторів філософії Карагандинського Технічного 

університету (чотири особи). Стажування не розпочалося через 

повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну. 

4. Здійснено необхідні підготовчі заходи для проходження стажування Не 

Мінлонь (Nie Minglong), доктора технічних наук, доцент Лаонинського 

технічного університету (КНР) з проханням пройти стажування за 

напрямом «Геологія, пошуки та розвідка родовищ нафти і газу» на базі 

нашого інституту терміном один рік. Стажування не розпочалося через 

повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну та 

відмову історичного факультету призначити керівника наукового 

стажування дружини Не Мінлоня Гон Хечін (Guo Heqin), доцента 

історичного факультету Лаонинського технічного університету (КНР) за 

напрямом «Методологія історичної науки» до закінчення бойових дій. 

5. У другому семестрі 2021-22 н.р. за програмою академічної мобільності 

Erasmus+ у Національній вищій школі геології проходили навчання п’ять 

студентів ННІ «Інститут геології»: 

a. Анастасія ГРИЩЕНКО (1 маг., «Геофізика», 31.01.22 – 01.06.22) 

b. Артем КОРНІЄНКО (2 маг., «Геофізика», 21.02.22 – 30.04.22) 

c. Марія ТАРАСЮК (1 маг., «Геофізика», 31.01.22 – 01.06.22) 

d. Ігор СТЕПАНЕНКО (2 маг., «ГНГ», 11.09.21 – 12.03.22) 

e. Софія ПУШКІНА (3 бак., «Геологія та оцінка КК», 10.04.22 – 

30.09.22) у Центрі петрографічних та геохімічних досліджень 

Університету Лотарингії (CNRS), м. Нансі (Французька Республіка) 

6. За програмою міжнародного подвійного наукового керівництва з 24.02.22 

по 31.05.22 в Університеті Лотарингії, м. Нансі (Французька Республіка) 

проходила навчання аспірантка 3 року Катерина ПОЛЯКОВСЬКА 

(науковий керівник від ННІ «Інститут геології» проф. Олена ІВАНІК, від 

Університету Лотарингії доктор Ірвін АННЕСЛІ). Тема дисертації: 

«Порівняльний  аналіз рідкоземельно-торій-уранових покладів 

Канадійського та Українського щитів». 

7. В рамках тренінгу міжнародної програми обміну Erasmus+ з 01.03.2022 

по 31.03.2022 та з 03.05.2022 по 14.08.2022 в Університеті Лотарингія, м. 

Нансі (Французька Республіка) перебуває проф. Олена ІВАНІК, де 



здійснює викладання («Моделювання геологічних процесів і структур» та 

«Мінеральні ресурси світу та геополітика»), наукове стажування та 

проводить наукові дослідження (геомеханічне і гідродинамічне 

моделювання, дослідження геотермальних систем, а також виконання 

проекту з оцінки небезпечних геологічних процесів в межах гірських 

областей, в тому числі Карпатського регіону та Альп з метою розробки 

засобів прогнозування цих процесів на регіональному та локальному 

рівнях). Обговорено можливості співпраці із асоціацією Exchange 

Lorraine – Ukraine. Подано заявку на продовження програми Ерасмус+ 

між університетами на 2022-2024 роки. Проведено перемовини щодо 

програми подвійної магістратури між ННІ «Інститут геології» та Вищою 

школою геології (Нансі). 

8. 14 квітня 2022 року відбулась урочиста онлайн церемонія підписання 

угоди між університетом Лотарингії та КНУТШ, що надасть можливість 

розширення співпраці у науковій та освітянській сферах (координатор – 

проф. О.М.Іванік). 

9. З 30.03.2022 по 04.06.2022 року доцент Анжеліна МЕНАСОВА 

проходила стажування у Музеї еволюції Інституту палеобіології 

Польської академії наук. В рамках стажування працювала з колекціями 

музею, перевела сайт музею українською мовою, проводила екскурсії для 

дітей з України. 

10. Інженер 1 категорії, кандидат наук Людмила ПЛІЧКО з 22.04.2022 по 

31.12.2022 тимчасово працевлаштована в Університеті Масарика, 

(Факультет наук, Інститут геологічних наук), Чеська Республіка, на 

посаду дослідника з повною зайнятістю для викладання (гідрогеологія та 

геохімія оточуючого середовища) та досліджень стану поверхневих та 

підземних вод з використання ГІС, моніторингу забруднення вод з метою 

вивчення впливу на геологічне середовище та картування. 

11.  З 30.05.2022 по 05.06.2022 доц. Оксана ДИНЯК брала участь у програмі 

академічної мобільності, яка відбувалась в рамках програми Erasmus+, 

мобільності персоналу для викладання на запрошення університету імені 

Яна Кохановського, м. Кельце,  Польща. Метою візиту було  проведення 

для студентів університету імені Яна Кохановського лекцій, практичних 

занять, майстер-класів (8 навчальних годин на тиждень) 

12.  З 10.01.2022 по 30.11.2022 асистент кафедри гідрогеології та інженерної 

геології Софія КОШАРНА проходила наукове стажування у 

Технологічному інституті штату Монтана, м. Б’ютт (США) за програмою 

академічних обмінів імені Фулбрайта. 

13. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну від професора 

Університету Урбіно імені Карло Бо (Італія) Mauro De DONATIS 

надійшла пропозиція щодо можливості навчання студентів та стажування 

викладачів й співробітників. Цією пропозицією скористався проф. 



Віталій ЗАЦЕРКОВНИЙ, який прибув до згаданого університету та за 

активної участі якого в цей університет прибуло 18 студентів ННІ 

«Інститут геології» різних курсів та освітніх програм. Для студентів було 

створено окрему програму з геології – своєрідний факультатив, надано 

житло та фінансову підтримку. 

14. Підготовлено та подано проект «GREENPOP» (Геотермальні ресурси та 

енергетика для суспільства) в рамках програми Горизонт Європа в 

консорціумі з університетами Німеччини, Франції, Австрії, Казахстану. 

Координатор проекту проф. Олена ІВАНІК. 

15. Підготовлено та подано проект «GAIA» (Геомеханіка із застосуванням 

штучного інтелекту) у рамках програми Горизонт Європа, Марія 

Скадовська-Кюрі у консорціумі з університетами, інститутами, 

лабораторіями та компаніями Норвегії, Австрії, Італії, Іспанії, Німеччини, 

Колумбії, ПАР, Куби, Чехії, Великобританії, Португалії, Аргентини, 

США, Гонконгу, Австралії, КНР – всього 17 учасників та 4 асоційованих 

партнерів. Координатор проекту від ННІ «Інститут геології» проф. Олена 

ІВАНІК. 

16. З травня 2022 р. КНУ імені Тараса Шевченка підключений на 

партнерських умовах до виконання проекту «Effective Factorisation 

techniques for matrix-functions: Developing theory, numerical methods and 

impactful applications» («Ефективні методи факторізації матричних 

функцій: розвиток теорії, чисельних методів та ефективних застосувань») 

в рамках Програми «Горизонт-2020». Дослідження орієнтовані на 

використання теоретичних розробок в області факторизації матричних 

функцій при розв’язанні прикладних задач, пов’язаних із НДР в області 

підземного зберігання вуглекислого газу, петрофізики пористого 

середовища, механіки суцільного середовища (гірських порід). Головний 

координатор Проекту – Aberystwyth University (Уельс, Британія). 

Координатор з боку Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка – проф. Олексій КАРПЕНКО. 

17. Розглядаються можливості створення спільного наукового центра наук 

про Землю, які були обговорені із аташе з культурних та наукових питань 

посольства Франції в Україні Алікс де Гассар. 

18. Відбувається оформлення участі у програмі академічної мобільності 

студентки магістратури 1 року навчання, ОП «Геологія» Оксани 

БОНАЦЬКОЇ в Університеті Загребу (Хорватія). 

19. Проведено серію зустрічей з представниками Університету Абердину 

(Великобританія) на яких було обговорено співпрацю у підготовці 

фахівців з нафтогазової геології. Координатори проекту проф. Сергій 

ВИЖВА, доц. Іван ВІРШИЛО. 



20. У березні 2022 року доктор Ксенія БОНДАР взяла участь у тренінгу 3rd 

COST Action SAGA Training School ‘MAGNETIC LABORATORY 

METHODS IN SUPPORT OF ARCHAEO-GEOPHYSICAL RESEARCH' 

Інститут геофізики, Прага, Чеська Республіка), нею зі співавторами 

підготовано частину книги  COST Action SAGA book ‘World 

Archaeogeophysics’ to be published by Springer as Gold Open Access, in their 

series 'One World Archaeology' (https://www.springer.com/series/8606), 

готується стаття про стан геофізичних досліджень в Україні до видання 

The Leading Edge. Опублікована стаття в журналі Archeological 

Prospection (Q1, Scopus). 

21. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну з ННІ 

«Інститут геології» було відраховано лише двох іноземних студентів. 

Станом на початок другої половини травня, всі іноземні студенти 

сплатили за навчання. 

22. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну було 

оброблено декілька десятків інформаційних повідомлень стосовно 

можливостей навчання та стажування за кордоном. Інформаційні 

повідомлення, які підходили за освітніми спеціальностями та науковими 

напрямками досліджень студентам, викладачам та співробітникам нашого 

інституту, розсилались завідувачам кафедр. Завдяки таким 

інформаційним повідомленням наші студенти та співробітники 

потрапили на програми стажування в Університет Урбіно імені Карло Бо 

(Італія), Університет Мосарика (Чеська Республіка) та інші. 

23. Проведено внутрішній відбір студентів магістратури та програм докторів 

філософії для участі у програмі академічної мобільності в Університеті 

Лотарингії (Франція) на другий семестр 2022-23 та перший семестр 2023-

24 навчальних років. Від ННІ «Інститут геології» взяла участь та 

рекомендована для участі у програмі лише одна студентка – Діана 

АКІМОВА. Координатор співпраці професор Олена ІВАНІК. 

24. У вересні місяці проведено роботи польові роботи з госпдоговірної теми 

№18ДП049-01 «Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на уран 

та інші корисні копалини в Ісламській Республіці Мавританія». Науковий 

керівник доцент Іван ВІРШИЛО. 

25. В рамках програми COST Action, спільно з Університетом Трабзона 

(Турція) подано заявку на грант «Ecological Safety at the Watershed Scale» 

(OC-2022-1-25960)  Координатор снс Олександр МЕНЬШОВ. 

26. В рамках EAGE створено секцію Geohazard Community EAGE. 

Координатор професор від ННІ «Інститут геології» проф. Олена ІВАНІК. 

27. В рамках програми COST Action подано проект «Геоморфологія 

узбережжя». 1. Catching up With the European Education, Science and 

https://www.springer.com/series/8606


Technology (CWEST). Консорціум 14 країн. Координатор професор Олена 

ІВАНІК. 

28. Coastal evolution and adaptation: climate change and geohazards (COAST-

ENGAGE) Consortium 24 країни Координатор професор Олена ІВАНІК. 

29. Повторно готується подача проекту на грант в рамках Horizon Europe, 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, Staff Exchanges (SE), Call: 

HORIZON-MSCA-SE-2021. 

30. Подано проєкту PAUSE орієнтований на ідентифікацію та оцінку 

геологічних небезпек та їх впливу на економічну та цівільну 

інфраструктуру для запобігання надзвичайним ситуаціям і мінімізації 

пов’язаних з ними економічних і суспільних проблем. Проєкт 

спрямований на продовження сучасних досліджень у цій галузі та 

розвиток співпраці з колегами з Університету Лотарингії (Франція). В 

рамках проєкту досліджуються конкретні геологічні та геодинамічні 

умови, які можуть спричинити зсуви на досліджуваних територіях 

(Україна, Франція, Непал), з метою вдосконалення методів і технологій 

оцінки та прогнозування зсувної небезпеки. Координатор проєкту від 

ННІ «Інститут геології» проф. Олена ІВАНІК. 

31. Проведено XVI Міжнародну конференцію «Моніторинг геологічних 

процесів та екологічного стану навколишнього середовища» (15-18 

листопада 2022 року). 

 

5. Виховна робота  
  

Головною формою виховної роботи, найбільш прийнятною і поширеною, 

є навчальний процес, під час якого відбувається безпосереднє спілкування 

викладачів зі студентами. 

Організаційний бік цієї роботи забезпечується за допомогою дирекції і 

завідувачів кафедр. Поточний контроль та координацію виховної роботи 

здійснює заступник директора Андрій ШОСТАК. План виховної роботи в 

інституті узгоджується з планами роботи студентського парламенту і 

студентської ради гуртожитку. 

Етичне, моральне та патріотичне виховання: 

1.Участь студентів у мистецьких проектах університету, відвідування 

історичних музеїв університету і Києва, залучення студентів і співробітників 

до благодійних акцій, участь у діяльності органів студентського 

самоврядування, зустрічі з ветеранами праці і учасниками бойових дій. 

2.Проведення організаційно-масових заходів, присвячених ювілейним 

датам, посвяті в студенти, Дням інституту і професійному святу (Дню геолога), 

випускам бакалаврів і магістрів із врученням дипломів. 

 

 

 



Культурно-мистецькі заходи: 

1. Участь команди Інституту геології в танцювальному шоу "Розкачай" від 

KNU EVENTS. 

2. Участь у фестивалі Ckeck In KNU. 

3. Підготовка студентами відеопривітань до святкових і ювілейних подій. 

4. Створення музичних підбірок новітніх українських пісень. 

 

Соціальні та благодійні проєкти: 

1. Допомога в плетінні маскувальних сіток у клубі "Планета". 

2. Волонтерська діяльність при проведені конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт МАН. 

3. Донорство крові в Центральному військовому клінічному госпіталі. 

4. Волонтерство в організаціях "Ukraine Shelter" та "YOUkraine". 

5. Участь у благодійному проєкті швидких побачень "Великі серця для 

маленьких сердечок". 

6. Допомога в організації побуту в гуртожитку №7 на початку 

повномасштабного вторгнення . 

7. Благодійні збори коштів для захисників України. 

 

Фізичне виховання та спортивні заходи: 

1. Перемога у Всеуніверситетському кібертурнірі Call of Duty: Mobile. 

2. Перемога у Всеуніверситетському онлайн турнірі з шашок (липень 

2022). 

3. Похід вихідного дня на Київське море, неподалік с. Лютіж (червень 

2021). 

4. Спортивне орієнтування на місцевості в Голосіївському лісі (осінь 

2021). 

5. Багаторазові перемоги у змаганнях з бадмінтону. 

6. Участь студентської команди у Всеуніверситетських волейбольних 

змаганнях. 

7. Участь у Всеуніверситетському відкритому турнірі із шахів (липень 

2022). 

8. Участь у змаганнях із футболу на Кубок Ректора (листопад 2022). 

 

Профорієнтаційні заходи: 

1. Участь студентів у проведенні KNU EXPO (осінь 2021). 

2. Підготовка матеріалів для проведення JOB EXPO (травень 2022). 

3. Участь студентів у проєкті "ТиКНУ", де розповідалося про освітні 

програми в нашому Інституті і особливості навчання геології. 

4. Геологічна лекція для гуртківців краєнавчого гуртка м. Здолбунів 

(Рівненська обл.) на тему «Базальтові стовпи регіону». 

5. Інтерв'ю про сучасних геологів для проєкту "Vlada`s Talk Show". 

  

 

 

 



6. Інформатизація 

 
- Підтримка структури 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 оновлення інформації на сайті інституту і кафедр – 2020–

2025 рр. (відп. ІОЦ, зав. навчальних лабораторій) 

- Впровадження системи електронного документообігу АСКОД. Покищо 

доступ до системи, яка працює в тестовому режимі, мають директор 

Вижва С.А. та інж. 1 кат. Суркова О.С. В перспективі – приєднання всі 

зав. кафедрами. 

 

7. Управління інститутом/кафедрою, в тому числі  

можливі шляхи реорганізації. 

 
Виклики, пов’язані з воєнним станом привели до необхідності оптимізації 

структури та кадрового складу НПП інституту. Зокрема за результатами 

аналізу ПФВ та НМЦ університету встановлене співвідношення між кількістю 

студентів та викладачів, передбачене постановою КМУ №1134 від 17.08.2002 

р. 

На 01.12.2022 р. в ННІ «Інститут геології» навчається 384 осіб, було 

задіяно 43.5 ставок НПП та 3 ставки АУП. За погодженням з керівництвом 

університету кількість ставок НПП по інституту з 1.09.2022 р. має складати 

33.25. Керівництвом інституту був запропонований наступний принцип 

узгодження існуючих і проектних ставок: пенсіонери – 50%; чоловіки 

призивного віку- 75%; жінки, що не перебувають на військовому обліку– 60%. 

Але за рахунок зав. кафедрами, які перейшли на 0.75 ставки, всіх жінок 

непенсійного віку з 1 жовтня перевели на 0.75 ставки. 

Відпрацьовується оптимізація моделі управління і структура Інституту. 

Зокрема виявилось, що відсоток АУП (керівництво + завідуючі кафедрами) є 

найвищим в університеті. 

Вченою радою інституту 18 травня 2022 р. прийнято рішення про 

перейменування ННІ «Інститут геології» в ННІ «Інститут наук про Землю» і 

погоджено зменшення кількості кафедр з 7 до 5, а 15 червня розроблені і 

схвалені основні принципи реорганізації кафедр. 

Крім цього Інститут виступив з ініціативою створення єдиного комплексу 

підготовки фахівців зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій на базі ННІ 

«Інститут геології». 

16 червня 2022 р. на об’єднаному засіданні 3-х комісій Вченої ради 

університету (комісії з організації навчального процесу, кадрової комісії, 

комісії з перспективного розвитку) розглядалось питання перейменування 

Інституту та оптимізації його структури. Прийнято рішення перенести це 

питання на наступний рік. 

Основні дії будуть проведені після отримання результатів вступної 

кампанії. 



Основні принципи оптимізації навчально-допоміжного та обслуговуючого 

персоналу: 

   - скорочення вакантних ставок; переміщення співробітників згідно їх 

реальних робочих місць; звільнення перебуваючих за кордоном, які не 

повертаються; переведення пенсіонерів на частину ставки (від 0.75 до 0.5). 

 

8. Господарча робота 
  

До позитивних моментів у матеріально-технічному забезпеченні 

навчального процесу можна віднести: 

- Експлуатація будівлі, інженерного обладнання, інженерних мереж та 

прилеглої території аудиторного корпусу здійснювалася на належному рівні. 

- За звітний період було проведено поточний ремонт мережі 

водопостачання (30 пог. метрів), пофарбовано 400 кв. м. паркану, проведено 

ремонт рекреації ІІІ поверху площею 60 м. кв. 

- Підготовлені підвальні приміщення для укриття персоналу та студентів 

аудиторного корпусу у разі оголошення повітряної тривоги (приміщення 

звільнені від сторонніх предметів, а також здійснено фарбування стін). 

Підготовлені та подані до відповідних служб університету розрахунки 

обґрунтованої потреби коштів на оплату послуг та робіт, а також на придбання 

предметів, матеріалів обладнання та інвентарю необхідних для забезпечення 

навчального процесу у 2023-2025 роках, та/або здійснення господарської 

діяльності. 
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