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Вступ
2019 року виповнилося 75 років геологічному факультету (з 2015 р. – навчально-науковий інститут "Інститут
геології") Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Власне геологічний факультет був створений як окремий
структурний підрозділ Київського державного університету
імені Т. Г. Шевченка лише 1944 року, коли він був виокремлений зі складу геолого-географічного факультету (створений 1933 р.). Але зародження геологічної школи Київського
університету відбулося ще в далекі часи утворення університету (1834–1891), коли серед перших 13 кафедр на фізико-математичному відділені філософського факультету була
відкрита кафедра мінералогії та геогнозії, на якій працювали такі вчені, як С. Ф. Зенович, Е. К. Гофман, А. С. Рогович,
К. М. Феофілактов. Наприкінці XIX – на початку XX століття
тут працювали такі видатні вчені-геологи, як П. А. Тутковський, В. І. Лучицький, П. М. Чирвінський та багато інших.
Їхньою працею були закладені основи наукової школи
геології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Більше того, саме Київський університет був
фундатором геологічного блоку Української академії наук
(1918), Державної геологічної служби України – Укргеолкому
(1918) [3, 5, 21, 23, 24 та ін.].
Сьогодні ННІ "Інститут геології" є потужною науковоосвітянською структурою, роботу якої забезпечує сім кафедр, науково-дослідна, адміністративно-організаційна та
господарська
частини,
інформаційно-обчислювальний
сектор і геологічний музей, а також коледж геологорозвідувальних технологій [7, 8, 15, 19, 20].
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Наукова робота в Інституті геології Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка завжди була
та є невід'ємною складовою діяльності співробітників, яка
дає можливість не тільки здійснювати підготовку на високій
науковій базі висококваліфікованих фахівців для геологічної галузі, але й науковців національного та світового рівня.
Науково-дослідна робота реалізується через систему різноманітних форм дослідницької діяльності, зокрема наукові
дослідження:
▪ професорсько-викладацького складу за кафедральними
напрямами діяльності;
▪ наукових співробітників та інженерного складу науково-дослідних лабораторій за напрямами виконання тематик
бюджетного фінансування;
▪ науковців інституту за напрямами небюджетного
фінансування;
▪ докторантів та аспірантів інституту за напрямами
Комплексної наукової програми "Надра".
Належний рівень наукової діяльності співробітників
Інституту підтримує власна лабораторна база. В інституті
постійно працюють дві розгалужені науково-дослідні лабораторії (НДЛ):
▪ теоретичної і прикладної геофізики;
▪ мінералого-геохімічних досліджень.
Високий науковий потенціал Інституту дозволяє співпрацювати із закордонними та вітчизняними науковими
закладами, такими як профільні інститути НАН України;
університети та інститути; з виробничими підприємствами
для впровадження наукових досліджень.
Результати наукових досліджень співробітників Інституту подано в патентах, опубліковано в монографіях, статтях
зарубіжних та українських журналів, представлено на міжнародних і всеукраїнських конференціях. Інститут геології
видає свій журнал "Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.
Геологія", який стараннями співробітників включений до
бази Web of Science.
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Високий рівень наукової діяльності викладачів і науковців, відповідна лабораторна та науково-методична база
дають можливість залучити студентів до активної наукової
творчості у наукових гуртках, до виконання колективних
наукових проектів, участі у Всеукраїнських студентських
конкурсах наукових робіт, конференціях різного рівня. Найкращим студентам надається право навчання в аспірантурі
інституту, в якій вони можуть захищати свої дисертації у
двох спеціалізованих радах інституту.
Історія розвитку геологічної школи Київського університету, геологічного факультету та Інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
віддзеркалена в численних наукових і науково-популярних
працях [1–27].
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1. Динаміка науково-дослідного
та науково-педагогічного
потенціалу Інституту геології
В Інституті геології протягом розглянутого періоду науково-дослідна робота штатних працівників відбувається у
межах Координаційної програми "Надра". Виконуються наукові дослідження:
▪ професорсько-викладацького складу за кафедральними
напрямами діяльності, зокрема, за кафедральними темами
(з 2016 р.) (табл. 1.1);
▪ наукових співробітників та інженерного складу науководослідних лабораторій за напрямами виконання тематик
бюджетного фінансування;
▪ науковців інституту за напрямами небюджетного фінансування, зокрема договірних тематик, грантів, праці з науковими школами НАН України та зарубіжними партнерами.
Таблиця 1.1. Кількість штатних одиниць
професорсько-викладацького складу (разом із погодинниками)
Рік
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Професори,
доктори наук
17
14
12
14
15
15

Доценти,
кандидати наук
37
30
32
31
27
25

6

Асистенти

Усього

3
3
4
7
9
12

57
47
48
52
51
52

1.1. Науково-педагогічний персонал
Навчальний процес в Інституті забезпечують 52 штатні
викладачі, серед яких 15 професорів, докторів наук і 25 доцентів, кандидатів наук. Крім того, до навчального процесу
залучають аспірантів ННІ "Інститут геології" (від 5 до
10 осіб) і співробітників НАН України – докторів наук (до
10–15 осіб). Усі науково-педагогічні співробітники проводять також наукові дослідження в межах держбюджетних,
госпдоговірних чи кафедральних (міжкафедральних) тем.
На 01.10.19 в Інституті навчалося понад 400 здобувачів
вищої освіти, включаючи бакалаврів (286 осіб), магістрів
(122), аспірантів (15). Підготовка здобувачів вищої освіти
здійснюється за двома спеціальностями: 103 "Науки про Землю" (за навчальними програмами і спеціалізаціями: Геологія,
Геофізика, Гідрогеологія, Геоінформатика, Геологія нафти і
газу, Геохімія і мінералогія, Economic Geology, Applied
Geology) і 193 "Геодезія і картографія" (Геоінформаційні системи і технології, Оцінка землі та нерухомого майна). Результати набору абітурієнтів за останні роки наведено в табл. 1.2.
Таблиця 1.2. Результати набору в ННІ "Інститут геології"
(2015–2019)
2015
2016
2017
2018
Спеціальність "Науки про Землю"
Бакалаври
87
46
62
61
Магістри
40
60
60
59
Спеціальність "Геодезія та картографія"
Бакалаври
4
20
13
Магістри
10
18
7
Разом
Бакалаври
87
50
82
74
Магістри
40
70
78
66
Усього
127
120
160
140

2019
64+41*
54
17
7
81+41*
61
183

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).
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1.2. Науково-дослідна частина
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В Інституті геології традиційно відбуваються наукові дослідження за тематиками, що фінансуються за рахунок державного бюджету. Динаміка науково-дослідного потенціалу
науково-дослідної частини Інституту залежить від багатьох
факторів, зокрема від кількості бюджетних тем і величини
їхнього фінансування (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Штатний склад наукових співробітників інституту
(2005–2019)

Останні 10 років загальне фінансування бюджетних геологічних досліджень поступово зменшувалось з певних причин
МОН України та керівництва університету щодо конкурсних
критеріїв.
2015 року завершилося фінансування окремих тем, що
виконували НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід
(науковий керівник – д-р геол.-мінерал. наук Толстой М. І.),
яке в останні роки було мінімальним (4 штатні посади).
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2016 року кількість посад у науково-дослідному секторі
(НДС) гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем
зменшилася до критичної.
2018 року завершено виконання держбюджетної теми
16БФ049-01 "Розробка комплексної петролого-мінералогеохiмiчної моделі північно-західної частини Українського
щита на базі створеного Геологічного депозитарію цього
регіону" (науковий керівник – д-р геол. наук Шнюков С. Є.)
при НДЛ Мінералого-геохімічних досліджень. Відновлення
фінансування з нової теми в цій лабораторії очікується в
найближчі роки.
Усі ці події призвели до фактичного закриття двох науководослідних секторів та однієї науково-дослідної лабораторії.
Поступово зменшилося фінансування також і НДЛ теоретичної і прикладної геофізики. Рівень наукових кадрів за 14 років
поступово зростав, що демонструє збільшення кількості
ставок співробітників з науковим ступенем із 9 посад (25 %)
у 2005 р. до 17 – у 2018 (56 %) та 11 у 2019 р. (69 %).
ННІ "Інститут геології" сподівається на подальший активний розвиток бюджетного фінансування завдяки збільшенню
кількості висококваліфікованих кадрів, що виконують наукові
теми. Становище з бюджетним фінансуванням вимагає інтенсивної роботи з пошуку позабюджетного фінансування, зокрема госпдоговорів у межах України та грантів у міжнародних
наукових фондах; підвищення публікаційної активності наукових співробітників.
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2. Наукові лабораторії Інституту
Належний рівень наукової діяльності співробітників ННІ
"Інститут геології" підтримує власна лабораторна база.
В інституті існують дві науково-дослідні лабораторії:
▪ НДЛ теоретичної і прикладної геофізики та
▪ НДЛ мінералого-геохімічних досліджень.
Науково-дослідна лабораторія "Теоретичної і прикладної геофізики" створена 1995 року за ініціативою д-ра
фіз-мат. наук, проф. кафедри геофізики Продайводи Г. Т.,
який і став її першим науковим керівником.
Лабораторія стала осередком наукових розробок кафедри
геофізики, органічно включивши до свого складу кілька спеціалізованих науково-дослідних лабораторій, що існували на
той час (рис. 2.1). До складу лабораторії входило два сектори:
▪ НДС гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем;
▪ НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід.
2016 року у зв'язку з деякими причинами сектори структурно були ліквідовані, але наукові дослідження проводяться
викладачами та співробітниками кафедр постійно. До складу
лабораторії входять два потужні лабораторні комплекси –
петрофізичний і радіометричний (рис. 2.2).
Із 2002 року і до теперішнього часу науковим керівником
лабораторії теоретичної і прикладної геофізики є д-р геол.
наук, проф. Вижва С. А., а її завідуючим – канд. геол. наук,
старш. наук. співроб. Онищук І. І.
У НДЛ теоретичної і прикладної геофізики проводяться
наукові дослідження, що пов'язані з розв'язанням багатьох
геолого-геофізичних, екологічних, фізико-хімічних і гідрогеологічних проблем (рис. 2.3–2.5).
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Рис. 2.1. Створення НДЛ теоретичної
і прикладної геофізики (1995)
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Рис. 2.2. Структура НДЛ теоретичної
і прикладної геофізики (2019)

До складу НДЛ теоретичної і прикладної геофізики входять лабораторії кафедри геофізики (сейсмоакустична, електромагнітна, петрофізична та радіометрична) і науководослідні сектори "Гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем" і "Фізико-хімічних досліджень гірських порід",
де проводять дослідження фахівці відповідних наукових
напрямів. Лабораторія оснащена великою кількістю апаратури, зокрема, для дослідження електричних, магнітних,
ємнісних, фільтраційних, акустичних, радіоактивних властивостей гірських порід.
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Рис. 2.3. Напрями наукових досліджень, що виконуються в НДЛ теоретичної і прикладної геофізики

Рис. 2.4. Частина приміщень та апаратури
лабораторного петрофізичного комплексу

Рис. 2.5. Частина апаратури лабораторного
радіометричного комплексу
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Науково-дослідну лабораторію мінералого-геохімічних
досліджень створено 1996 року у складі геологічного ф
акультету університету для виконання кількох наукових
тем з метою розв'язання актуальних наукових проблем,
забезпечення навчального процесу, широкого залучення
викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань (рис. 2.6).

а
б
Рис. 2.6. У лабораторії мінералого-геохімічних досліджень:
а – оптична мікроскопія,
б – електронно-зондовий мікроаналізатор РЕММА-202М

Пріоритетними напрямами досліджень є:
▪ генетична та прогнозно-пошукова геохімія наскрізних
співіснуючих акцесорних мінералів та їхніх асоціацій;
▪ кількісне геохімічне моделювання ендогенних рудогенеруючих процесів за розподілом рідкісних елементів в асоціаціях гірських порід та їхніх акцесорних мінералів;
▪ розробка прецизійних методів пошукової та екологічної
геохімії;
▪ розробка методів кількісного рентген-флуоресцентного
аналізу гірських порід і мінералів на широке коло петрогенних і рідкісних елементів;
▪ розробка методів кількісного рентген-дифрактометричного фазового аналізу гірських порід і руд, а також прецизійних методів мінералогічних досліджень.
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У лабораторії мінералого-геохімічних досліджень проводять такі роботи:
1. Аналіз порошкових проб з кількісним визначенням
концентрацій основних компонентів (силікатний аналіз),
використовуються рентген-флуоресцентні методи з хвильової дисперсії. Компоненти, що визначаються: SiO2, TiO2, Al2O3,
MgO, CaO, MnO, FeO або Fe2O3, Na2O, K2O, P2O5, S, Cl і витрати
при прожаренні (ППП).
2. Аналіз порошкових проб із кількісним визначенням
концентрацій елементів-домішок енергодисперсійним рентген-флуоресцентним методом. Компоненти, які визначаються: I комплект (Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y,
Zr, Nb W, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi , Th), II комплект (Ag, Cd, In, Sn,
Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm)
3. Рентгенометрична діагностика (рентгенофазовий аналіз) породотвірних мінералів з кількісною оцінкою вмісту
окремих мінеральних фаз (кварц, польові шпати, глинисті
мінерали).
4. Локальний елементний аналіз мінералів у полірованих
препаратах енергодисперсійним рентгеноспектральним методом (мікрозонд) з можливістю електронно-мікроскопічного
дослідження поверхні препарату (цифрове зображення).
5. Елементний аналіз окремих мінеральних зерен без їхнього руйнування енергодисперсійним рентген-флуоресцентним методом.
У лабораторії мікропалеонтології та біостратиграфії
проводять мікропалеонтологічні та стратиграфічні дослідження, зокрема, виконують стратиграфічні дослідження для
розчленування та кореляції відкладів нафтогазоносних товщ,
мікропалеонтологічні дослідження мінеральних та озерних
вод, при стратиграфічному розчленуванні та кореляції морських відкладів, визначенні палеогеографічних умов осадконакопичення, пошуках вуглеводневих родовищ у шельфових
зонах тощо (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Дослідження в лабораторії мікропалеонтології
та біостратиграфії викопних мікроорганізмів

Лабораторія мікропалеонтології та біостратиграфії – фактично єдина в Україні з дослідження викопних мікроорганізмів (спори, пилок, акрітархи, форамініфери тощо). Основною
її перевагою є висококваліфікований штат з великим практичним досвідом дослідження мікропалеонтологічних
викопних решток Антарктиди; Чорного, Азовського, Каспійського морів; Карпат; Атлантики та інших куточків світу.
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3. Напрями наукових досліджень
і розробок
В інституті виконують наукові тематики за кошти
бюджетного та небюджетного фінансування.
За останні роки бюджетна тематика інституту присвячена кільком напрямам:
▪ Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих
товщ і складнопобудованих порід-колекторів.
▪ Створення геологічного депозитарію північно-західної
частини Українського щита і розробка її комплексної петролого-мінерало-геохiмiчної моделі.
▪ Петрогеохімічні та петрофізичні особливості пізньокайнозойських вулканітів центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу.
Сучасні технології моніторингу природних і природнотехногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури.

3.1. Наукові дослідження
за бюджетними темами
Наукові дослідження, що реалізуються за рахунок держбюджету, виконують в рамках комплексної наукової програми "Надра". У виконанні бюджетних тем брали участь
співробітники науково-дослідної частини інституту, викладачі, аспіранти та студенти всіх кафедр інституту.
За тематикою науково-дослідних робіт підготовлено та захищено кандидатські та докторські дисертації, студентські
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курсові, бакалаврські та магістерські роботи. Результати цих
досліджень використовують в навчальному процесі при викладанні навчальних курсів для бакалаврів і магістрів.
Результати досліджень проходять апробацію на міжнародних і вітчизняних наукових семінарах і конференціях, їх відображено в численних публікаціях (монографії, підручники,
статті), упроваджено у виробництво на геологічних підприємствах України. Результати прикладних наукових досліджень, а часто і фундаментальних, застосовують виробничі
організації для вирішення конкретних виробничих завдань.
Отримані результати наукових досліджень виконавців
бюджетних тем і досвід працівників інституту в таких дослідженнях дозволяють розвивати нові наукові напрями та
поглиблювати і вдосконалювати існуючі.
Аналізуючи кількість і тривалість наукових тематик протягом 2001–2019 років (табл. 3.1), можна простежити загальну тенденцію до зменшення кількості бюджетних тем і їхньої тривалості (фундаментальних тем із п'яти до трьох років і прикладних із трьох навіть до двох років). За останнє
десятиліття зменшилося майже вдвічі також і фінансування
наукових досліджень за рахунок державного бюджету.
Розглянемо результати виконання тем коштом державного бюджету за 2000–2019 роки.
01БФ049-01 "Розробка новітніх технологій петрологогеохімічного, петрофізичного, структурно-тектонічного та
біостратиграфічного моделювання еволюції геологічних
формацій з метою оцінки перспектив їхньої рудоносності та
гідрогеологічних і інженерно-геологічних досліджень при
вирішені завдань раціонального використання корисних
копалин". Наукові керівники – д-р геол. наук Грінченко В. Ф.,
д-р геол. наук Михайлов В. А. Термін виконання роботи:
01.01.01–31.12.05.
Розроблено нові методи та технології дослідження етапів
розвитку геоблоків докембрійських щитів, моделювання
ендогенних систем та їхньої мінерагенічної (металогенічної)
оцінки; нові узагальнені біостратиграфічні, літолого18

фаціальні та нео- і палеогеоморфологічні моделі силуру,
палеогену і антропогену платформного чохла і Чорноморського шельфу України; методологічне забезпечення структурного аналізу дислокаційної тектоніки та структурноформаційних комплексів на термодинамічній основі; просторові та хронологічні закономірності розміщення родовищ
металевих і неметалевих корисних копалин у геологічних
формаціях України; ландшафтно-геохімічна схема базового
геоекологічного полігону "Бучанський" та Ірпінь-БучанськоВорзельської рекреаційної зони. Створено просторовоорієнтовану речовинно-фізичну базу даних по гранітоїдах
Українського щита; розроблено методику використання
петрофізичних даних для геологічного і металогенічного
моделювання магматичних утворень, проведено оцінку перспективності гранітоїдів на різні види мінеральної сировини
за їхніми речовинно-фізичними особливостями.
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Таблиця 3.1. Бюджетні наукові розробки
ННІ "Інститут геології" (2001–2019)

01БФ049-01
01БФ049-01
05БП049-01
06БФ049-01
06БФ049-02
08БП049-01
11БФ049-01
11БФ049-02
11БП049-01
14БФ049-01
14БП0
49-02
14БП0
49-03
16БФ049-01
16БП0
49-02
18БП049-01
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01БФ049-02 "Розробка нових геофізичних технологій
пошуків і розвідки мінеральної сировини, моніторингу екологічного стану природного середовища і попередження
небезпечних геологічних процесів". Науковий керівник –
д-р фіз.-мат. наук Продайвода Г. Т. Термін виконання роботи:
01.01.01–31.12.05.
У результаті виконаних робіт розроблено методологічні
й теоретичні основи нових геофізичних технологій моніторингу природного середовища і пошуків корисних копалин.
Розроблена багатокомпонентна нелінійна сейсмоакустична
модель геологічного середовища. Проведено аналіз способів
виділення аномалій та форм представлення інформації в методі становлення електричного поля та розв'язок прямої задачі для магнітних аномалій ΔТа у класі призматичних об'єктів.
Розроблено алгоритм і програма математичного моделювання геофізичних параметрів багатокомпонентного геологічного середовища, новий метод індукційного аналізу перехідних процесів і розв'язку оберненої задачі магніторозвідки.
Розроблено метод визначення нелінійних пружних властивостей гірських порід, систем аналізу електромагнітних
зондувань і формування банків вирішення оберненої задачі
магніторозвідки. Проведено експериментальні дослідження
анізотропії пружних хвиль гірських порід і педомагнітних
властивостей ґрунтового покриву.
Розроблено наукові основи активного геофізичного моніторингу території м. Києва і Київської області та проммайданчиків АЕС; алгоритм і програма інверсії азимутальної
залежності швидкості пружних хвиль у функцію розподілу
компонент полімінеральних деформованих гірських порід;
теоретичні та методичні принципи використання екстремальної кінематики електромагнітних збурень для вивчення
геоелектричного розрізу; методику інтерпретації магнітних
аномалій ΔТа високої інтенсивності. Проведено лабораторні
вимірювання магнітних властивостей зразків ґрунтів.
Розроблена нова інтерпретаційна технологія даних сейсмоакустики для вирішення завдань пошуків родовищ корис20

них копалин; теоретичні та методичні основи застосування
інтегральної кінематики електромагнітних збурень для вивчення геоелектричного розрізу. Проведена алгоритмізація
інтерпретаційного процесу геомагнітних аномалій та розроблено критерії оцінки достовірності результатів інтерпретації. Проведено комплексний аналіз та інтерпретація педомагнітних досліджень ґрунтового покриву. Здійснено узагальнення отриманих результатів.
05БП049-01 "Розробка системи моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного середовища для створення моделей функціонування природнотехногенних систем". Наукові керівники – д-р геол. наук
Вижва С. А., д-р геол.-мінерал. наук Шевчук В. В. Термін
виконання: 01.01.05–31.12.07.
У результаті проведених досліджень для Київської агломерації розроблено макет ГІС, що заклало основу для створення електронної бази даних як елемента загальної системи моніторингу інтенсивно зміненого геологічного середовища мегаполісу. Розроблено основу структури бази даних
геолого-геофізичної інформації в ГІС, що включає дані комплексних геофізичних, гідрогеологічних, аерокосмічних і
геолого-екологічних досліджень, розпочато її поповнення.
Розроблено теорію, методику та алгоритми статистичного
моделювання випадкових процесів і полів. Досліджено основні типи кореляційних функцій для процесів і полів та
обчислено для них спектральні коефіцієнти, що може бути
використано при статистичному моделюванні будь-яких
геофізичних і геологічних даних з наведеними типами кореляційних функцій. Створено спеціалізовані тематичні шари
гідрогеологічної та інженерно-геологічної інформації для
макету ГІС Київської агломерації. Розроблено методичні
засади аналізу стану геологічного середовища для створення моделі функціонування природно-техногенних систем
і визначено методику оцінки кількісних параметрів геологічного середовища, розроблено структуру ГІС для оцінки стану
геологічного середовища при функціонуванні ПТС. Здійснено
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постановку задач математичного моделювання полів напружень і деформацій у пружних, пружно-пластичних і в'язкопружних геологічних середовищах, створено математичні
моделі дії цих процесів. Запропоновано методи та розв'язки
задач визначення напружено-деформованого стану в реологічно різних геологічних середовищах.
06БФ049-01 "Розробка моделей різномасштабних геологічних систем на базі новітніх технологій як теоретичної
основи забезпечення приросту запасів корисних копалин
та їхнього раціонального використання". Науковий керівник – д-р геол. наук Михайлов В. А. Термін виконання роботи: 01.01.06–31.12.10.
Підрозділ 1. Розробка фаціальних, структурно-тектонічних і тектонофізичних моделей різномасштабних структур
Українського щита та його платформного чохла. Науковий
керівник: д-р геол.-мінерал. наук Лукієнко О. І.
Підрозділ 2. Розробка теоретичних та апаратурнометодичних основ комплексного петролого-геохімічного моделювання еволюції земної кори та магматичних систем з
оцінкою їхнього рудогенеруючого потенціалу. Науковий керівник: д-р геол. наук Шнюков С. Є.
Підрозділ 3. Розробка факторів, критеріїв і геологогенетичних моделей формування родовищ корисних копалин
з метою оцінки економічної ефективності їхнього використання. Науковий керівник: канд. геол. наук Шунько В. В.
Підрозділ 4. Створення комплексних петрофізичних і петрогеохімічних моделей рідкіснометалічних гранітоїдів
Українського щита (УЩ). Науковий керівник: канд. геол. наук Гожик А. П.
У результаті проведених робіт на базі новітніх геологічних,
геохімічних, геолого-економічних та інших технологій розроблено геологічні, геохімічні, петрофізичні й петрогеохімічні
моделі різномасштабних геологічних систем: рідкіснометальних гранітоїдів Українського щита, гранітогнейсових структур (Липнязька), зон розломів (Голованівська, Тальнівська),
Волино-Подільської плити, шельфу Чорного моря, петрогенних і рудних систем окремих районів УЩ (мухарівські граніти,
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ураноносні лужні метасоматити-альбітити, мідні рудопрояви
Волині, рудоносні метасоматити Сущано-Пержанської зони,
дайкові комплекси тощо); розроблено фактори, критерії, геолого-генетичні та геолого-промислові моделі формування
родовищ корисних копалин (урановорудних, залізорудних,
марганцеворудних, руд хрому, титану, золота) як теоретична
основа наукового аналізу мінерально-сировинної бази України, забезпечення приросту запасів корисних копалин та їхнього раціонального використання.
06БФ049-02 "Розробка теорії та методології комплексної
інтерпретації геофізичних, гідрогеологічних та інженерногеологічних даних моніторингу геологічного cередовища".
Науковий керівник – д-р геол. наук Вижва С. А. Термін виконання роботи: 01.01.06–31.12.10.
Підрозділ 1. Розробка наукових основ геофізики катастроф і нових геофізичних технологій контролю за станом
геологічного cередовища. Науковий керівник – канд. фіз.мат. наук Рева М. В.
Підрозділ 2. Розробка теорії та методології моделювання
гідрогеологічних та інженерно-геологічних процесів для
оцінки екологічної безпеки геологічного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Науковий керівник – канд. геол.-мінералог. наук Кошляков О. Є.
У результаті проведених робіт розроблено методологічні
принципи геофізики катастроф; розроблено метод математичного моделювання оцінки ризиків природних і природно-техногенних катастроф на основі геолого-геофізичної
інформації із застосуванням сучасних методів ризиканалізу; розроблено метод математичного моделювання
ефективних термопружних властивостей геологічного середовища та алгоритм і програми для його реалізації; розроблено новий теоретичний підхід до аналізу напруженодеформованого стану реального геологічного середовища за
результатами сейсмоакустичних досліджень; розроблено
новий спосіб аналізу даних методу зондування становленням поля, заснований на використанні диференціальних
часових характеристик перехідних процесів; розроблені ал23

горитми аналізу експериментальних даних електромагнітних зондувань методом перехідних процесів для площових
спостережень усередині генераторної петлі; розроблено
алгоритми та програми розрахунку прямої тривимірної задачі магнітометрії для вертикальної призми за довільної
орієнтації вектора намагнічування; створено програмне
забезпечення для тривимірної інтерпретації гравітаційних
аномалій в редукції Буге; створено методику оцінки впливу
ґрунтового покриву на геофізичні поля залежно від його
положення у ландшафті; розроблено новий метод тривимірного моделювання археологічних об'єктів у ґрунтовому
покриві; створено технологію комплексної екологічної інтерпретації геофізичної та геохімічної інформації для вирішення завдання контролю за станом забрудненості педосфери і повітряного басейну міських агломерацій; з позицій
екологічної безпеки проаналізовано стан геологічного середовища гірничодобувних регіонів України та м. Дніпропетровська; запропоновано класифікацію гірничодобувних регіонів України за станом довкілля.
08БП049-01 "Моніторинг і прогнозна оцінка стану природних систем і природно-техногенних комплексів на основі
моделювання геологічних процесів". Науковий керівник –
д-р геол.-мінерал. наук Шевчук В. В. Термін виконання:
01.01.08–31.12.10.
У результаті робіт розроблено алгоритми і програми статистичного моделювання випадкових процесів і полів у середовищі DELFI для використання його в задачах моніторингу геологічного середовища.
Розроблено методику моделювання стану крейдяної товщі та дисперсних ґрунтів проммайданчика РАЕС, статистичного моделювання процесів підтоплення на прикладі окремих ділянок м. Києва.
Розроблено методологічні підходи щодо моделювання
змін гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов територій із застосуванням ГІС.
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Визначено базові гідрогеологічні та інженерно-геологічні
параметри і принципи схематизації гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов урбанізованих територій із застосуванням ГІС для подальшого моделювання. Розроблено
методику моделювання впливу небезпечних геологічних
процесів, що здійснюють найбільш руйнівний силовий
вплив на природно-техногенні системи в різних ландшафтно-кліматичних і тектонічних зонах.
Розроблено розрахунково-аналітичні модулі для кількісної оцінки силового впливу небезпечних геологічних процесів на транспортні споруди, що є інструментом для проведення оперативних розрахунків напружено-деформованої
системи "транспортна споруда-геологічне середовище", визначення критичних навантажень на транспортні мережі в
широкому діапазоні параметрів реологічно різних геологічних середовищ і граничних умов, оцінки стійкості природнотехногенних систем і розробки рекомендацій з попередження надзвичайних ситуацій.
11БФ049-01 "Створення прототипу геологічного депозитарію території України та принципових засад його ефективного використання як державного надбання". Науковий керівник – д-р геол. наук Шнюков С. Є. Термін виконання роботи:
01.01.11–31.12.15.
Підрозділ 1. Створення прототипу речовинно-інформаційної основи геологічного депозитарію державного значення
на базі Київського університету та НАН України. Науковий
керівник – канд. геол. наук Митрохин О. В.
Підрозділ 2. Створення прототипу комп'ютеризованого
комплексу аналітичного обладнання та методик для забезпечення виконання фундаментальних і прикладних геологічних досліджень на сучасному рівні якості. Науковий керівник – канд. геол.-мінерал. наук Андреєв О. В.
Підрозділ 3. Комплексне біостратиграфічне і структурнотектонічне моделювання еволюції головних геоструктурних
елементів України. Науковий керівник – д-р геол. наук
Шевчук В. В.
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Підрозділ 4. Рідкіснометалічність гранітоїдів Українського
щита, їхня речовинно-петрофізична оцінка. Науковий керівник – д-р геол.-мінерал. наук Толстой М. І.
Підрозділ 5. Установлення геохімічно-фізичних індикаторів еволюції процесів гранітоутворення з метою уточнення
мінерально-сировинного потенціалу етапів активізації
Українського щита. Науковий керівник – канд. геол.-мінерал.
наук Гожик А. П.
Підрозділ 6. Створення прототипу комплексної петрологогеохімічної моделі еволюції геоблоків земної кори Українського щита та відповідних магматичних систем для порівняльної
оцінки їхнього стратегічного мінерально-сировинного потенціалу. Науковий керівник – канд. геол. наук Лазарева І. І.
Підрозділ 7. Принциповий розвиток геологічних музеїв
Київського університету та ВНЗ МОН України з метою створення комплексу об'єктів державного значення. Науковий
керівник – д-р геол. наук Нестеровський В. А.
Сформовано речовинну складову геологічного депозитарію України для магматичних утворень Корсунь-Новомиргородського плутону, а також, вибірково, метаморфічних та
ультраметаморфічних утворень Інгульського мегаблока УЩ.
Поповнено комп'ютеризований комплекс аналітичного обладнання, методик і програмного забезпечення за рахунок
придбання радіонуклідного джерела 241Am для визначення
вмісту лантаноїдів у пробах. Створено біостратиграфічні,
фаціальні та морфометричні моделі розвитку осадових комплексів східного схилу УЩ. Досліджено петрогеохімічні особливості гранітоїдів УЩ, проведено їхню петрогеохімічну
типізацію, визначено об'єкти з різним типом металогенічної
спеціалізації. Створено інформаційний блок депозитарію
речовинно-фізичних особливостей основних петротипів
гранітоїдів УЩ, визначено основні групи геохімічних і петрофізичних ознак, які є найбільш значущими при міжрегіональному та міжформаційному порівнянні. Створено прототип комплексу музейних колекцій національного значення
Геологічного музею Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
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11БФ049-02 "Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об'єктів
і процесів". Наукові керівники – д-р геол. наук Вижва С. А.,
д-р геол. наук Карпенко О. М. Термін виконання роботи:
01.01.2011–31.12.2015.
Підрозділ 1. Розробка теоретичних основ геофізичної
томографії складнопобудованих геологічних середовищ.
Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук Продайвода Г. Т.
Підрозділ 2. Розробка теоретичних і методологічних засад
управління геологічними даними, створення національних баз
геологічної інформації. Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук
Якимчук М. А.
Підрозділ 3. Моніторинг гідрогеологічної складової геологічного середовища на основі математичного моделювання та сучасних ГІС-технологій. Науковий керівник – канд.
геол.-мінерал. наук Кошляков О. Є.
Підрозділ 4. Дослідження перспектив нафтогазоносності
складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу в різних
регіонах України на основі комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних. Науковий керівник – д-р геол. наук
Карпенко О. М.
Підрозділ 5. Розробка комплексної методики кількісної
оцінки впливу небезпечних геологічних процесів на природно-техногенні системи та концептуальних засад інформаційно-аналітичних систем моніторингу і прогнозної оцінки
природно-техногенних комплексів. Науковий керівник –
д-р геол. наук Іванік О. М.
У результаті робіт розроблено теорії:
▪ геофізичної томографії на основі розробленої моделі
геологічного середовища;
▪ інваріантно-поляризаційного сейсмічного методу вивчення пружної симетрії та азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль;
▪ літологічного гравімагнітного томографічного методу;
▪ електромагнітних зондувань імпульсними дипольними
джерелами;
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▪ дослідження впливу ємнісних і фільтраційних властивостей гірських порід на результати промислово-геофізичних досліджень;
▪ обробки та інтерпретації польової археомагнітометричної інформації.
Розроблено моделі та проведено математичне моделювання: багатокомпонентної нелінійної складнопобудованої
динамічної флюїдонасиченої моделі із внутрішньопоровим
тиском; гідрогеологічної складової геологічного середовища; педосфери України; тонкошаруватих, карбонатнохемогенних, порово-тріщинних порід-колекторів.
Створено методики для вирішення фундаментальних і
прикладних задач:
▪ комплексної інтерпретації даних геофізичної томографії;
▪ екогеофізичних досліджень при вивченні геохімічного
забруднення довкілля;
▪ індукційного аналізу перехідних процесів, заснованих
на використанні інтегральних часових характеристик нестаціонарних магнітних полів;
▪ неруйнівних археолого-геофізичних досліджень в Україні;
▪ побудови динамічних геолого-геофізичних моделей педосфери;
▪ уточнення граничних значень ємнісних і фільтраційних
властивостей складнопобудованих гірських порід за даними
промислової геофізики;
▪ кількісної оцінки впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем;
▪ використання локальної та регіональних систем моніторингу гідрогеологічної складової геологічного середовища.
Розроблено макети: автоматизованої системи чисельного
і графічного аналізу параметрів анізотропії пружних хвиль
анізотропних порід-колекторів; систем моніторингу гідрогеологічної складової геологічного середовища; багатоелектродної установки електротомографії геологічного розрізу;
електронної бази геоданих.
Розроблено концепцію розвитку баз геологічної інформації, критерії та методологію структурування геологічних
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даних. Проведено практичну реалізацію розроблених теорій
і методик побудови геолого-геофізичних моделей на конкретних геологічних об'єктах.
11БП049-01 "Розробка наукових засад геолого-економічної
оцінки стану та перспектив розвитку мінерально-сировинної
бази України". Науковий керівник – д-р геол. наук Михайлов В. А. Термін виконання роботи: 01.01.11–31.12.13.
У результаті проведених робіт розроблено принципи
і методи геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин на прикладі залізорудних родовищ і флюсової сировини. Установлено перспективи газоносності сланцевих басейнів України. Здійснено прогнозну оцінку газоносності
сланцевих басейнів України. Розроблено наукові засади пошуків та оцінки промислових типів родовищ на початковій
стадії їхнього вивчення на прикладі родовищ бентонітових
глин, германієносного вугілля та комплексних руд Капітанівського рудного вузла. Проведено геолого-економічну
оцінку залізорудної, урановорудної, рідкісноземельної, флюсової мінерально-сировинної бази України у світовому контексті. Здійснено геолого-економічну оцінку нетрадиційних
типів вуглеводневої сировини України.
14БФ049-01 "Петрогеохімічні та петрофізичні особливості
пізньокайнозойських вулканітів (назва теми) центральної
частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні
Карпати, Кавказ) як показник функціонування магматичних
осередків у різних районах прояву вулканізму". Науковий
керівник – д-р геол.-мінерал. наук Толстой М. І. Термін виконання роботи: 01.03.14–31.12.16.
У результаті робіт охарактеризовано геолого-структурну
позицію неовулканітів різних вулканічних провінцій центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу
(Східні Карпати, Кавказ). Уточнено схему розчленування
вулканогенних утворень. Наведено мінералого-петрографічні й петрохімічні характеристики вулканічних утворень.
На основі вивчення закономірностей розподілу широкого
спектра хімічних елементів з'ясовано геохімічну спеціаліза29

цію порід, проведено їхню геохімічну типізацію, намічено
потенційно рудоносні об'єкти. Охарактеризовано склад глибинних включень у породах. За результатами петрохімічної
класифікації вулканічних утворень визначені їхні геодинамічні типи, можливі джерела та склад первинних магм. Уточнено формаційну належність вулканічних порід на основі
використання кількісної петрогеохімічної інформації. Проведено петрофізичну характеристику і типізацію вулканічних порід, виявлено основні тренди зміни фізичних характеристик у петрографічних видах і територіальних групах
вулканітів; охарактеризовано зв'язок фізичних характеристик порід зі змінами їхнього речовинного складу шляхом
побудови регресійних рівнянь.
14БП049-02 "Створення геологічного депозитарію північно-західної та центральної частин Українського щита".
Науковий керівник – д-р геол. наук Шнюков С. Є. Термін
виконання роботи: 05.03.14–31.12.15.
У результаті проведених робіт створено речовинну складову геологічного депозитарію північно-західної та центральної
частин Українського щита (УЩ) – еталонних колекцій репрезентативних проб і зразків, які повноцінно характеризують
(1) петротипи провідних ("ключового") магматичних комплексів етапу активізації (Коростенський та Корсунь-Новомиргородський плутони відповідно), а також (2) продукти регіонального алювіального та льодовикового дренажу відповідних геоблоків. Проведено підготовку колекцій до лабораторно-аналітичних досліджень.
Розроблено лабораторно-аналітичну складову геологічного депозитарію – комп'ютеризований комплекс прецизійного
аналітичного обладнання, аналітичних методик і програмних
засобів для експресного дослідження (1) елементного та
(2) мінерального складу проб, які входять до створених колекцій, на породному та мінеральному рівнях згідно із сучасними якісними стандартами. Проведено її оптимізацію та апробацію на прикладі північно-західної та центральної частин
УЩ. Виконано лабораторно-аналітичні дослідження. Прове30

дено узгодження та оцінку якості всіх аналітичних даних,
якими оперує НДР.
Створено інформаційну складову геологічного депозитарію північно-західної частини Українського щита – комплексу
(1) геолого-петрологічних та (2) мінералого-геохімічних банків даних для "ключового" магматичного комплексу етапу
активізації (Коростенський плутон) і продуктів регіонального алювіального та льодовикового дренажу (за результатами
позернового геохімічного дослідження великих за обсягом
популяцій найбільш розповсюджених детритових акцесорних мінералів). Створено інформаційну складову геологічного депозитарію центральної частини Українського щита за
результатами дослідження його речовинної складової. Уніфіковано та об'єднано геолого-петрологічні та мінералогогеохімічні банки даних 1 та 2 етапів НДР в єдиний комплекс,
який задовольняє вимоги інтерпретаційної складової.
Створено комплексну петролого-геохімічну модель еволюції земної кори та провідних магматичних і магматогенно-гідротермальних систем досліджених геоблоків як засобу
порівняльної оцінки їхнього стратегічного мінеральносировинного потенціалу (алмази, рідкісні метали, фосфати
тощо) та вирішено інші фундаментальні, прикладні та освітянські завдання.
14БП049-03 "Геолого-економічна оцінка мінерально-сировинної бази України в сучасних ринкових умовах". Науковий
керівник – д-р геол. наук Загнітко В. М. Термін виконання
роботи: 01.03.14–31.12.15.
У результаті виконаних робіт проведено геолого-економічну оцінку мінерально-сировинної бази найважливіших
корисних копалин України. Визначено перспективи її подальшого розширення та інвестиційну привабливість окремих
видів корисних копалин. Надано оцінку геолого-технологічної вивченості вітчизняних площ, перспективних щодо відкриття родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу. Побудовано 3D моделі Євгенівської площі (ДДЗ), у розрізі площі
виділено чотири перспективні горизонти, сприятливі для
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формування покладів сланцевого газу. Розглянуто особливості видобування газу (метану) вугільних родовищ. Проаналізовано класифікації запасів і ресурсів родовищ вугілля.
Проаналізовано світовий ринок енергетичних ресурсів, стан
та інвестиційну привабливість об'єктів паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України. Побудовано матриці SWOTаналізу для проектів у галузі альтернативної енергетики та
традиційного ПЕК. Охарактеризовано мінерально-сировинну
базу мінеральних і промислових вод України. Аналіз доцільності й рентабельності експлуатації родовищ мінеральних вод
показано на прикладі Зміївського родовища (Закарпаття).
16БФ049-01 "Розробка комплексної петролого-мінералогеохімічної моделі північно-західної частини Українського
щита на базі створеного Геологічного депозитарію цього
регіону". Науковий керівник – д-р геол. наук Шнюков С. Є.
Термін виконання роботи: 01.03.16–31.12.18.
У результаті проведених робіт установлено метод і методики геохімічного моделювання магматичних і магматогенно-гідротермальних систем з оцінкою їхнього рудогенеруючого потенціалу; геохімічну модель формування та функціонування рудогенеруючої магматичної/магматогенно-гідротермальної системи Коростенського плутону; удосконалено
метод і методики геохімічного моделювання еволюції континентальної земної кори за даними дослідження елементів-домішок у популяціях широко розповсюджених акцесорних мінералів з алювіальних і льодовикових відкладів, які
утворилися за рахунок дренажу великих за розміром геоблоків; удосконалено геохімічну модель еволюції континентальної земної кори північно-західної частини УЩ; методи
узгодження моделей еволюції магматичних систем і континентальної кори; комплексну регіональну геохімічну (петролого-мінерало-геохімічну) модель північно-західної частини УЩ; надано рекомендації щодо перспективної технології узагальнюючого дослідження надр.
16БП049-02 "Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів
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України". Науковий керівник – д-р геол. наук Карпенко О. М.
Термін виконання роботи: 01.01.16–31.12.17.
У результаті проведених робіт виконано теоретичне та
алгоритмічне забезпечення інтерпретації даних геофізичних досліджень (сейсмічних, магнітометричних, гравіметричних), орієнтованих на вивчення нетрадиційних покладів
вуглеводнів. Створено комплексні геолого-геофізичні моделі основних типів складнопобудованих і нетрадиційних колекторів: за акустичними та пружними параметрами, за
тріщинною проникністю. Отримано експериментальні дані
щодо параметрів мікротріщинуватості в низці петротипів
кристалічних порід гранітоїдного складу. Розглянуто теоретичні основи, методика та перші результати моделювання
методом сейсмогравітаційної томографії. Уперше на новому
методологічному підході визначена проникливість геологічного середовища на основі сейсмічної інформації. Досліджено теоретичні та методологічні передумови застосування магнетизму ґрунтового покриву при вивченні покладів
вуглеводнів традиційного і нетрадиційного типів. Створено
та наповнено базу даних геологічної інформації, розроблено
каркасні та блокові 3D моделі головних вугільних пластів і
гірського масиву тестової ділянки у зв'язку з прогнозуванням вуглеводневих газів. Проведено дослідження літологогеофізичних характеристик порід вуглеводневих систем.
Проаналізовано відповідність можливої промислової розробки сланцевих покладів в Україні існуючим стандартам
екологічної безпеки; запропоновано заходи, що дозволяють зменшити екологічні ризики на стадії проектування
розробки конкретних родовищ сланцевого газу. Виділено
стратиграфічні комплекси, перспективні на виявлення
покладів сланцевого газу та сланцевої нафти. Виконано
петрографічні дослідження нафтогазоматеринських товщ,
1D, 2D моделювання розвитку вуглеводневої системи в
межах перспективних площ ДДЗ. Проведено регіональні та
локальні оцінки перспективних ресурсів і надано рекоме33

ндації щодо подальших досліджень та перспектив сланцевого газу і газу ущільнених порід.
18БП049-01 "Сучасні технології моніторингу природних
і природно-техногенних процесів для оцінки впливу на
об'єкти критичної інфраструктури". Науковий керівник –
д-р геол. наук Вижва С. А. Термін виконання роботи:
01.01.18–31.12.20.
Передбачаються такі результати роботи: визначення
чинників впливу НГП на ПТС і головних параметрів моделювання на основі теоретичних, емпіричних, експериментальних даних та ГІС-аналізу; створення бази даних геологогеофізичної інформації, розробка ГІС-проекту розвитку НГП
у межах модельних полігонів, розробка переліку найбільш
інформативних геофізичних і гідрогеологічних параметрів,
які відповідають за стійкість геологічного середовища; розробка нових і вдосконалення існуючих методів моделювання НГП; локальне прогнозування у межах модельних полігонів і конкретних об'єктів небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного та природно-техногенного характеру; створення прогнозних карт природної та природнотехногенної небезпеки.
При аналізі тематик бюджетних робіт спостерігається тенденція до їхнього звуження. Якщо на початку 2000-х рр. факультет виконував одну-дві великі фундаментальні бюджетні теми, в якій були задіяні всі співробітники і наукової
частини і викладачі, то останніми роками бюджетні теми
стають більш спрямовані на розв'язання однієї конкретної і,
як правило, прикладної проблеми.
Змінився і порядок отримання фінансування на проведення
бюджетних тем. Кожна нова тема проходить подвійний конкурсний відбір університету та Міністерства освіти і науки України,
де головними критеріями оцінювання проекту стають актуальність тематики проекту та практична цінність очікуваних
результатів роботи, науковий доробок і досвід працівників,
особливо їхня міжнародна публікаційна активність.
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3.2. Наукові дослідження
за договірними тематиками
Кваліфікація співробітників ННІ "Інститут геології" високо цінується не лише державою, а й сторонніми організаціями, що заключають договори на виконання науководослідних робіт і виконання послуг як з інститутом (юридичною особою) так і з фахівцями інституту персонально (фізичними особами).
За типами робіт проводяться: аналітичні дослідження,
методичні та технологічні розробки, польові роботи з використанням апаратури інституту та замовника.
За видами робіт проводяться наукові розробки:
▪ геофізичного спрямування (лабораторні дослідження.
польові геофізичні дослідження);
▪ геохімічного та мінералогічного спрямування (лабораторні дослідження, оцінка якості сировини);
▪ мікропалеонтологічні дослідження;
▪ інженерно-геологічні та гідрогеологічні роботи (експертизи споруд, дослідження впливу небезпечних геологічних
процесів);
▪ геологорозвідувальні роботи та їхній науковий супровід;
▪ розробки методик, технологій та законодавчих документів.
Останніми роками зростає кількість геофізичних робіт та
їхня роль при наукових дослідженнях зовсім не геологічного
напряму, наприклад археологічного.
Крім договірних робіт, співробітниками ННІ "Інститут геології" виконуються науково-екологічні експертизи та науково-експертні оцінки і висновки. Основними замовниками
договірних робіт були і залишаються державні геологічні
підприємства (рис. 3.1; табл. 3.2, 3.3, 3.4). Роль наукових установ як замовників робіт останнім часом значно зменшилась. Іноземні замовники залучають співробітників інституту до виконання геологорозвідувальних робіт, як правило,
шляхом укладення персональних договорів.
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Таблиця 3.2. Основні замовники договірних робіт (2005–2018)
Замовники
госпдоговірних
робіт
Державні
геологічні
59,8 182,4 101,8 74,8 198,2 144,4 0,0 0,0 16,3 14,2 0,0 31,6 75,4 0,0
підприємства
Наукові установи
та інститути
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 4,2 1,9
академії наук, ВНЗ
Міністерства
України
0,0 5,9
5,0
7,7
0,0
7,5
0,0 10,6 1,9
0,0
0,0 0,0 0,0 2,7
та державні
структури
Еколого-експертні
оцінки та інші
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 38,5 0,0 0,0
0,0
0,0 0,4 2,9 7,3
наукові експертизи
Інші виробничі
0,0 12,3 8,3
13,4 8,7
0,0 12,4 10,3 6,7 15,0 5,9 1,5 0,0 8,0
підприємства
Міжнародні
організації
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 24,3 0,0 0,0
8,7
0,0 0,0 0,0 0,0
та зарубіжні
підприємства
Інші
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 11,9 0,0 3,8 56,0 0,0 0,0 1,1 0,0
Всього, тис. дол.
59,8 200,6 115,0 95,9 206,9 151,9 87,1 21,0 28,7 93,9 5,9 33,5 83,6 19,9
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Таблиця 3.3. Договірні роботи (2005–2018)
Роки
Назва робіт, науковий керівник
Характеристика геологічних пам'яток Трудолюбівського полігону
2006–
та основних петротипів гранітоїдів плутонічних породних компле2009
ксів УЩ (доц. Гожик А. П.)
Розробка проекту Закону України "Про державну підтримку надрокоУкраїнський державний 2005– ристувачів, які вкладають власні кошти в пошук і розвідку корисних
геологорозвідувальний 2006
копалин" (проф. Михайлов В. А.)
інститут (УкрДГРІ)
Комплексний геофізичний моніторинг геодинамічних процесів
2007–
у Закарпатській сейсмоактивній зоні (еманаційні й структурно2009
геодинамічні спостереження методом СГДК у межах стаціонарних
пунктів спостереження і аномальних проявів) (проф. Толстой М. І.)
Геолого-економічна переоцінка мінерально-сировинної бази флюсової
сировини України в сучасних ринкових умовах (проф. Михайлов В. А.)
Вивчення кам'яновугільної системи регіонів України з метою
вдосконалення стратиграфічних схем та у зв'язку з питаннями
Державна
2006–
геологічна
картування і пошуками корисних копалин (доц. Огар В. В.)
2010
служба України
Розробка нових методів і технологій кількісного геохімічного
моделювання магматогенно-гідротермальних рудогенеруючих
систем з метою підвищення ефективності їхнього картування та комплексної оцінки їхньої потенційної рудоносності (доц. Шнюков С. Є.)
2006–
Комплексні педомагнітні дослідження кристалічного фундаменту
Північне державне
Гайсинського блока УЩ (доц. Сухорада А. В.)
регіональне геологічне 2010
підприємство
2006–
Розробка технології спільної комп'ютерної інтерпретації спостереже"Північгеологія"
2007
них і трансформованих гравімагнітних аномалій (доц. Грищук П. І.)
Замовник
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Замовник

Роки

Північне державне
регіональне геологічне 2003–
підприємство
2006
"Північгеологія"
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Міністерство
надзвичайних ситуацій
України

2008–
2010

НАК
"Науканафтогаз"

2005–
2009

Державне
геофізичне
підприємство
ДГП "Укргеофізика"

2005–
2008
2003–
2008

ДГП
"Агрогеофізика"

2003–
2007

ДП
"Укрдіпродор"

2008–
2009

Продовження табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Глибинне сейсмоакустичне картування північно-західного регіону
Українського щита з метою виявлення перспективних ділянок для
пошуків рудних і алмазоносних родовищ (проф. Продайвода Г. Т.)
Тектонофаціальні та петромагнітні дослідження синметаморфічної
тектоніки УЩ з метою розробки структурно-геофізичної методології
картування (проф. Лукієнко О. І.)
Аналіз петрофізичних і фізико-хімічних властивостей гранітоїдів
України з метою оцінки придатності їх для розміщення
геологічного сховища радіоактивних відходів (проф. Толстой М. І.)
Розробка технологій геологічної інтерпретації даних
широкосмугового акустичного каротажу для вивчення
складнопобудованихпорід-колекторів (проф. Вижва С. А.)
Розробка технологій пошуків і виділення складнопобудованих
порід-колекторів нафти і газу за даними сейсморозвідки та ГДС
і визначення їхніх ефективних геофізичних параметрів на прикладі
Горобцівсько-Відрадненської площі (проф. Вижва С. А.)
Дослідження зв'язку структури пустотного простору
з фільтраційно-ємнісними властивостями складнопобудованих
порід-колекторів нафти і газу (проф. Вижва С. А.)
Наукове супроводження дослідно-методичних робіт
з агрогеофізики (доц. Сухорада А. В.)
Оцінка стійкості схилів долини річки Черемош та розробка
рекомендацій із протизсувних заходів на автомобільній дорозі
Ільці–Буркут (доц. Костюченко М. М.)

Замовник

Роки

НАК
Нафтогаз
України

2009–
2010

2006–
2007
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Міністерство освіти
і науки України

2008

2010

АРЕТЕК

2006–
2008

Держводгосп України

2006

Продовження табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Перспективи нафтогазоносності ділянок північного борту
та південно-східної прибортової частини Дніпровсько-Донецької
западини (проф. Карпенко О. М.)
Петрофізичні дослідження складнопобудованих порід-колекторів
Дніпровсько-Донецької западини і Волино-Подільського регіону
з метою визначення структури пустотного простору
та ємнісно-фільтраційних характеристик (проф. Вижва С. А.)
Геологічні стежки в культурних геотопах Аттики та України
(доц. Гриценко В. П.)
Проведення комплексних екопедофізичних досліджень на колишньому
аеродромі у м. Прилуки (Чернігівська обл.) з метою визначення
ефективності технології очищення ґрунтів, забруднених унаслідок
військово-господарської діяльності (доц. Сухорада А. В.)
Вивчення ефективності неруйнівних методів археологічних досліджень в умовах північного правобережного лісостепу на прикладі
пам'яток Малополовецького археологічного комплексу. Грант НДР
GP/F27/0116 (д/т 10ДФ049-01) (наук. співроб. Бондар К. М.)
Дослідження магнітних властивостей зразків ґрунтів з промислово
забруднених та екологічно чистих територій Астурії (Іспанія)
(доц. Віршило І. А.)
Гідрометричне обстеження ділянок транзиту шахтних вод від уранової шахти "Нова" до водозабору міста Кривий Ріг № Т-373
(доц. Шевченко О. Л.)

Замовник

Роки

ТОВ НВП "Атол"

2008–
2009

ДАТ
"Чорноморнафтогаз"
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ТОВ ТК
"Дашуковські бентоніти"
Механікоматематичний
факультет
Компанія West-African
Synergies NL
ТОВ
"Володар"
МНС України

Державний
геологічний центр
України

2008–
2009
2009
2009
2011–
2012
2011
2011
2012–
2014
2013

Продовження табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Комплексні детальні петрофізичні та геохімічні дослідження керна
інтервалу 3010,0–3022,3 м пошукової свердловини № 3А Зарічної
площі (проф. Вижва С. А.)
Комплексні детальні петрофізичні та геохімічні дослідження керна
продуктивного інтервалу 2439–2672 м параметричної свердловини
№ 403 площі Субботіна (проф. Вижва С. А.)
Випробовування зразків бентоніту Дашуковського родовища
на хімічний склад і вміст монтморилоніту (доц. Шнюков С. Є.)
Розробка, виготовлення та випробування приймальної системи
комп'ютеризованого свердловинного сейсмокомплексу
(проф. Курганський В. М.)
Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на золото та інші
корисні копалини в республіці Ліберія (проф. Михайлов В. А.)
Петрографічні й геохімічні дослідження порід східного схилу
Львівського палеозойського прогину (проф. Вижва С. А.)
Комплексні геофізичні та геоінформаційні дослідження з метою
локалізації скупчень вибухонебезпечних речовин і картування пустотного простру штолень гори Шампань (наук. співроб. Бондар К. М.)
Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні
на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку
природного каміння
Виконання послуг з виготовлення карти-схеми родовищ і проявів
дорогоцінного і колекційного каміння України в картографічній
системі "Mapinfo" (проф. Михайлов В. А.)

Замовник

Роки
2012

Науковий парк КНУ
імені Тараса Шевченка

2012
2014

Продовження табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Геоінформаційне забезпечення заходів з вилучення вибухонебезпечних речовин з Інкерманських штолень (наук. співроб. Бондар К. М.)
Комплексні детальні петрофізичні дослідження керна пошукової
свердловини № 1 Чернечої площі (проф. Вижва С. А.)
Підготовка проекту методики проведення комплексного скринінгу
території України з метою розробки пропозицій стосовно вибору
майданчиків для можливого створення геологічного сховища
(проф. Михайлов В. А.)
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Шелл Експлорейшн
енд Продакшн Юкрейн
Інвестментст (IV) Б.В.

2012

Виїзний науковий семінар "Проблеми геології Середнього
Придніпров'я для фахівців-геологів компанії Shell" (доц. Іванік О. М.)

ТОВ "РМ ІНВЕСТ"

2013

Детальні дослідження мінеральної сировини – силікатний аналіз
зразків (доц. Шнюков С. Є.)

ПАТ "Завод
залізобетонних
конструкцій
ім. Світлани
Ковальської"

2013

Детальні дослідження мінеральної сировини – силікатний аналіз
зразків (доц. Шнюков С. Є.)

ТОВ "ГЕОМІКС"

2013

ТОВ "Кримська
бурова компанія"

2013

Детальні дослідження мінеральної сировини – силікатний аналіз
зразків (доц. Шнюков С. Є.)
Комплексні петрографічні та петрофізичні дослідження керна пошукової свердловини № 10 Ковильненської площі (старш. наук. співроб.
Безродна І. М.)

Замовник
Східно-Казахстан.
держ. технічн.
ун-т ім. Д. Серікбаєва
НГВУ
"Чернігівнафтогаз"
ТОВ "Гірничодобувна
компанія "МІНЕРАЛ"
Шелл Експлорейшн
енд Продакшн Юкрейн
Інвестментст (IV) Б.В.

Роки
2013
2013–
2014
2014

Продовження табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Науково-консультаційні послуги з розробки оптимальної системи
та методики еманаційних досліджень у межах урбанізованих
територій (проф. Вижва С. А.)
Літолого-петрографічні та петрофізичні дослідження кернового
матеріалу по свердловині № 278 Гнідинцівського родовища
(старш. наук. співроб. Безродна І. М.)
Лабораторне випробування речовинного складу неогенових глин
Пологівського родовища
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2014

Договір про надання благодійного гранту № U I51811

ТОВ "Віннер груп
Україна"

2015

ТОВ виробничокомерційна фірма
"Технокомплект"

Комплекс високоточних інженерно-геодезичних
і фотограмметричних робіт із спостереження за осадками, кренами
та розкриттям тріщин споруди для експертизи її стану в м. Київ,
Московський проспект, 24Д

2015

Лабораторне випробування речовинного складу 15 зразків
неорганічних порошкоподібних матеріалів

ТОВ "Сучасна
геофізика"

2016

ВАТ "Полтавський
ГЗК"/ПрАТ "Полтавський 2016
ГЗК", м. Горішні Плавні

Науково-технічна експертиза "Лабораторні вимірювання комплексу
фізико-механічних властивостей зразків ґрунтів у межах
зсувонебезпечних ділянок по трасі магістрального газопроводу
"Пасічна–Долина" км 5,2–7,0 (доц. Костюченко М. М.)
Вивчення типоморфних особливостей магнетиту з різних покладів
залізистих кварцитів Кременчуцької магнітної аномалії та оцінка
їхнього впливу на якість залізорудних окатишів (доц. Шнюков С. Є.)

Замовник
Роки
ВАТ "Полтавський
ГЗК"/ПрАТ "Полтавський 2016
ГЗК", м. Горішні Плавні
ТОВ
"Геотехнології"
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ТОВ
"Єристівський ГЗК"

2016

2016

2017
ВАТ "Біланівський ГЗК",
м. Горішні Плавні

2016

ПРАТ
2016
"Нафтогазвидобування"
ПАТ
"Енергопроект"

2016

Продовження табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Експертний аналіз та оцінювання якості сировинних і технологічних
матеріалів, а також продуктів виробництва ВАТ "Полтавський ГЗК
(доц. Шнюков С. Є.)
Лабораторне дослідження методом енергодисперсійного
рентген-флуоресцентного аналізу макро- і мікроелементного
хімічного складу зразків кристалічних і осадових гірських порід
(старш. наук. співроб. Синицин В. О.)
Геомагнітна розвідка на археологічних пам'ятках Єристівка-I
та Єристівка-IІ на земельній ділянці, що запланована
під перспективне розміщення Східних відвалів Єристівського
кар'єру на території Пришибської сільської ради Кременчуцького
району Полтавської обл. (Бондар К. М.)
Спеціалізоване мінералого-геохімічне дослідження руд
Єристівського родовища з метою прогнозування якості окатишів
(доц. Шнюков С. Є.)
Спеціалізоване мінералого-геохімічне дослідження руд
Біланівського ГЗК з метою їхнього зіставлення з рудами,
що видобуваються Полтавським ГЗК, та прогнозування якості
кінцевого товарного продукту (доц. Шнюков С. Є.)
Комплексні лабораторні дослідження фізичних властивостей
гірських порід Семиренківського ГКР (проф. Вижва С. А.)
Послуги з випробувань напівскельних ґрунтів на одновісне стиснення
у повітряно-сухому та у водонасиченому стані, визначення їхніх
фізичних властивостей (старш. наук. співроб. Онищук І. І.)

Замовник
Роки
ДП
2017
"Науканафтогаз"
КЗ "Запорізь. обл. центр
охорони культ.
2017
спадщини"
ПрАТ "Нафтогазвидобу2017
вання"
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Український НДІ мед.
реабілітації
та курортології
ТОВ
"Біланівський ГЗК"

2017

2017

ПрАТ "Полтавський ГЗК" 2017
Національний антарктичний науковий центр 2017
МОН України

Продовження табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Комплексні аналітичні лабораторні дослідження кернів
із свердловин Руновщинської ділянки (проф. Вижва С. А.)
Топографо-геодезичне позиціонування геофізичних аномалій
на насипу на території Мечеть-могили, біля с. Таврійське
Оріхівського району Запорізької обл. (наук. співроб. Бондар К. М.)
Дослідження структури пустотного простору складнопобудованих
порід-колекторів Мачухської площі ДДЗ за даними ультразвукових
та акустичних досліджень в атмосферних умовах і умовах,
що моделюють пластові (проф. Вижва С. А.)
Лабораторне випробування озерних вод на вміст
мікропалеонтологічних решток (проф. Іванік О. М.)
Спеціалізоване мінералого-геохімічне дослідження руд
Біланівського ГЗК з метою їхнього зіставлення з рудами,
що видобуваються Полтавським ГЗК, та прогнозування якості
кінцевого товарного продукту (доц. Шнюков С. Є.)
Експертний аналіз та оцінювання якості сировинних і технологічних
матеріалів, а також продуктів виробництва ВАТ "Полтавський ГЗК"
(доц. Шнюков С. Є.)
Дослідження речовинного складу та рудоносності магматичних
утворень західного узбережжя Антарктичного півострова в районі
Української антарктичної станції для визначення його мінеральноресурсного потенціалу (доц. Шнюков С. Є.)

Замовник

Роки

Волинський
наук.-досл.
2018
експертно-кримін. центр
МВС України
Bonkov Invest Group Snc 2018
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Історико-культурний
заповідник "Більськ"

2018

Відділ житл.-комун.
2018
гос-ва Уманськ. міськ. ради
Національний
транспортний
університет
Шевченківський
національний
заповідник

2018
2018

Закінчення табл. 3.3
Назва робіт, науковий керівник
Навчання працівників експертної служби МВС (Волинський
науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС
України, м. Луцьк) за напрямом підготовки: "Гемологічні
дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного
каміння", код за ДК 021:2015 80510000-2 (Квасниця І. В.)
Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на уран
та інші корисні копалини в Ісламській Республіці Мавританія
(проф. Михайлов В. А.)
Проведення обстеження на пам'ятках Більського археологічного
комплексу із застосуванням методу геофізичної зйомки землі
(наук. співроб. Бондар К. М.)
Геофізичне обстеження підземних споруд георадарним методом
на об'єкті "Реконструкція площі Соборності в м. Умань Черкаської
області” (наук. співроб. Бондар К. М.)
Надання дослідницьких послуг з розроблення методики розрахунку
кількості зразків при інженерно-геологічному дослідженні"
(I–III етапи) (Шабатура О. В.)
Обстеження могили Т. Г. Шевченка на Чернечій горі в Каневі
із застосуванням неруйнівних геофізичних і геодезичних методів
(наук. співроб. Бондар К. М.)
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Таблиця 3.4. Науково-експертні оцінки (2007–2012)
Назва робіт
2007
Наукова еколого-експертна оцінка "Проекту будівництва готельного комплексу на 200 номерів
на ділянці ТОВ "Зірка Буковелю" в с. Поляниця, Яремчанської міськради, Івано-Франківської обл."
Наукова еколого-експертна оцінка "Корегування проекту реконструкції житлового будинку на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом, корпуси А, Б на вул. Інститутській, 18 у Печерському районі м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Комплексна реконструкція Угерського (14–15 горизонти) підземного сховища газу (ПСГ Наукова еколого-експертна оцінка "Робочого проекту будівництва
радіологічного корпусу міської лікарні № 19 – міський онкоцентр по вул. Космічній м. Дніпропетровська") Львівська обл., Стрийський р-н"
Наукова еколого-експертна оцінка "Скоригованого проекту ліквідації шахти "Юний комунар" об'єднання "Орджонікідзевугілля"
Наукова еколого-експертна оцінка "Скоригованого проекту ліквідації шахти" Юний комунар" об'єднання "Орджонікідзевугілля" (повна ліквідація шахти з передачею шахтної води на водовідливну
шахту "Красний Октябрь")"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Ліквідація рудника Ново-Голинь" і відновлення екологічної рівноваги в зоні діяльності ДП "Калійний завод" ВАТ "Оріана" (з відновленням виробництва
калійних добрив)"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Підйом рівня ґрунтових вод унаслідок баражного ефекту
від паль фундаменту та підземного паркінгу житлових будівель, що проектуються, за адресою м.
Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 30–32 в Голосіївському районі м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Багатоквартирний житловий комплекс на вул. Красного
Пахаря, 2, В в с. Петровське Києво-Святошинського р-ну Київської обл."
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Продовження табл. 3.4
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Житловий комплекс по вул. Поліській в Дарницькому рні м. Києва (1-ша черга)".
2008
6 науково-експертних оцінок
2009
Договір № 8Н049-62 На проведення наукової еколого-експертної оцінки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) "Реконструкція та модернізація КЕП "Чернігівська ТЕЦ ТОВ Фірми "ТЕХ НОВА"
Договір № 8Н049-63 на проведення наукової еколого-експертної оцінки проекту "Облаштування
Хрестищенського ГКР. Установка поглибленого вилучення вуглеводнів на ГС Хрестищенського ПВНГК"
Договір № 8Н049-64 На проведення Наукової еколого-експертної оцінки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) "Відпрацювання Сафонівського родовища методом підземного свердловинного
вилуговування з урахуванням Східного і Західного покладів"
Договір № 9H049-4 на проведення наукової еколого-експертної оцінки робочого проекту "Підвідний газопровід до с. Буки Маньківського р-ну Черкаської обл. з ГПРП та вуличними газорозподільними мережами"
Договір № 9H049-14 на проведення наукової еколого-експертної оцінки документації стосовно
полігону ТПВ № 5 ВАТ " Київспецтранс"
2011
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Облаштування другої черги Юліївського НГКР. Дотискний компресорний цех УКПГ-2. Коригування"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів
"Сонячний" та "Будівельник" в м. Горлівка, Донецької обл."
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Будівництво автомобільної дороги місцевого
значення" Обхід м. Рені, на ділянці км 0+000-км 5+600, Одеська обл.
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Капітальний ремонт газопроводу ШДО DN 700,
800 на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, ділянка км 29,6–км 33,4"
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Продовження табл. 3.4
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Капітальний ремонт газопроводу ШДО DN 700,
800 на ділянці Шебелинка-Дніпропетровськ, ділянка км 33,4–км 34,7"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Будівництво офісного центру з апаратностудійним комплексом телебачення на вул. Дмитрівській, 38–40 в Шевченківському р-ні м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Каналізування масиву Гідропарк на Броварському шосе
(о. Венеціанський) у м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Будівництво вузлів прийому та запуску очисних пристроїв на газопроводі Ананьїв–Ізмаїл (ІІ нитка), перша черга"
2012
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво заїзду на Подільський мостовий перехід з
вул. Набережно-Хрещатицької в районі вул. Верхній–Нижній Вал у складі будівництва Подільського
мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Будівництво вузлів прийому та запуску очисних пристроїв на газопроводі Ананьїв–Ізмаїл (ІІ нитка), перша черга"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Підстанція (ПС) 110/10 кВ "Мистецька", яка входить до
складу проекту "Створення культурно-мистецького комплексу "Мистецький арсенал" по вул. Лаврська 10–12 (вул. І. Мазепи, 28–30)"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Технічне переоснащення системи теплопостачання
шляхом використання теплових насосів для будівлі гімназії № 143 м. Київ"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Будівництво маяка на гідротехнічній основі в
бухті Камиш-Бурунській 7"
Наукова еколого-експертна оцінка техніко-економічного розрахунку "Морський підхідний канал та
операційна акваторія ліхтеровочного морського терміналу Бузько-Дніпровського басейну"
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Продовження табл. 3.4
Наукова еколого-експертна оцінка техніко-економічного розрахунку "Реконструкція системи відведення шахтних вод ЗАТ "Запорізький залізорудний комбінат" при сумісному відпрацюванні Південно-Білозерського та Переверзівського родовищ"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Будівництво продовольчо-господарського гіпермаркету з виробничими приміщеннями та приміщеннями громадського харчування на землях Красносільскої сільської ради (за межами населеного пункту) Комінтернівського району Одеської області"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної спеціалізованої лікарні "Охматдит"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Розкриття і розробка багатих залізних руд горизонтів
1430 і 1510 м шахти "Гвардійська" з метою підтримки потужностей"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій (Японія) на території ДПУ "Міжнародний дитячий центр "Артек"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція транспортної розв'язки на примиканні
Дніпровського узвозу до Набережного шосе, Печерський р-н м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво полігону твердих побутових відходів № 3
на землях Сонячної сільради Запорізького р-ну Запорізької обл."
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської
лінії метрополітену від ст. "Виставковий центр" до Одеської площі в Голосіївському р-ні м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція проспекту Перемоги в м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Комплекс технічної пасажирської станції Київського
залізничного вузла в районі станції Дарниця Південно-Західної залізниці"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора (І–ІV пускові комплекси) у м. Києві"
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Продовження табл. 3.4
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 9
ДП "Іллічівський морський торговельний порт"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Бережанській (від вул. Полярної до вул. Лугової) в м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція каналізаційного колектора по проспекту
Комарова (від вул. Козелецької до б. І. Лепсе) у м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 від вул. Празької до Бортницької станції аерації в м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 8
ДП "Іллічівський морський торговельний порт" (коригування)"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Модернізація систем водопостачання та водовідведення
м. Дніпропетровська. Очисні споруди водопроводу"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Реконструкція ТП-4011 і мережі 0,4 кВ офісу
ЗАТ "A.E.S. Київобленерго" на вул. Стеценка, 1, а в м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині
б. Дружби Народів і Наддніпрянського шосе в Печерському районі м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "ПЛ 330 кВ Західнокримська–Севастополь з розширенням і реконструкцією підстанцій 330 кВ "Західнокримська" і "Севастополь"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Ремонтно-відновлювальні роботи гідротехнічних споруд Інгулецького водосховища у складі проекту ліквідації ДП "Бурвугілля"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво перевантажного комплексу зерна з тильного боку причалу № 1, у районі Андросівського молу"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Ремонтно-відновлювальні роботи гідротехнічних споруд Іванівського водосховища у складі проекту ліквідації ДП "Бурвугілля"
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Продовження табл. 3.4
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вулиці П. Любченка з виходом на вул. Боженка в м. Києві"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція з добудовою трамвайної лінії в систему
легкого рейкового транспорту на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської до пересадочного вузла на Мінську кільцеву електричку"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція інженерно-лабораторних корпусів під
адміністративно-комутаційний комплекс і будівництво центру обробки даних (ЦОД) та адміністративної будівлі по вул. Вишгородській, 21 у Подільському р-ні м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка ТЕО "Електрифікація дільниці Ворожба–Люботин Південної залізниці"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ
"Чернівецька" на вул. Г. Сковороди, 52 у м. Кіцмань Чернівецької обл."
Повторна наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Будівництво автомобільної дороги
місцевого значення "Обхід м. Рені", на ділянці км 0+000-км 5+600, Одеська обл."
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Виготовлення проекту для відновлення гідрологічного
та санітарного стану р. Лугань від с. Веселеньке до м. Олександрівськ"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Коригування. Термінал перевалки ЗВГ у Керченському
рибному порту"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво виробничо-складських приміщень, пов'язаних з виробництвом і збереженням вентиляційних систем кондиціювання ТОВ "Неофарм" на адміністративній території Мархалівської сільської ради Васильківського р-ну Київської обл.
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. ІваноФранківська та будівництво лінії обробки мулу в с. Ямниця Тисьменського району Івано-Франківської обл."
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Реконструкція золовідвалу Трипільської ТЕС.
Будівництво секції № 3"
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Закінчення табл. 3.4
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Капітальний ремонт автомобільної дороги М-05
Київ–Одеса на ділянці км 17 + 740 – км 87 + 000 у межах Київської обл."
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Спорудження системи дезодорації об'єктів першої черги
споруд Бортницької станції аерації по вул. Колекторній, 1, а в Дарницькому районі м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво 1-го і 2-го колін і нової частини 3-го коліна
морського підхідного каналу порту "Южний"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар з реконструкцією ПС 330 кВ Бар. Коригування"
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Реконструкція підхідного каналу на території
ДП "Іллічівський морський торговельний порт" у м. Іллічівськ Одеської обл."
Наукова еколого-експертна оцінка робочого проекту "Реконструкція з розширенням проспекту
П. Григоренка від вул. А. Ахматової до вул. Здолбунівської в Дарницькому р-ні м. Києва"
Наукова еколого-експертна оцінка проекту "Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного термінала на Карантинному Молу Державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" за рахунок штучно створеної території. Коригування"

15,64 наукові установи та інститути АН,
вищі заклади освіти
71,76 міністерства України
та державні структури
55,99 еколого-експертні
оцінки проектів та інші
наукові експертизи
144,21 інші виробничі
підприємства
55,99 еколого-експертні
оцінки проектів
та інші наукові експертизи

1044,32
державні геологічні
підприємства

88,70 інші

Рис. 3.1. Обсяги договірних робіт за замовниками (1992–2018),
тис. дол

До світової фінансової кризи 2008 р. співвідношення
фінансування бюджетних і договірних робіт становило приблизно 50/50, але, починаючи з 2008 р. зменшилась як кількість
договірних робіт, так і їхня загальна вартість (рис. 3.2, 3.3).
Останніми роками частка договірних робіт становить близько 20–30 % від загального обсягу фінансування.

Рис. 3.2. Обсяг фінансування бюджетних
і договірних робіт (2005–2018)
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Рис. 3.3. Кількість договірних робіт (2005–2018)

Кожен рік подаються десятки проектів на виконання
договірних робіт. Через сучасне скрутне становище геологічної галузі в Україні багато проектів залишаються тільки
проектами.

3.3. Наукові дослідження
в межах кафедральних тем
Наукові дослідження проводяться також і в межах
кафедральних тем, де викладачі проводять дослідження
в рамках своїх наукових інтересів. Ці теми присвячені
вирішенню ряду інженерно-геологічних задач, моніторингу стану навколишнього середовища, тектонічній еволюції
різновікових комплексів України, їхній стратиграфічній
оцінці, геолого-економічній оцінці мінерально-сировинної
бази України тощо (табл. 3.5–3.6).
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Таблиця 3.5. Кафедральні теми ННІ "Інститут геології" (2016–2018)
№ НДР
16КП049-01
16КП049-02
16КП049-03
16КП049-04
16КП049-05
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16КП049-06
16КП049-07
16КП049-08
16КП049-09

16КП049-10

Назва НДР
Розробка теоретичних основ з метою вдосконалення геофізичних
досліджень при вирішенні інженерно-геологічних задач
Еволюція, четвертинне розселення і видоутворення
спермофілюс у Причорномор'ї
Моделювання зсувної небезпеки локального та регіонального
рівня (на прикладі модельних полігонів Середнього Придніпров'я)
Структурний аналіз та тектонічна еволюція різновікових
комплексів України
Біостратиграфія, палеоекологія і палеогеографія фауністично
охарактеризованих відкладів України
ГІС в задачах природокористування і моніторингу стану
навколишнього середовища
Геолого-економічна оцінка та перспективи розширення мінеральносировинної бази аграрно-промислового комплексу України
Стратиграфія, літологія, генезис та корисні копалини пізньодокембрійсько-фанерозойських осадових формацій України
Методологія е кспертної оцінки музейних колекцій мінералів
і викопних решток геологічного минулого
Вивчення та моделювання наслідків впливу техногенних
чинників на природний стан підземної гідросфери і ґрунтів,
наукове обґрунтування заходів із запобігання або мінімізації
згаданих негативних наслідків (у контексті інтеграції України
в європейський простір)

Науковий
керівник
Рева М. В.,
Безродний Д. А.

Попова Л. В.
Іванік О. М.
Шевчук В. В.
Огієнко О. С.
Зацерковний В. І.
Загнітко В. М.
Огар В. В.
Нестеровський В. А.

Кошляков О. Є.

Таблиця 3.6. Результати виконання кафедральних тем ННІ "Інститут геології" (2016–2018)
№ НДР
2016
2017
2018
Розробка нових підходів
для розв'язку обернених
16КП049-01 задач геофізики при
інженерно-геологічних
дослідженнях

Проведення апробації
розроблених підходів на
теоретичних моделях
з уточненням їхньої ефективності

56

Установлення ролі Дністра
Таксономія і діагностика
як природного бар'єру
для поширення фауни; еволюція
16КП049-02 викопних решток
плейстоценових спермофілюс ранньоплейстоценових
спермофілюс
Оцінка зсувної небезпеки
Установлення головних
в межах модельних
чинників формування
полігонів, створення
гравітаційних екзогенних
16КП049-03 картографічних
процесів, їхня класифікація
і математичних моделей
та ГІС- аналіз
гравітаційних процесів
Установлення механізмів
деформацій зерен кварцу
Реконструювання
пісковиків стрийської світи
тектонофізичних умов
за даними мікроструктурного
16КП049-04 деформаційних процесів
у фронтальній частині скиби аналізу. Виділення етапів
формування Первомайської
Зелем'янка (Карпати)
зони розломів

Застосування розроблених
підходів на практичних
прикладах для вирішення різних
геологічних завдань
Роль Дністра і Карпат
як природного бар'єру
для поширення фауни;
еволюція середньоплейстоценових спермофілюс
Розробка геобази даних
зсувних процесів у межах
Середнього Придніпров'я,
моделювання зсувної небезпеки
на основі комплексу факторів
Установлення етапів
неотектонічних рухів
за аналізом лінеаментів
у межах Скибової зони
Карпат. Установлення
кінематики розломоутворення
Первомайської зони розломів

№ НДР

2016

2017

Продовження табл. 3.6
2018
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Біостратиграфічне
розчленування відкладів,
деталізація, обґрунтування
виділення різнорангових
стратонів, їхніх обсягів
16КП049-05 і меж; відтворення умов
накопичення осадків;
реконструкція обстановок
існування давніх організмів
у межах різноструктурних
регіонів України

Оцінка мікропалеонтологічного
складу сапропелевих відкладів
Київського Придніпров'я
та їхнє бальнеологічне
значення. Створення моделі
походження роду Nemianasimplex
Palij. Визначення критеріїв
в опалоформуючій ролі вищих
рослин у корі вивітрювання
в різних регіонах України

Оцінка мікропалеонтологічного
складу сапропелевих
відкладів у межах
Шацьких озер та їхнього
бальнеологічного значення

Методологія геоінформаційного
аналізу розвитку
16КП049-06 небезпечних явищ і процесів,
обумовлених природною
і техногенною діяльністю

Розробка прототипу
картографічного веб-порталу,
наповненого тематичними
векторними геоданими,
що фіксують поточний
стан об'єктів природнозаповідного фонду України

Розробка інформаційної
системи заповідного фонду
України

Геолого-економічна оцінка
стану та перспектив
розширення мінеральносировинної бази аграрно16КП049-07 промислового комплексу
України, особливо
нетрадиційних для АПК типів
корисних копалин (сапоніт,
глауконіт, цеоліти та ін.)

Дослідження геологічної ситуації,
речовинного складу та ресурсів
конкретних проявів і родовищ
сапонінів (Ташкинське) і глауконітів (Карпівське, Карачаївське,
Жванське)

Оцінка ресурсів і можливостей
раціонального використання
сировини бентонітових,
сапонітових і глауконітових
родовищ в агропромисловому
комплексі України

№ НДР

2016

2017
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Вивчення органічних решток
з вендських і девонських
Вивчення викопних решток відкладів Волино-Поділля
та умов седиментації пізньо- та карбону Донецького басейну.
Обґрунтування стратиграфічної
докембрійського басейну
перерви в середній частині
Поділля. Мікрофаціальний
16КП049-08 аналіз візейських карбонат- візейських відкладів ДДЗ.
Вивчення вторинних катагенетиних порід південно-східної
частини Доно-Дніпровського чих змін візейських карбонатних
прогину
порід. Вивчення генезису
льодовикових відкладів району
Градизьких гляціодислокацій
Розробка методології якісної
Розробка методів оцінки
оцінки скам'янілих рештків класу
16КП049-09 пізньодокембрійських
Antozoa
скам'янілостей
Вивчення впливу техногенних Проведення моделювання
та оцінка впливу будівництва
чинників на стан підземної
на стан підземної гідросфери
гідросфери територій, що
міських територій (на прикладі
постраждали внаслідок
Чорнобильскої катастрофи. ділянок м. Києва). Вивчення міжАналіз системи моніторингу народної й вітчизняної практики
класифікації запасів і ресурсів
16КП049-10 підземних вод України
в контексті інтеграції
підземних вод. Проведення
в європейський простір.
оптимізації визначення прогнозних
Прогноз стійкості схилів
техніко-економічних показників
зсувонебезпечних ділянок
експлуатації родовищ підземних
техногено-навантажених
вод і супутніх підземних вод
територій
родовищ вуглеводнів

Закінчення табл. 3.6
2018
Оцінка нафтогазогенераційного
потенціалу калюських верств
венду Західного регіону України.
Вивчення впливу вторинних
постдіагенетичних перетворень
на колекторські властивості
візейських відкладів ДДЗ.
Уточнення стратиграфії карбону
за результатами вивчення
коралів
Розробка основи оцінювання
колекційних зразків з палеонтологічними рештками
Вивчення водообміну в системі
поверхневі води – підземні води
урбанізованих територій
(на прикладі м. Києва).
Визначення оптимального
підходу до класифікації запасів
і ресурсів підземних вод
у контексті інтеграції України
в європейський простір

4. Гранти
Наукові дослідження співробітників ННІ "Інститут геології" підтримувались зарубіжними грантами, які надавалися в
основному європейськими фондами та університетами за
винятком трьох грантів, що надавались Казахстанськими та
Китайським університетами. Основна маса грантів надавалась ученим нашого інституту на проведення наукових досліджень і стажування в європейських організаціях, відвідування зарубіжних конференцій і семінарів (рис. 4.1).

6%
керівництво
в міжнародному
конкурсі

4%
керівництво
2%
спільною
закупівля
практикою
обладнання
студентів

27 %
конференції,
семінари

14 %
засідання
робочої
групи
22 %
наукове
стажування

25 %
наукові
дослідження
та співпраця

Рис. 4.1. Основні групи грантів,
що надавалися співробітникам ННІ "Інститут геології"
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Деяку частину грантів було виділено на адміністративні та
навчальні заходи, два гранти – надані компанією "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс" на суму майже
600 тис. дол на закупівлю обладнання (проф. Карпенко О. М.).
Усього за період 2005–2018 рр. Інститутом отримано зарубіжних грантів на суму 257330 дол (рис. 4.2).
Найбільшу кількість грантів отримали професори
Іванік О. М., Вижва С. А., Карпенко О. М.; старші наукові співробітники Меньшов О. І., Попова Л. В., Бондар К. М.; доценти
Віршило І. В. та Байсарович І. М. (рис. 4.3, 4.4).
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Рис. 4.2. Фінансування грантів у різні роки (дол)

Рис. 4.3. Загальна сума отриманого грантового фінансування
співробітниками інституту
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Рис. 4.4. Кількість грантів, отриманих співробітниками
ННІ "Інститут геології" за 2005–2018 роки
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5. Наукова та науково-технічна
співпраця із зарубіжними
партнерами
Про історію розвитку міжнародного співробітництва
в 2004–2014 рр. докладно описано в довіднику [1], у цій роботі авторами буде робитись основний наголос на останні
2015–2018 рр.
Міжнародне співробітництво на геологічному факультеті
та в ННІ "Інститут геології" проводилось у різні роки з різними державами, зокрема за 2005–2018 рр. – із 39 державами.
Співробітники інституту при кооперації із зарубіжними
партнерами та зарубіжними організаціями:
▪ взяли участь у круглих столах, нарадах, наукових конференціях і семінарах;
▪ провели наукові дослідження в інших країнах;
▪ пройшли стажування;
▪ отримали програмне забезпечення провідних зарубіжних організацій тощо.
На основі спільних наукових досліджень підготовлено
монографії, підручники та видано низку статей, проведено
ряд презентацій для налагодження наукових і наукововиробничих зв'язків.
Карта міжнародної співпраці з кожним роком змінюється
(рис. 5.1, 5.2).
Співробітництво з такими організаціями як EAGE, EGU,
IAGA; Комісією ЄС у рамках проектів Горизонт 2020, Еразмус+,
Темпус, DAAD принесли науковцям інституту свої результати – отримання грантів для участі в закордонних заходах,
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спільні наукові публікації, фінансування для участі в міжнародних проектах, спільні заявки, залучення іноземних лекторів для читання лекцій та відомих фахівців до участі
в редколегії Вісника КНУ.

а

б

Рис. 5.1. Перелік держав, з якими Інститут підтримував
наукове співробітництво в останні роки:
а – 2016, б – 2018
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Рис. 5.2. Перелік держав, з якими Інститут підтримував
наукову співпрацю

5.1. Участь у круглих столах, нарадах
Участь співробітників ННІ "Інститут геології" в адміністративних і наукових нарадах сприяє збільшенню авторитету
інституту на міжнародних теренах.
Співпраця з департаментом геології Арктичного університету Норвегії (м. Тромсьо, Королівство Норвегія): розпочалась у 2014 р., коли доц. Віршило І. В. і Кравченко Д. В. відвідали Норвегію. У подальшому відбувся ряд зустрічей
(візит до України делегації з Арктичного університету
Тромсе; відео-конференція за участі представників КНУ
Арктичного університету Тромсе та Тбіліського державного
університету; організація екскурсії норвезької делегації до
64

Канівського природного заповідника), який привів до укладання проекту співпраці в галузі навчання та наукового
співробітництва.
ННІ "Інститут геології" 14–18 вересня 2015 р. відвідала делегація з Арктичного університету Тромсе (Королівство Норвегія) в рамках співпраці, що фінансується норвезьким фондом SIU. Делегація, що очолював директор Факультету геології Матіас Форвік, включала до свого складу представника
ректорату Арктичного університету Тетяну Савінову, голову
адміністрації факультету Інгрід Солхейм, радника з навчального процесу Кая Мортенсена, керівника наукового центру
Арктичних нафтогазових досліджень Івара Мартенса, асоційованих професорів Сабіну Стріміч-Палінкас і Мелані Фор'єн.
Програма перебування була дуже насиченою. Гості відвідали навчальні та наукові підрозділи ННІ "Інститут геології", Геологічний та Зоологічний музеї університету, була
організована серія презентацій, що демонстрували навчальну та наукову діяльність обох сторін.
Координатор поточного проекту від Університету заступник директора Інституту геології Кравченко Д. В. та виконавці
проекту доценти Віршило І. В., Курило М. М. та професор Митрохін О. В. ознайомили гостей з найхарактернішими особливостями геологічної будови України. Активну участь у проведенні візиту взяли молоді вчені Меньшов О. І. і Петруняк В. Д.
У 2015 р. пройшли перемовини про співпрацю з представниками Департаменту Природних Ресурсів Канади, де були
розглянуті питання, що стосуються використання геологічних
і геофізичних даних у процесі регулювання дій добувної промисловості в Україні. Проводились перемовини з представниками Геологічної служби Канади (2016), складено Проект угоди про співробітництво. За запрошенням Канадської геологічної служби (2017) директор інституту Михайлов В. А. відвідав
місто Калгарі (Канада), де зустрічався із співробітниками
Університету Калгарі, Геологічної служби і Енергетичного регулятора штату Альберта для обговорення питань співпраці
в освітянській і науковій сферах у галузі геологічних наук.
65

Михайлов В. А. відвідав у 2016 р. м. Баку (Азербайджанська Республіка) на запрошення Національної академії наук
Азербайджану (НАНА), де він завітав до НАН Азербайджану,
Інституту геології і геофізики, Республіканського центру
сейсмологічної служби при НАНА, Азербайджанського державного університету нафти і промисловості. У результаті
зустрічей досягнута домовленість про співпрацю в науковій
і освітянській сферах з Інститутом геології і геофізики та
Інститутом нафти і газу НАНА. У подальшому була підписана
угода про співробітництво, яке і досі є плідним.
Проводились перемовини щодо співробітництва з університетом Аахена (Німеччина) для застосування алгоритмів
томографії та розрахунку анізотропних пружних властивостей у задачах сейсмометрії (Віршило І. В. разом з Г. Т. Продайводою, П. М. Кузьменком). Проведено розрахунки кількісного мінерального та хімічного складу за даними інверсії
швидкостей глибинного сейсмічного зондування, сейсмології та гравіметрії.
У 2015 р. інститут відвідав Лютц Хрістіан Мауль – голова
секції четвертинних дрібних ссавців Зікенберзького дослідницького інституту, Веймар.
У ННІ "Інститут Геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка 30 листопада 2015 р. за програмою EAG – Видатний лектор 2015 – відбулася зустріч з
доктором наук у галузі геології Петром Кшивцем – представником Інституту геологічних наук Польської академії наук,
Варшава. У рамках лекційного туру Європою П. Кшивець прочитав лекцію "Переінтерпретація геологічної будови Варисційського складчастого поясу в південно-східній Польщі та
Західній Україні". На лекції були присутні викладачі та студенти ННІ "Інститут геології", представники приватного вищого навчального закладу "Інститут Тутковського" інші спеціалісти геологічної галузі.
У рамках міжнародного українсько-словацького проекту
"Accessory minerals as indicators of geological processes of
granitoids rocks formation and their metallogenetic potential
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(with Ukraine and Slovakia as an example)" у 2017 р. були заплановані візити науковців із Словаччини (Інститут наук
про Землю Словацької АН) до України та українських науковців (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН
України, ННІ "Інститут геології" Київського національного
університету імені Тараса Шевченка) до Словаччини (Грінченко О. В.).
Підписано договір (загальний меморандум) про співробітництво з Університетом Пуатьє (Франція). Проф. Нестеровський В. А. з 2016 р. співпрацює з університетом Пуатьє –
дослідження вендських відкладів і реконструкція палеоекологічних обстановок. Аспірантка Чуприна Н. отримала грант
на проведення досліджень у цьому університеті й нині проходить навчання у подвійній аспірантурі.
У ННІ "Інститут геології" 7 червня 2017 р. відбулася зустріч з представником фірми Geoincubator (Чехія) Міхалом
Коричаном.
Темою обговорення стали питання формування інноваційних проектів у галузі геології, геофізики, геології нафти,
газу та інших корисних копалин. На основі спільних інтересів прийнято рішення про формування від ННІ "Інститут
геології" пакету пропозицій як можливих інвестиційних
проектів для чеської сторони.
У ННІ "Інститут геології" 22.03.18 відбулася зустріч із
співробітниками Вищої школи Мін Нансі Університету Лотарингії (Франція):
▪ Professor Silvdre Barrat, Head of International Office, Mines
Nancy.
▪ Patrick Henaff, professor University de Lorraine, Mines
Nancy.
У листопаді 2017 р. укладено угоду про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
та Вищою школою Мін Нансі Університету Лотарингії
(Франція) (рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Зустріч із співробітниками Вищої школи Мін Нансі
Університету Лотарингії (Франція)

Вища школа Мін Нансі Університету Лотарингії заснована
в 1919 р., включає п'ять лабораторій, дві науково-дослідні
групи і є найбільш визнаним національним центром наукових досліджень.
Укладання угоди про співпрацю надасть можливість здійснювати обмін викладачами та студентами, проводити спільні
наукові дослідження, у тому числі лабораторні; організовувати
спільні наукові конференції, обмінюватися електронними курсами та навчальними матеріалами, розробляти спільні магістерські програми зі спеціальності "Науки про Землю".
Доцент Байсарович І. М. – національний координатор за
Протоколом про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та
використання транскордонних водотоків і міжнародних озер.

5.2. Участь у наукових
зарубіжних конференціях і семінарах
За період із 2005–2018 рр. співробітниками інституту було відвідано 162 зарубіжні конференції у 39 країнах
(рис. 5.4–5.5).
Найбільше співробітники інституту відвідували Польщу
(10 разів), Росію (10 разів) та Австрію (9 разів). В останні
роки це були конференції здебільшого EAGE, а також геолого-екологічні конференції.
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Зокрема, із 14 по 16 вересня 2016 р. в м. Мінськ (Республіка Білорусь) відбулась Міжнародна наукова конференція
"Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья", у якій брали участь
представники країн, що обіймають цю природно-кліматичну
область: Білорусії, України, Польщі. Україну представляли
відомі
науковці:
академіки
Руденко Л. Г.,
Гончарук В. В., Тарарико О. Г., доктори наук: Кураєва І. В.,
Рудько Г. І., Шевченко О. Л. та ін.

Кількість відвідувачів
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Рис. 5.4. Кількість відвідувань зарубіжних конференцій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка був представлений науковою доповіддю Шевченка О. Л.,
Доліна В. В., Нестеровського В. А. "Использование осушительных систем в условиях радиоактивного загрязнения".
Докторант Меньшов О. І. у 2017 р. брав участь у Генеральній асамблеї EGU та 15-й міжнародній конференції "Нові
Напрямки в Палео-, Рок-магнетизмі та Магнетизмі Навколишнього Середовища".
Доцент Кузьменко П. М. у 2018 р. брав участь у семінарі у
Вільному університеті Берліна (Німеччина), гранти для участі вконференціях і виставках були отримані в рамках проекту з DAAD.
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Рис. 5.5. Відвідувані країни та кількість конференцій в них

5.3. Стажування та наукова співпраця
Міжнародна наукова діяльність співробітників ННІ
"Інститут геології", мобільність викладачів, науковців, аспірантів і студентів є важливою складовою їхньої роботи.
Зокрема, мобільність надає можливості науковому стажуванню, проведенню наукових досліджень в інших країнах і
підвищенню організаційного рівня співробітників.
Обмін досвідом з Віденським (Австрія) університетом
природних ресурсів і наук про життя професора Іванік О. М.
призвело до можливості організації стажування двох студентів (Олена Пилипенко – спеціалізація "геоінформатика" та
Катерина Поляковська – спеціалізація "геологія") у Міжнародній Агенції з Атомної Енергії (МАГАТЕ), що є структурою
Організації Об'єднаних Націй у м. Відень.
Співпраця в 2018 р. проф. Іванік О. М. з науковцями Університету природних ресурсів і наук про життя (BOKU) (Австрія) надала можливість спільних наукових розробок, розро70

бки методики моделювання зсувних і селевих процесів,
викладання курсу лекцій в університеті BOKU. Було подано
заявку Risk Assessment of Tailings Dams (RISTAD) на отримання гранту Горизонт 2020, H2020-MSCA-RISE-2018.
Завідуюча кафедрою загальної та історичної геології ННІ
"Інститут геології" проф. Іванік О. М. у період 18–26 листопада 2018 р. прочитала курс лекцій (рис. 5.6) з дисциплін
"Класифікація гравітаційних процесів і вибір реологічних
моделей" і "Моделювання зсувної та селевої небезпеки" для
магістрів Університету природних ресурсів і наук про життя
(BOKU) (Відень, Австрія).

Рис. 5.6. Проф. Іванік О. М. читає курс лекцій в Австрії

Професора Іванік О. М. було запрошено Вченою Радою цього
університету, який є провідним навчально-дослідницьким
центром Австрії. Міждисциплінарне співробітництво вчених
на міжнародному рівні, до якого долучилась проф. Іванік О. М.,
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допомагає розробити підходи до новаторського розв'язання
проблем майбутнього нашої планети. У період перебування
в BOKU виконувались наукові дослідження з моделювання
зсувної небезпеки в межах гірських областей, проводився
обмін досвідом у сфері моделювання зсувної та селевої небезпеки й оцінки природних ризиків з використанням методів
ГІС-аналізу, даних дистанційного зондування, стохастичного
та детермінованого моделювання.
Установлено наукові контакти з фахівцями Інституту
геотехнічної інженерії, Інституту прикладної геології Департаменту цивільної інженерії та природних ризиків, окреслено напрями подальшої співпраці у сфері дослідження та
стратифікації четвертинних відкладів, моделювання зсувних і селевих процесів, визначення напружено-деформованого стану породних комплексів у межах зсувонебезпечних областей. Обговорено участь в організації спільних наукових семінарів і польових геологічних екскурсій.
У Відні в штаб-квартирі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з 29 жовтня по 2 листопада 2018 р. відбувся навчальний курс "Training course on the Use of Noble
Gases in Hydrological Studies".
За запрошенням МАГАТЕ у цьому курсі взяв участь студент першого курсу магістратури кафедри гідрогеології
та інженерної геології "Інституту геології" Матросов Д. Т.
(рис. 5.7). Навчання включало розгляд теоретичних засад
аналізу концентрації благородних газів і використання даних результатів розрахунків на реальних прикладах, використання різних типів мас-спектрометрів, польові заміри,
особливості доцільного відбору проб. Була розкрита тема
ролі результатів аналізу концентрації кожного благородного газу (3He, 4He, Ne, Ar ,Kr, Xe) у побудові концептуальної
моделі живлення, руху та розвантаження ґрунтових вод і
використання цих газів як трасерів. Також була відвідана
Сейберсдорфська лабораторія МАГАТЕ в цілях демонстрації
роботи наукового обладнання та відбору проб.
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Рис. 5.7. Стажування студента Матросова Д. Т. у Відні

Із 22 по 26 листопада 2016 р. директор ННІ "Інститут
геології" проф. Михайлов В. А. перебував у м. Баку (Азербайджанська Республіка) з метою обговорення питань щодо співпраці ННІ "Інститут геології" і відповідних структурних підрозділів Національної Академії Наук Азербайджану (НАНА).
Були проведені зустрічі з керівниками НАНА, у тому числі
з президентом НАНА, директором Інституту геології і геофізики, академіком Акифом Алізаде; Віце-президентом НАНА,
директором Інституту нафти і газу академіком Гулієвим І. С.;
академіком-секретарем Відділення Наук про Землю НАНА
академіком Фахраддіном Кадіровим; генеральним директором Республіканського центру сейсмологічної служби при
НАНА, чл.-кор. НАНА Гурбаном Етирмишлі; іншими співробітниками. На семінарі Інституту геології і геофізики зроблено дві доповіді: "Металогенія золота" і "Нетрадиційні ресурси вуглеводнів України", які викликали зацікавлення наукової спільноти. Проведено ознайомлення з роботою Республіканського центру сейсмологічної служби при НАНА.
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Михайлов В. А. відвідав Азербайджанський державний університет нафти і промисловості – провідний навчальний заклад Азербайджану, де поспілкувався з ректором університету
професором Бабанли Мустафа Баба огли, проректорами Гасимом Маммадовим і Аліваровим Рауфом Юсифом, для науковопедагогічних працівників університету зробив доповідь стосовно досвіду України з формування освітянських стандартів
і паспорту наукової спеціальності "Науки про Землю".
24–28 жовтня 2016 р. у м. Буенос-Айрес (Аргентина) відбувся "Training workshop on evaluation of undiscovered
uranium resources", організований Міжнародною агенцією з
атомної енергії (МАГАТЕ) та Комісією з атомної енергії Аргентини. Основні теми заходу – кількісна оцінка ресурсів
урану за допомогою інтеграції різноманітних геологічних
даних у геоінформаційних системах, просторове моделювання та геостатистика, створення необхідних геологічних
баз даних, дослідження мінеральних систем тощо.
У заході взяли участь понад 50 учасників, Україну представляли доцент кафедри геоінформатики ННІ "Інститут
геології" Іван Віршило та начальник відділу розвитку атомно-промислового комплексу Ірина Тарасова. Групу експертів
становили представники МАГАТЕ, геологічних служб США,
Австралії та Аргентини (рис. 5.8).
Докторант Меньшов О. І. у 2016 р. проходив стажування
та брав участь у наукових дослідженнях у Королівському
метеорологічному інституті, Дурб (Бельгія) і Відділенні наук
про Землю університету Монпельє.
Старш. наук. співроб. Бондар К. М. у 2017 р. проводила геофізичні дослідження в експериментальній археології з
Durham University (Бельгія) в рамках проекту, що фінансується AHRC.
Також у Бельгії були проведені геохімічні дослідження
дайкових порід Коростенського плутону у співпраці з професором Льєзького університету Ж. К. Дюшеном (проф. Митрохин О. В.). Зокрема, рентген-флуоресцентні аналізи проб були
виконані в лабораторії Льєзького університету. ICP-MS аналі74

зи були отримані в комерційній лабораторії ACME, Ванкувер,
Канада (мол. наук. співроб. Митрохина Т. В.). За результатами
досліджень подано до друку статтю "Петрохимическая типизация базитовых даек Ингульского и Волинского мегаблоков
Украинского щита" до журналу "Геохімія та рудоутворення".

Рис. 5.8. Під час візиту до м. Буенос-Айрес (Аргентина)

У період з 29 червня по 2 липня 2015 р. проф. ННІ "Інститут геології" Віктор Нестеровський за запрошенням Британської ради і компанії Шелл в Україні відвідав Велику Британію, де взяв участь у семінарі "Зміцнення потенціалу ефективної комунікації питань енергетики серед академічної
спільноти" за проєктом "Академія" у м. Лондон (рис. 5.9).
У 2017 р. проводилась активна робота з Британською геологічною службою (Велика Британія) з розробки національної бази зсувної небезпеки та моделювання зсувних процесів (професор Іванік О. М.).
Співпраця з Університетом Ньюкасл (Велика Британія) –
спільні наукові розробки в 2018 р. у сфері оцінки ризиків
зсувної небезпеки. Подача заявки Increasing resilience to
LANDSLIDES by innovative hazard assessment, prevention and
mitigation (LANDSLIDES) на отримання гранту Горизонт 2020,
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H2020-WIDESPREAD-2018-2020 (WIDESPREAD) (Іванік О. М.).
Отримано ліцензію програмного забезпечення GeoTeric для
когнітивної інтерпретації сейсмічних даних FFA (Велика Британія). Співпраця з компанією "Petroleum Experts" (Велика
Британія) – отримання гранту на програмне забезпечення
1308000 фунтів стерлінгів.

Рис. 5.9. Проф. Нестеровський під час візиту до Лондона

Наприкінці квітня 2017 р. студенти та викладачі Інституту геології взяли участь у захоплюючій подорожі до регіону
Калавріта у Греції в рамках співпраці з Університетом Ставангеру (Норвегія). На цьому унікальному геологічному полігоні, який розташований в межах південного борту рифту
Корінс, протягом тижня студенти мали змогу поліпшити
свої знання у структурній геології, геологічному картуванні,
тектоніці, седиментології та секвентній стратиграфії. Практика проходила під керівництвом професорів Крістофера
Таунсенда (Christopher Townsend) та Алехандро Ескалони
(Alejandro Escalona) у складі інтернаціональної групи студентів, серед яких були представники Норвегії, Швеції, Португалії, Франції, Греції, Ірану, Бангладеш і Китаю (рис. 5.10).
Виконання ICP-MS аналізів для вивчення мікроелементного складу ультрамафічних дайок Новоукраїнського дайкового
поля було проведено мол. наук. співроб. Митрохиною Т. В.
у Талліннському технічному університеті (Естонія).
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Рис. 5.10. Студенти під час навчальної практики
в регіоні Калавріта в Греції

Співробітництво з Карагандинським державним технічним університетом (Казахстан) є постійним багато років.
У 2015 р. там проведено апробацію методики геохімічного
моделювання, результати робіт було опубліковано в 2016 р.
в низці статей. 2017 р. група студентів-магістрів з Карагандинського університету пройшла стажування в ННІ "Інститут геології", а в 2019 р. – група аспірантів.
13–16 серпня 2017 р. Директор ННІ "Інститут геології"
проф. Михайлов В. А. разом з директором Центру міжнародного співробітництва ДНВЦ "Геоінформ" України за запрошенням геологічної служби Канади перебував з візітом
у Калгарі (штат Альберта, Канада).
Відбулися зустрічі й перемовини з представниками Департаменту природних ресурсів уряду штату Альберта, Департаменту енергетичного регулятора штату Альберта, Департаменту наук про Землю Університету штату Альберта, де піднімалися питання співпраці ННІ "Інститут геології" і ДНВЦ
"Геоінформ" України з освітянськими і виробничими структурами штату Альберта в освітянській, науковій і геологорозвідувальній галузі. Ішлося про обмін студентами та аспірантами, участь у спільних наукових дослідженнях, зокрема з
проблеми нетрадиційних ресурсів вуглеводнів, підготовки
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електронних варіантів геологічних карт, спільних публікацій
тощо. Безумовно, геологи не могли не скористатися можливістю вибратися в Скелясті гори, де насолодилися фантастичними краєвидами і природними відслоненнями.
У 2018 р. директор ННІ "Інститут геології" проф. Михайлов
В. А. взяв участь у міжнародному проекті "Belt and Road", який
фінансується урядом Китайської Народної Республіки. У рамках цього проекту проф. В. Михайлов відвідав China University
of Geosciences (Пекин), де зустрівся з керівництвом університету для обговорення питань подальшої співпраці в галузі
геологічних наук, прочитав курс лекцій з мінеральносировинної бази України студентам університету (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Під час зустрічі з керівництвом China University
of Geosciences (Beijing)

Спільно з департаментом геології Арктичного університету
Норвегії та факультетом точних і природничих наук Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія)
в 2016 р. взято участь у розробці та подачі грантових запитів
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"Geoscience Education Project 2017–2019" (Project CPEA-LT2016/10100), "Kiev-Stavanger geo-energy cooperation" (Project
CPEA-PD-2016/10008) і "Building up Geosciences cooperation
between Ukraine and Norway – New horizons" (Project CPEA-ST2016/10031). У вересні 2016 р. подано до того ж фонду проект
трирічної співпраці з університетами Тромсе (Норвегія) і Тбілісі (Грузія), що також передбачає академічну мобільність магістрів та аспірантів з науковою метою, доступ до лабораторій та
спільне наукове керівництво (проект CPEA-LT-2016-10100,
співвкоординатор доц. Кравченко Д. В., учасники доц. Байсарович І. М., доц. Віршило І. В., доц. Дубина О. В., проф. Іванік О. М.,
доц. Кузьменко П. М., доц. Курило М. М., доц. Мєнасова А. Ш.,
проф. Митрохін О. В.) (рис. 5.12).
У 2017 р. продовжено роботу в рамках гранту Норвезького фонду інтернаціоналізації в освіті (SIU) CPEA-PD-201610008 для налагодження освітньої та наукової співпраці
з Університетом Ставангеру (100 000 норвезьких крон).
2017 р. проведено спільні практики студентів магістрів
у регіоні Калаврита, Греція (липень) і на полігоні Гребенів,
Львівська обл. (квітень), а також проведено інтенсивний
курс лекцій Пола Надо в Університеті (жовтень) (Віршило І. В.,
Кравченко В. Д., Курило М. М., Байсарович І. М.).

Рис. 5.12. Доценти Віршило І. В., Кравченко В. Д. під час візиту
до Університету Ставангеру (Норвегія)
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У 2018 р. продовжено співрацю в рамках гранту Норвезького фонду інтернаціоналізації в освіті (SIU) CPEA-PD-2016-10008
(співкоординатор доц. Віршило І. В., учасники доц. Кравченко Д. В., доц. Байсарович І. М., доц. Курило М. М.) для налагодження освітнього та наукового співробітництва з Університетом Ставангеру (Норвегія) (100 000 норвезьких крон):
проведення спільних навчальних і наукових семінарів, читання лекцій в Університеті Ставангеру (доц. Байсарович І. М.),
співпраця з Товариством Норвезької геофізичної компанії
TGS (Норвегія): членство в організації.
Дослідницький візит у 2017 р. з метою користування обладнанням для вивчення забруднення навколишнього середовища м. Запоріжжя магнітними методами здійснила
старш. наук. співроб. Бондар К. М. до Геомагнітної лабораторії імені Івара Гівера (IGGL) Центру еволюції та динаміки
Землі Університету Осло, Норвегія.
У 2015 р. проф. Вижва С. А. пройшов стажування за програмою "Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІ: забезпечення якості та інтернаціоналізація" у Варшавському
університеті (Польща), де були розроблені напрями щодо
спільної наукової діяльності.
Співпраця з академічними закладами Польщі проводиться також і з метою підвищення кваліфікації викладачів,
співробітників, аспірантів і студентів. У Техніко-гуманітарній академії і Вроцлавському університеті науки і технології
проходив стажування в 2018 р. проф. Зацерковний В. І.,
а також взяв участь у засіданні робочої групи освітнього
проекту доц. Гожик А. П.
Спільно з Брестським державним університетом ім. О. Пушкіна (Республіка Білорусь) проф. Нестеровський В. А. виконує
дослідження геології та бурштиноносності суміжних території України та Білорусі (2017), є членом міжрегіональної
ради редакційної колегії науково-теоретичного журналу
"Веснік Брескага універсітэта".
У 2016–2019 рр. продовжено співпрацю з Інститутом наук
про Землю Словацької академії наук (Словаччина) та Інсти80

тутом геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України:
спільний науковий проект (доц. Грінченко О. В.)
Аспірант Гаврилів Л. І. у 2016 р. взяв участь у національній стипендіальній програмі Словацької Республіки, Словацької академії наук, Інституту наук про Землю.
У 2017 р. проводилась активна співпраця з Міжнародним
науково-технологічним центром (МНТЦ) за підтримки
Департаменту енергетики та Національної адміністрації з
ядерної безпеки США (Казахстан, Україна, Азербайджан) –
робота над проектом щодо мінімізації ризиків радіоактивного опромінення при операціях з мобільними радіоактивними джерелами, які застосовуються під час каротажу. Проведено збір даних щодо використовуваних каротажних джерел радіоактивного випромінювання в нафтогазовій галузі
України (Вижва С. А., Шабатура О. В., Онищук І. І.).
Проводилася ініціативна співпраця з Міжнародним агентством з атомної енергії та Геологічною службою США з метою
запуску проекту з геоінформаційного моделювання невідкритих ресурсів урану в Україні. Було подано на конкурс Українського науково-технічного співробітництва (УНТЦ) проект
"Оцінка потенційних ресурсів урану України: імовірнісне ГІСмоделювання".
На основі співпраці з Міжнародним агентством з атомної
енергії та Геологічною службою США (США) у 2018 р. проведено запуск проекту з геоінформаційного моделювання невідкритих ресурсів урану в Україні. Підготовлено проект
науково-дослідної роботи, що подається на отримання
фінансування. (кафедра геоінформатики). Отримано ліцензію програмного забезпечення Open CPS для обробки сейсмічної інформації Shearwater (США). Організовано співпрацю
з компанією "Baker Hughes" (США) з використання програмного забезпечення цієї компанії та технічної підтримки.
Співпраця з Геологічною службою Фінляндії (Фінляндська республіка) дала змогу провести наукове стажування
студентів (Лошаков О. А.)
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Подано запити (2016) на конкурси МОН українськофранцузьких проектів спільно з Європейським центром досліджень і викладання наук про Землю та довкілля Де Л'єнві
СНРС, проект "Геоархеологічні, геофізичні та підводні дослідження пам'яток Дунайської дельти в Україні", а також на
конкурс українсько-німецьких проектів спільно з Інститутом
праісторії та ранньої історії при Університеті ім. КрістіанаАльбрехта в Кілі, проект "Укріплені поселення доби раннього
заліза як індикатори загальноєвропейських систем взаємодії"
(Бондар К. М.).
У 2017 р. активно проводилась робота з Університетом
Лотарингії, Вищою гірничою школою НАНСІ, Вищою школою нафтової геології (Франція): розробка і вдосконалення
програм підготовки магістрів та аспірантів, укладення угоди
про стажування студентів та аспірантів, підготовка спеціальних програм і курсів. (Іванік О. М.).
У період з 15 по 19 травня 2019 р. завідуючий кафедрою геофізики ННІ "Інститут геології" проф. Вижва С. А. і завідуюча кафедрою загальної та історичної геології цього інституту
проф. Іванік О. М. взяли участь у програмі "Міжнародне партнерство", організоване Вищою гірничою школою Нансі Університету Лотарингії в рамках договору про співпрацю з Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка (координатор співпраці – проф. О. М. Іванік) (рис. 5.13, 5.14).
На цьому заході представлено ННІ "Інститут геології" та
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
на спеціальному стенді, висвітлено головні досягнення
Університету та ННІ "Інститут геології", включаючи навчальну та наукову роботу, низку наукових досліджень у наукових лабораторіях, міжнародні гранти і проекти. Проведено
організаційну роботу та консультації щодо продовження
участі в програмі "Ерасмус+" та наступного подання заявок.
Вивчено досвід роботи організації "Campus France", що займається організацією освіти для іноземних громадян.
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Рис. 5.13. Зустріч проф. О. М. Іванік з представниками
Вищої гірничої школи Нансі Університету Лотарингії

Рис. 5.14. Під час візиту до Вищої гірничої школи Нансі
Університету Лотарингії

Вивчено досвід організації навчального процесу у Франції
загалом і в Університеті Лотарингії зокрема, розробки навчальних програм, організації навчальних і виробничих практик,
днів кар'єри тощо. Узято участь у воркшопах щодо підготовки
стажування та практик студентів, проведення державних екзаменів, захисту бакалаврських і магістерських робіт.
Відвідано наукові лабораторії "Georesourses" та "LEMTA",
обговорено напрями подальшої наукової співпраці у сфері
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геомеханічного моделювання, оцінки природних ризиків
і впливу небезпечних геологічних процесів на об'єкти критичної інфраструктури.
Налагоджено співпрацю з Університетом м. Пуатьє
(Франція) в 2017 р.: спільні наукові дослідження з вивчення
давньої біоти (Нестеровський В. А.).
Аспірантка Чуприна А. з 01.10.17 по 30.01.18 перебувала
у Франції, де отримала грант на наукові дослідження. Укладено Договір про співробітництво з університетом Пуатьє (Нестеровський В. А., Чуприна А.). Чуприна оформила подвійну
аспірантуру.
З 09.09.15 по 13.09.15 р. відбулась геологічна експедиція
співробітників геологічного музею КНУ та французьких
учених. Склад експедиції: Нестеровський В. А. – директор
геологічного музею, проф.; Волконська Л. О. – інженер геологічного музею, Ель Альбані Абдеразак – проф. університету м. Пуатьє, Ляфоре Клод – співробітник університету
м. Пуатьє, Ліхтенстайн Лоран – режисер французького телебачення, Солдатенко Є. В. – аспірантка університету м. Пуатьє.
Метою експедиції було збір геологічних артефактів для
палеогеографічних реконструкцій території Українського
Придністров'я у вендський період, а також створення
науково-популярного фільму про органічний світ цього часу
(рис. 5.15). Результати сумісних досліджень планується
опублікувати в міжнародних виданнях.

Рис. 5.15. Французькі колеги в Українському Придністров'ї
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Французькі колеги були захоплені красою ландшафтів
Придністров'я, вражені доброзичливістю місцевого населення
і смакотою української кухні. Вони дуже задоволені результатами експедиції й сподіваються на подальшу співпрацю.
Отримано ліцензію програмного забезпечення PaleoScan
для інтерпретації сейсмічної інформації Eliis (Франція).
Кожного року група студентів магістратури під керівництвом доц. Віршила І. В. бере участь у півфіналі Міжнародних
змагань Imperial Barrel Award (IBA) (Чеська республіка), що
проводяться Американською асоціацією нафтових геологів.
Європейський регіональний відбірковий тур традиційно відбувався у центрі Європи – чеському місті Прага (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Під час Міжнародних змагань Imperial Barrel Award
(2017)

Основна мета організованих змагань – зростання фахового рівня учасників, що потребує від них глибокого розуміння стратиграфії, тектоніки, умов осадконакопичення та
літології, аналізу історії розвитку осадового басейну
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та органічної геохімії, інтерпретації сейсмічних і каротажних
даних, моделювання резервуару, оцінки ресурсів і ризиків.
Такий великий та різноманітний проект потребує творчої та
злагодженої командної роботи, що повною мірою продемонструвала наша команда.
Бондар К. М. у 2018 р. була організатором проекту COST
Action 17131 SAGA "The soil science & archaeo-geophysics
alliance: going beyond prospection" (Чеська республіка), але не
змогла взяти участь у зв'язку з відсутністю від України національного координатора СOST.
Співпраця із шведськими організаціями приносить можливість наукових досліджень, зокрема встановлення ізотопного
складу Sr, Nd, Pb у пробах дайкових порід, а також дослідження
U-Th-Pb ізотопної системи цирконів виконано в лабораторіях
Шведського природознавчого музею, м. Стокгольм, (проф.
Митрохин О. В.). Результати досліджень опубліковано в статті.
Проводиться співпраця з Європейською асоціацією геовчених та інженерів (EAGE) (Нідерланди): членство в організації,
підготовка семінарів і конференцій, зокрема, EAGE надала підтримку в проведенні міжнародної конференції "Моніторинг
геологічних процесів та екологічного стану середовища".
ННІ "Інститут геології" активно співпрацює із закордонними організаціями світу, такими як Товариство геофізиківрозвідників (SEG), Американська асоціація геологівнафтовиків (AAPG).

5.4. Наукові дослідження за кордоном
Починаючі з 2011 р. здійснюється наукова співпраця з
канадською компанією Bonkov Invest Group, яка проводить
геологорозвідувальні роботи в Ісламській Республіці Мавританія. У 2018 р. між Київським університетом і цією компанією було укладено Договір на виконання науководослідної роботи "Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на уран та інші корисні копалини в Ісламській Республіці Мавританія".
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У березні–квітні 2018 р. співробітники ННІ "Інститут
геології" КНУ імені Тараса Шевченка проф. Загнітко В. М.,
доц. Віршило І. В., Кравченко Д. В. провели геологічні дослідження на ділянці Oum Dheroua в Республіці Мавританія:
геологічні маршрути, радіаційну зйомку, геофізичні вимірювання, проходку та опис канав, буріння свердловин, відбір проб і т. ін. (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Геологічні дослідження
в Ісламській Республіці Мавританія (2018)

Роботи проводились у суворих умовах пустелі Сахара,
серед піщаних барханів і засмаглих чорних скель, які час від
часу накривають пилові буревії, що забивають дрібним піском і пилом не тільки одежу, але й очі, вуха ніс. Під час перебування спостерігалося дуже рідкісне явище для пустелі –
дощ, який тривав майже 2 доби. Це вже не перша поїздка
співробітників ННІ "Інститут геології" до Мавританії.
У результаті робіт тут відкрито нове, раніше невідоме,
родовище урану, для його оцінки і вивчення інших ліцензій87

них ділянок з компанією укладено Договір на виконання
науково-дослідної роботи "Науковий супровід геологорозвідувальних робіт на уран та інші корисні копалини в Ісламський республіці Мавританія".
У січні 2019 р. польові роботи в Республіці Мавританія
були продовжені, були оцінені перспективи золотоносності
однієї з ділянок у Західній Сахарі (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Польові роботи в Західній Сахарі (2019)

У 2007 р. завідувач кафедри геології родовищ корисних
копалин проф. Михайлов В. А. провів експертну оцінку золото-поліметалічних родовищ Газмін, Какавасар, Азатек, мідно-молібденового родовища Дастакерт у Вірменії (рис. 5.19).
У 2007 р. завідувач кафедри геології родовищ корисних
копалин проф. Михайлов В. А. взяв участь у міжнародному
проекті й провів експертну оцінку рідкісноземельної мінералізації рудного району Ambatofinandrahana в центральній
часті Мадагаскару (рис. 5.20).
У 2008 р. професор кафедри геології родовищ корисних
копалин Гулій В. М. у групі міжнародних експертів оцінював
рудний потенціал Федеративної Республіки Нігерії (рис. 5.21).
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Рис. 5.19. У горах Вірменії (2007)

Рис. 5.20. Проф. Михайлов В.А. на фоні кальцифірів Мадагаскару
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Рис. 5.21. Проф. Гулія В. М. посвячують у вожді племені
(Нігерія, 2008)

У 2011–2013 рр. фахівці ННІ "Інститут геології" (старш.
наук. співроб. Оніщук І. І.) провели геотехнічне і геофізичне
вивчення площі забудівлі гідроелектростанції Senzhe
в Екваторіальній Гвінеї (рис. 5.22).

Рис. 5.22. Короткий відпочинок у маршруті
(Екваторіальна Гвінея, 2013)
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У 2012, 2013 і в 2015 рр. співробітники ННІ "Інститут
геології" (доц. Кравченко Д. В. та доц. Віршило І. В.) брали
участь в оцінці золоторудних родовищ Лаосу (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Доц. Кравченко Д.В. на польових роботах у Лаосі
(2015)

У 2011–2012 р. співробітники ННІ "Інститут геології"
(проф. Михайлов В. А., проф. Загнітко В. М., проф. Гулій В. М.,
проф. Огар В. В., доц. Ємець О. В.) провели роботи з експертної оцінки ряду золотоносних площ Республіки Ліберія
за договором з компанією West-African Synergies NL (WAS)
(рис. 5.24, 5.25).
У 2013 р. декан геологічного факультету проф. Михайлов В.
А. брав участь в оцінці ряду золотоносних площ у Республіці
Камерун (рис. 5.26, 5.27).
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Рис. 5.24. Пошукові маршрути в джунглях Ліберії (2012)

Рис. 5.25. Діти – завжди діти, навіть в Африці (Ліберія, 2012)
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Рис. 5.26. У хащах Камеруну (2013)

Рис. 5.27. Під час переговорів (Камерун, 2013)

Плідною виявилася співпраця з компанією Favss Limited
(Об'єднана Республіка Танзанія): у березні–квітні 2018 р.
проф. Михайлов В. А. у провінції Морогоро провів оцінку
золоторудних об'єктів, у результаті чого було відкрито нове
родовище золота Mananila, установлено зв'язки з місцевими
геологами, установлена домовленість з компанією про подальші стосунки (рис. 5.28).
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Рис. 5.28. На польових роботах у Республіці Танзанія (2018)

Уже традиційними стали відвідування співробітниками
ННІ "Інститут геології" Антарктичного півострова (2017–2019).
Митрохин Олександр Валерійович з 13 лютого по 22 квітня
2017 р. брав участь у роботі XXI Антарктичної експедиції
на Українській антарктичній станції "Академік Вернадський"
(рис. 5.29). Метою його досліджень було вивчення геологічних
особливостей району станції, з'ясування умов залягання магматичних утворень, визначення їхнього петрографічного та мінералогічного різноманіття, створення представницької колекції
гірських порід і мінералів для подальших лабораторних мінералого-петрографічних досліджень, моделювання процесів магматичної еволюції та оцінки рудогенеруючого потенціалу.
Аспірант Чернов Анатолій перебував в Антарктиді більше
року (квітень 2017 – травень 2018 р.) у складі XXII української антарктичної експедиції (рис. 5.30).
Анатолій відповідав за забезпечення функціонування геомагнітної обсерваторії АІА "Аргентинські острови" та за проведення георадарних досліджень льодовиків в околицях
Української антарктичної станції (УАС) "Академік Вернадський".
Протягом експедиції проводились вимірювання напруженос94

ті магнітного поля Землі та його складових; виконано георадарні дослідження льодовиків в околицях УАС "Академік
Вернадський" та на Антарктичному півострові. Георадарні
дослідження льодовиків в околицях УАС проведено вперше
під час 22 УАЕ і таким чином було започатковано новий напрям досліджень на Українській антарктичній станції.

Рис. 5.29. Митрохин О. В. бере участь у роботі
XXI Антарктичної експедиції
на Українській антарктичній станції "Академік Вернадський"

Рис. 5.30. Аспірант Чернов А.
у складі XXII української антарктичної експедиції
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Усі дослідження виконувалися згідно з Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень
в Антарктиці на 2011–2020 рр. за напрямом "Геологогеофізичні дослідження".
За тією ж програмою із січня по квітень 2019 р. професор
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Митрохин О. В.
працював у складі сезонного загону 24-ї Української антарктичної експедиції (рис. 5.31). Геологи займалися уточненням
стратиграфічного розрізу району Української антарктичної
станції, визначенням петрографічного складу та літологічних особливостей стратифікованих утворень, з'ясуванням
їхньої географічної розповсюдженості, умов залягання та
послідовності накопичення. Район робіт охопив північну
частину Берега Греяма Антарктичного півострова, зокрема
узбережжя півострова Київ від мису Ренард до затоки
Колінз, а також прилеглі острови архіпелагу Вільгельма.
Поза їхніми межами виконувалися дослідження на островах
Кінг-Джордж, Піт, Лахіл, Дарбо, Берселот.
Результати досліджень доповідалися на багатьох конференціях і увійшли до сумісних публікацій та наукових звітів.

Рис. 5.31. Проф. Митрохин О. В. у складі сезонного загону
XXIV Української антарктичної експедиції
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6. Публікації
Науковцями ННІ "Інститут геології" постійно публікуються
результати їхніх наукових праць, а також методична література, де глибоко відображаються напрями їхніх досліджень,
зокрема, це: наукові монографії, підручники, навчальні посібники, статті та матеріали конференцій, бібліографічні покажчики, словники, довідникові матеріали, методичні вказівки
до лабораторних робіт і практик тощо. За розглянутий період
співробітниками Інституту видано більше 4000 публікацій
(табл. 6.1, рис. 6.1, 6.2).

Усього

Монографії

Підручники

Навчальні
посібники

Наукові
статті

Статті
у зарубіжних
виданнях

Тези
доповідей

Таблиця 6.1. Кількість наукових публікацій
співробітників Інституту за період(2005–2019)

3928

105

50

71

1962

237

1740

Рис. 6.1. Кількість виданих монографій,
підручників і посібників (2005–2018)
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Рис. 6.2. Кількість виданих статей і тез конференцій
(2005–2018)

Кожного року співробітниками видається 5–10 монографій,
які присвячені здебільшого основним науковим напрямам
розвитку геологічної науки в Інституті. Монографії зазвичай
колективні, які об'єднують авторів наукових шкіл Інституту.
Колективними є також підручники (3–5 на рік) і навчальні
посібники (5–7 на рік), які видаються в основному членами
однієї кафедри та (зрідка) із залученням авторів з академії
наук чи інших факультетів.
Наукових статей видається в середньому 150 на рік,
з яких десь 20 – в іноземних журналах.
За останні роки постійно збільшується кількість виданих матеріалів конференцій (до 236 тез конференцій за
2018 р.), зокрема міжнародних і зарубіжних. Цьому сприяють наукові конференції, що проводяться безпосередньо
в Університеті і мають високий статус конференцій EAGE,
який дає право розміщувати їхні матеріали в найвідомішій
міжнародній базі публікацій Scopus.
Результати наукових досліджень співробітників ННІ
"Інститут геології" давали можливість оформити Патенти
України на винахід, а також низкою авторів було зареєстровано відкриття. На жаль, оформлення патентів зазвичай
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в університеті було дуже складною справою, тому за цей
період разом з університетом зареєстровано Міжнародною
академією авторів наукових відкриттів і винаходів тільки
три патенти і одне відкриття:
Патент України на винахід № 102735 від 12.08.13
Меньшов О. І., Сухорада А. В. "Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля", заявитель и патентообладатель
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Патент України на винахід № 78541 від 10.04.07 Продайвода Г. Т., Безродний Д. А., Продайвода Т. Г. "Акустичний спосіб структурного аналізу матеріалів", заявник і патентовласник – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
Патент України на винахід № 42098 від 06.02.12 "Комплексна методика моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування трубопровіднотранспортних природно-техногенних cистем" (Шевчук В. В.,
Іванік О. М., Лавренюк М. В., Лавренюк В. І.), заявник і патентовласник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Відкриття: "Явление петрофизической фиксации геодинамических процессов гранитоидными образованиями"
(автори – Толстой М. І., Гожик А. П., Сухорада А. В., Бобров О. Б)
5 червня 2007 р., диплом № 333 (реєстраційний № 417-A).
Публікації співробітників ННІ "Інститут геології" постійно вносять до університетської бази публікацій
(http://dsr.univ.kiev.ua/pub/), до якої існує вільний доступ.
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7. Конференції, конкурси
У ННІ "Інститут геології щорічно проводяться міжнародні
та всеукраїнські конференції. Їх відвідують науковці України
та зарубіжжя, з яких зазвичай, крім співробітників університету, беруть участь науковці НАН України, профільних інститутів і закладів вищої освіти (ЗВУ), аспіранти і студенти.
Кращі матеріали конференцій рекомендовані до друку як
статті у Віснику Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, серія Геологія.
Конференції є постійними – це:
▪ Міжнародна наукова конференція "Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного
стану середовища" та
▪ Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми геології України".
Міжнародна наукова конференція "Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" була започаткована в 1999 р. і поступово
змінювала свою назву на: "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" в 2004 р. і
"Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану
середовища", під якою проводилася і в 2019 р. Координатор
роботи конференції – завідувач кафедри геофізики проф.
Вижва С. А. (рис. 7.1–7.6).
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Рис. 7.1. Відкриття пленарного засідання конференції
в 2017 році

Рис. 7.2. На пленарному засіданні в 2017 році

Рис. 7.3. Секційне засідання (2012)
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Рис. 7.4. На стендовій секції (2017)

Рис. 7.5. Секційне засідання в 2018 році

Рис. 7.6. На реєстрації, 2017 рік
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Основні напрями конференції:
▪ Моніторинг і моделювання небезпечних геологічних процесів і нові технології для запобігання та мінімізації ризиків;
▪ Радіоекологія та проблеми утилізації радіоактивних відходів;
▪ Сучасні технології геофізичного моніторингу;
▪ Геофізика в інженерній геології, ґрунтознавстві, археології.
У різні роки в конференції брали участь представники
таких організацій:
▪ British Geological Survey (Great Britain);
▪ Environmental Management Center, Mykolas Romeris
University;
▪ Farm Enterprise "Konony";
▪ Institute for Radioprotection and Nuclear Safety (France);
▪ KSTU, (м. Караганда, Казахстан);
▪ National Institute for Astrophysics;
▪ Trimble LTD;
▪ Азербайджанський Науково-дослідницький проектний
газовий інститут (м. Баку);
▪ Баварське управління з охорони та реставрації пам'яток
(м. Мюнхен, Німеччина);
▪ Бєлгородський державний університет (РФ);
▪ ВАТ "Київпроєкт";
▪ Відділ сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАНУ
(м. Львів);
▪ Відділ сейсмології Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
НАН України (м. Сімферополь);
▪ Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України (м. Київ);
▪ Головний центр спеціального контролю НКАУ (Макарів);
▪ ДГЕ "Дніпрогеофізика" ГГП "Укргеофізика";
▪ ДГП "Північгеологія";
▪ Департамент геологічної служби Державного комітету
природних ресурсів України;
▪ Державна адміністрація залізничного транспорту;
▪ Державний комітет України із земельних ресурсів;
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▪ Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат";
▪ ДК "Укргазвидобування" НАК Нафтогаз України;
▪ ДНВП "Геоінформ України";
▪ Донецький фізико-технічний інститут ім. А. А. Галкіна
НАНУ;
▪ Донецький національний технічний університет;
▪ ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України";
▪ ДП "КІІВД "Енергопроект";
▪ ДП "Центрукргеологія" НАК "Надра України" (м. Черкаси);
▪ Європейський університет (м. Кривий Ріг);
▪ ЗАТ "Київський завод "Геофізприлад";
▪ ЗАТ "Укрпромгеофізика";
▪ ЗАТ Атоменергосейсмопроект (м. Єреван);
▪ ЗАТ "Концерн Надра" (м. Київ);
▪ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
▪ Інститут кібернетики НАН України;
▪ Інститут географії НАН України;
▪ Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України;
▪ Інститут геофізики УрО РАН (м. Єкатеринбург, Росія);
▪ Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та
МНС України;
▪ Інститут гідромеханіки НАН України;
▪ Інститут епідеміології та інфекційних захворювань АМН
України;
▪ Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
▪ Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка;
▪ Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії;
▪ Інститут ядерних досліджень НАН України;
▪ Інститут географії НАН України;
▪ Інститут геологічних наук НАН України;
▪ Карагандинський державний технічний університет
(Казахстан);
▪ Національний технічний університет України "Київський
політехнічний університет імені Ігоря Сикорського";
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▪ КП "Південукргеологія";
▪ Криворізький державний педагогічний університет;
▪ Львівський національний університет ім. Івана Франка;
▪ НАК "Нафтогаз України";
▪ Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН
НАН України;
▪ Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних
полігонних досліджень НАН України;
▪ Науково-технічне виробництво "Геосфера";
▪ Національна академія оборони України;
▪ Національний антарктичний науковий центр;
▪ Національний авіаційний університет;
▪ Національний гірничий університет;
▪ Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
▪ Національний гірничий університет (м. Дніпро);
▪ НДІ нафти і газу НАК "Нафтогаз України";
▪ НВП "Геопром";
▪ НМР Міносвіти України з питань геологічної освіти;
▪ ННЦ "Інститут метрології" (м. Харків);
▪ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
▪ ПДГРП "Північукргеологія";
▪ Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка
▪ Полтавська гравіметрична обсерваторія;
▪ Полтавська експедиція геофізичних досліджень у свердловинах;
▪ Полтавське управління геофізичних робіт;
▪ Приватний ВНЗ Університету новітніх технологій;
▪ Спілка геологів України;
▪ Таврійський державний агротехнологічний університет
(м. Мелітополь);
▪ Технічний центр НАН України;
▪ Управління гідрогеології, екології та наукового супроводу геологічних робіт Державної геологічної служби Міністерства екології та природних ресурсів України;
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▪ УкрДГРІ;
▪ Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба;
▪ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
▪ Центр менеджменту і маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАНУ;
▪ Центральна станція зв'язку Державної адміністрації залізничного транспорту України (м. Київ);
▪ ЦНТУ "Інжзахист" (м. Київ).
У деякі роки в рамках конференції проводилась виставка
сучасного обладнання з його демонстрацією в дії (рис. 7.7, 7.8).
Особливий інтерес викликала виставка обладнання шведської
компанії Guideline Geo ABEM&MALA.
У період роботи конференції були проведені екскурсії для
бажаючих учасників (рис. 7.9). Матеріали конференції в
останні роки передаються на індексацію в EarthDoc та в базу
даних Scopus, що дає можливість підвищувати інформативність наукових досліджень співробітників інституту. До роботи конференції були залучені різні категорії вчених: члени-кореспонденти НАН України; доктори наук; кандидати
наук; аспіранти та студенти, а також співробітники університету (рис. 7.10).

Рис. 7.7. На презентації обладнання Guideline Geo ABEM&MALA
(2017)
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Рис. 7.8. На виставці обладнання в 2018 році

Кількість учасників

Рис. 7.9. Під час екскурсії на Чорнобильську АЕС у 2018 році
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Рис. 7.10. Кількість учасників конференції у різні роки
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Молодіжні студентські конференції. У період з 2005 по
2009 р. на геологічному факультеті проводились молодіжні
конференції "Актуальні проблеми геології України", де
щорічно брали участь студенти, аспіранти та молоді вчені
факультету. Зазвичай в конференції брали участь 20–30 доповідачів (рис. 7.11, 7.12).
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Рис. 7.11. Кількість учасників і доповідей
на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених
у різні роки

Рис. 7.12. На секції конференції (2018)
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Уперше Всеукраїнська наукова конференція молодих
учених "Сучасні проблеми геологічних наук" відбулась
6–8 квітня 2009 р. в рамках Дня науки і була присвячена
65-річчю від дня заснування геологічного факультету
Київського університету. Із цього року конференцію було
включено до плану проведення конференцій університету
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету.
У квітні 2010 р відбулась II Всеукраїнська молодіжна
конференція, яка вже мала статус конференції-школи. На
конференції вперше застосовувались навчальні презентації
та демонстрації сучасних програмних продуктів зарубіжних
компаній. У подальшому це були
▪ Petrel Day – презентації програмного забезпечення компанії "Shlumberger";
▪ виступи студентських лекторів EAGE;
▪ виступи команди геологічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, що брала участь в Європейському регіональному відбірковому турі
світових нафтогазових змагань Imperial Barrel Award;
▪ виставка спеціальної (тематичної) мінералогічної колекції на тему "Онтогенія мінералів" тощо.
Основні секції конференції:
▪ Геофізика;
▪ Геологія, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ;
▪ Геологія родовищ корисних копалин та економічна геологія;
▪ Геоінформатика;
▪ Геохімія, мінералогія, петрологія;
▪ Загальна та історична геологія;
▪ Гідрогеологія, інженерна геологія, екологічна безпека.
Із 2017 р. конференцію перейменували і вона має назву
"Сучасні проблеми наук про Землю". Кількість учасників
конференції в різні роки змінювалась від 75 (у 2017 р.) до
161 (у 2016 р.), в її роботі брали участь представники молоді
з університету та інших (19 у різні роки) наукових і навчальних установ (рис. 7.13, 7.14).
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Рис. 7.13. На секції конференції (2017)

Рис. 7.14. На секції конференції (2018)

У різні роки в конференції брали участь представники
організацій:
▪ ДГП "Геолекспертиза";
▪ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
▪ ІГГК НАН України (м. Львів);
▪ Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України;
▪ Інститут геологічних наук НАН України;
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▪ Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України;
▪ Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені
М. П. Семененка НАН України;
▪ Карагандинський державний технічний університет;
▪ Карпатське відділення Інституту геофізики імені
С. І. Субботіна НАН України (м. Львів);
▪ Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень
"Енергопроект";
▪ Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
▪ Криворізька загальноосвітня школа № 8;
▪ Криворізький навчально-виховний комплекс № 129
"Гімназія-ліцей академічного спрямування";
▪ Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет";
▪ ННІ Екологічної безпеки Національного авіаційного
університету;
▪ ТОВ "Інженербудпроект";
▪ ТОВ "Основа Солсіф";
▪ УкрНДІ газ (м. Харків);
▪ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
▪ Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича.
Матеріали конференції видавались у вигляді збірників
у 2009–2015 рр. на дисках, а в останні роки – у паперовому
вигляді (рис. 7.15).
Решта конференцій не є постійними. Протягом 2005–2018
рр. вони були присвячені різним напрямам геологічної науки.
У 2005 р. проведено одна всеукраїнська, дві міжнародні та
одна студентська конференції.
1. Четверті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка": 5–6 лютого 2005 р.
Кількість учасників: усього 103, у тому числі 50 працівників
Університету. У роботі конференції взяли участь представники
таких організацій і закладів: Інститут геологічних наук НАН
України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН
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України; Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
України; Державний комітет природних ресурсів України;
Державна геологічна служба України; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. До роботи конференції залучено:
членів-кореспондентів НАН України – 3; докторів наук – 24,
кандидатів наук – 30, аспірантів – 7, студентів – 42. Конференція відбулася у формі наукового читання (четвертого за ліком)
імені академіка Євгена Лазаренка. З проблемною доповіддю
"Людина і Камінь" виступив на конференції професор геологічного факультету В. І. Павлишин. Спеціально до конференції
видавництво КНУ імені Тараса Шевченка 2005 р. видало невелику книгу (5,2 умов. друк. арк.) В. І. Павлишина "Людина і камінь (мінералогічні аспекти)".

Рис. 7.15. Вигляд обкладинки матеріалів
Всеукраїнської наукової конференції-школи
"Сучасні проблеми геологічних наук"
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2. Міжнародна науково-практична конференція "Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне
використання" 13–15 травня 2005 р.
Кількість учасників: усього 131, у тому числі 31 працівник Університету (без студентів). У роботі конференції взяли участь представники Департаменту геологічної служби
Державного комітету природних ресурсів України, Спілки
геологів України, НМР Міносвіти України з питань геологічної освіти, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища МНС і НАН України, Інституту географії НАН України, Національного гірничого
університету (м. Дніпропетровськ), Національного аграрного
університету, Українського Державного геологорозвідувального інституту, Львівського національного університету імені
Івана Франка, Харківського національного університету
ім. Василя Каразіна, Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова, Донецького національного технічного
університету, Київського технічного університету "КПІ",
National Institute for Astrophysics, Mexico, Autonomous University
of Morelos (UAEM), Mexico та ін. До роботи конференції залучено: членів-кореспондентів НАН України – 6; докторів наук – 35;
кандидатів наук – 36; аспірантів – 7; студентів – 167 (із них 40 –
географічного факультету).
Основні теми, що висвітлювалися на конференції: 1) життя
і наукова діяльність академіка В. Г.Бондарчука; 2) джерела
і види енергетики Землі – планетарний і космічні аспекти;
3) основні прояви планетарної енергетики в будові земної
кори, формуванні й розподілі корисних копалин; 4) роль енергетичних проявів у геоекологічних процесах; 5) науковопрактичне використання енергетичних проявів при вивченні
будови земної кори, пошуках корисних копалин, геоекологічних дослідженнях; 6) прояви енергетики Землі й Космосу
в матеріальних пам'ятниках, пам'яті і свідомості людей.
Співробітники факультету в 2005 р. брали участь усього
у 23 конференціях.
113

У 2006 р. на факультеті відбулись: одна міжнародна, одна
всеукраїнська та дві студентські конференції.
1. 17–19 травня 2006 р. відбулася Міжнародна науковопедагогічна конференція "Геологічна освіта та наука в ХХІ ст.
Проблеми викладання геологічних дисциплін". Кількість
учасників: усього близько 100 фахівців, у тому числі 25 працівників Університету. У роботі конференції взяли участь
учені, педагоги та практики з Геологічної служби України,
Львівського національного університету імені Івана Франка,
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
Донецького національного технічного університету,
Національного гірничого університету України, ІваноФранківського національного технічного університету нафти
та газу, Київського геологорозвідувального технікуму, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення НАН України, Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України, Інституту відновлювальної енергетики НАН України, Інституту телекомунікацій
та глобального інформаційного простору НАН України.
Заочно в роботі конференції взяли участь представники
Інституту кристалографії імені О. В. Шубникова РАН, Російського державного геологорозвідувального університету
(Москва), Санкт-Петербурзького гірничого інституту (Санкт-Петербург), Вроцлавського університету (Вроцлав,
Польща), Національного університету Узбекистану імені
Мірзо Улугбека (Ташкент). До роботи конференції залучено:
академіків НАН України – 1; членів-кореспондентів НАН
України – 1; докторів наук – 30, кандидатів наук – 41, докторантів – 2, аспірантів – 12, студентів – 80. Заслухано 32 доповіді, виставлено 11 стендів і одну широку за тематикою геолого-інформаційну газету. До початку роботи конференції видано збірник наукових праць конференції, в якому опубліковано 27 текстів доповідей учасників конференції. Роботу конференції було висвітлено в засобах масової інформації.
Співробітники факультету 2006 р. брали участь у 19 конференціях.
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На факультеті в 2007 р. проведено одну міжнародну, одну
всеукраїнську та одну молодіжну конференцію:
1. 21–23 лютого 2007 р. проведено наукову конференцію
"Від геології до біосферології. Проблеми сьогодення, майбутні
перспективи (до 70-річчя від дня народження професора
С. А. Мороза)". Кількість учасників: усього близько 100 фахівців, у тому числі 21 працівник Університету та 34 співробітники НАН України, 1 співробітник РАН, 6 представників виробничих організацій. Серед учасників конференції з інших
міст – 21, 8 – іноземців (з Росії – 6, Молдови – 1, Білорусі – 1).
У роботі конференції взяли участь учені, педагоги та практики геологічного, географічного, філософського факультетів
КНУТШ, Інституту геологічних наук НАН України, Українського
державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ),
Академії гірничих наук України, ГНУ ОМГОР ННПМ НАН України, УкрНЦЕМ (м. Київ), Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інституту біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України (м. Одеса), Таврійського
національного
університету
ім.
В. І. Вернадського
(м. Сімферополь), Мелітопольського державного педагогічного інституту, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв),
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ), Інституту
стратегічних досліджень при Президенті України, Державної
комісії України по запасах корисних копалин, ДП "Науканафтогаз" (м. Київ), НПЦ "Екологія, Наука, Техніка" (м. Київ), Київського геологорозвідувального технікуму, Інституту етнології та антропології РАН, Санкт-Петербурзького державного
університету (Росія), Московського державного відкритого
педагогічного університету ім. М. О. Шолохова, Володимирського державного педагогічного університету, Башкирського
державного університету (м. Уфа), Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь). До роботи
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конференції залучено: членів-кореспондентів НАН України –
1; наукових співробітників – 14, докторантів – 3, аспірантів –
20, студентів – 40. На пленарному засіданні провідними вченими України було оголошено 8 доповідей; на 4 секціях
заслухано 49 доповідей, із них 22 усні та 27 стендових. До початку роботи конференції видано збірник наукових праць
конференції, в якому опубліковано 55 текстів доповідей учасників конференції. Видано бібліографію проф. С. А. Мороза,
приурочену до 70-річчя з дня народження.
Усього в 2007 р. співробітники взяли участь у 28 конференціях.
На факультеті 2008 р. проведено одну міжнародну, одну
всеукраїнську та одну молодіжну конференції.
1. Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми стратиграфії кам'яновугільної системи", присвячена 100-річчю з дня
народження Ольгерда Леонардовича Ейнора, 16–17 квітня
2008 р. Загальна кількість учасників – 65, із них співробітників Університету – 15, співробітників НАН України (Інститут
Геологічних наук НАНУ) – 15; співробітників інших наукових
організацій (УкрДГРІ та ін.) – 12, іноземних учасників – 23, із
них із Російської Федерації – 20: Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, Геологічний інститут РАН, Всеросійський геологічний інститут ім. О. П. Карпінського
(ВСЕГЕІ), Інститут геології Комі НЦ УрВ РАН, ВНІГРІ, Інститут
геології і геохімії УрВ РАН, АТ "Башгеопроект" (Уфа), Інститут
геології Уфімського НЦ РАН, Південний Федеральний університет (Ростов-на-Дону); Нідерланди – Національний природничий музей (Постбус) – 1; Іспанія – Центр палеоботаніки
(Кордоба) – 1; Польща – Верхньосілезька філія Польського
геологічного інституту (м. Сосновець) – 1. До роботи конференції залучено: акад. НАН України – 1; чл.-кор. НАН України – 1;
професорів – 6; докторів геолого-мінералогічних і геологічних
наук – 15, кандидатів геолого-мінералогічних і геологічних
наук – 30, інших – 22, у тому числі студентів – 12. На конференції заслухано доповіді про наукову спадщину О. Л. Ейнора,
спогади колег та учнів. Обговорено широке коло проблем
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стратиграфії кам'яновугільної системи, регіональної геології
й нафтогазоносності карбону, палеонтології й палеоекології
палеозою, стратиграфії докембрію.
Під час обговорення доповідей учасники конференції висловлювали думки про важливість збереження наукових традицій та наукової школи біостратиграфії на геологічному
факультеті КНУ, залучення студентів до наукових досліджень. Ішлося також про напрями та шляхи міжнародної
співпраці з вивчення палеонтології, стратиграфії та корисних
копалин кам'яновугільної системи.
2. Міжнародна науково-практична конференція "Еволюція
докембрійських гранітоїдів і пов'язаних з ними корисних копалин у зв'язку з енергетикою Землі й етапами її тектономагматичної активізації", 4–6 березня 2008 р. Загальна
кількість учасників 83, у тому числі 32 співробітники Університету. У роботі конференції брали участь представники
таких організацій і закладів: Державна геологічна служба
України; Спілка геологів України; Міністерство освіти і науки
України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Львівський національний університет імені Івана Франка,
Національний гірничий університет, Донецький національний технічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Відділення наук про
Землю НАН України, Інститут геологічних наук, Інститут
геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. М. П. Семененка, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України; Міністерство з
надзвичайних ситуацій України; Концерн "Надра"; Український Державний геологорозвідувальний інститут; Українське
географічне товариство; Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова; Інститут експериментальної мінералогії РАН; Інститут геології Кольського наукового центру
РАН, м. Петрозаводськ, РФ; Інститут геології Комі Уральського наукового центру РАН, м. Сиктивкар, РФ; інших організацій. До роботи конференції залучено: академіків
НАН України – 6; академіків РАН – 2; академіків РАЕН – 1;
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членів-кореспондентів НАН України – 2; докторів наук – 19;
кандидатів наук – 20; аспірантів – 3; студентів – 40. Видано
матеріали конференції у збірці "Еволюція докембрійських
гранітоїдів і пов'язаних з ними корисних копалин у зв'язку з
енергетикою Землі й етапами її тектоно-магматичної активізації". Основні розділи роботи конференції: 1) питання
теорії геологічних процесів, проблемні напрями геологічних
досліджень, гіпотези; 2) металоносність гранітоїдів етапів
ТМА земної кори, методи їхнього вивчення і оцінки;
3) прикладні аспекти геологічних досліджень.
Конференції за участі співробітників факультету в 2008 р. – 33.
На факультеті в 2009 р. проведено одну міжнародну конференцію "Моніторинг геологічних процесів та екологічного
стану середовища", одну всеукраїнську молодих учених та
одну міжвідомчу наукову сесію.
12–13 травня 2009 р. на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в
рамках Дня науки відбулася Міжвідомча наукова сесія "Сучасні проблеми теорії і практики наук про Землю і перспективи їхнього розвитку", присвячена 100-річчю з дня народження першого декана геологічного факультету Гаврусевича Бориса Олександровича та 65-річчю геологічного факультету. Загальна кількість учасників 154, у тому числі співробітників Університету – 41. До роботи сесії залучено: академіків
НАН України – 2; членів-кореспондентів НАН України – 2; докторів наук – 26; кандидатів наук – 56; аспірантів – 14; студентів – 35. Основні питання сесії: 1) питання теоретичної геохімії, петрографії, петрофізики та нові методи досліджень
(куратори: чл.-кор. НАН України Пономаренко О. М., доц.
Шнюков С. Є.); 2) екогеохімічні дослідження, питання техногенної й природної безпеки (акад. НАН України Шестопалов В. М., проф. Коржнев М. М.); 3) сучасні проблеми і основні
напрями розвитку геофізичних досліджень (акад. НАН України
Старостенко В. І., проф. Вижва С. А.); 4) геохімічні методи пошуків корисних копалин і петрофізичні дослідження (проф.
Галецький Л. С., проф. Толстой М. І.); 5) геохімія, петрофізика
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і гідрогеологія природних середовищ (чл.-кор. НАН України
Митропольський О. Ю., доц. Кошляков О. Є.); 6) питання космохімії і космофізики (акад. НАН України Соботович Е. В.,
проф. Івченко В. М.). Заплановано видання матеріалів сесії
у "Віснику Київського університету. Геологія". У роботі конференції взяли участь представники багатьох вітчизняних
організацій і закладів, серед яких: Державна геологічна служба України; Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ), Донецький національний політехнічний університет; Інститут геоекологічних проблем Донбасу (м. Донецьк);
УкрДГРІ; Державна геологічна служба Мінприроди України;
Експ. № 94 КП "Кировгеологія" ДГС України; Інститут геохімії
навколишнього середовища НАН і МНС України; Інститут
геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка
НАН України; Центр геофізичних досліджень РДРГП "Північгеологія", Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАНУ, Відділ сейсмології Інституту (м. Сімферополь) та Карпатське
відділення (м. Львів); Інститут прикладних проблем екології,
геофізики і геохімії; Центр менеджменту і маркетингу в галузі
наук про Землю ІГН НАНУ; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Сімферополь); ВАТ "Укрнафта"; Центр воєнно-стратегічних досліджень Національної
академії оборони України; Інститут геології і геохімії горючих
копалин НАН України (м. Львів); Рівненська геологічна експедиція ПДРГП "Північгеологія".
Конференції за участі співробітників факультету 2009 р. – 17.
На факультеті 2010 р. проведено одну міжнародну конференцію "Моніторинг геологічних процесів та екологічного
стану середовища", одну всеукраїнську молодих учених.
У 2010 р. кількість конференцій за участю співробітників
факультету – 46.
У 2011 р. на факультеті проведено одну міжнародну та
одну всеукраїнську молодіжну конференції.
18–22 квітня 2011 р. відбулась Міжнародна конференція
"Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально119

сировинної бази України та світу". Кількість учасників:
усього – 174, зокрема з України, Росії та Азербайджану,
співробітників університету – 32; співробітників НАН України – 26; провідних учених (академіків, членів-кореспондентів,
професорів) – 40; у тому числі іногородніх – 77; іноземних – 4.
Робота конференції проводилася за такими секціями:
1. Геолого-економічна оцінка родовищ металічних і неметалічних корисних копалин.
2. Геолого-економічна оцінка родовищ горючих корисних
копалин.
3. Актуальні теоретичні й методичні питання економічної
геології.
4. Екологічні проблеми освоєння надр.
Основними темами доповідей і обговорень були:
▪ стан і перспективи розвитку мінерально-сировинної бази (МСБ) України та світу;
▪ світові тенденції та інноваційні проекти раціонального
використання МСБ;
▪ принципи, методи та результати геолого-економічної
оцінки родовищ корисних копалин (РКК);
▪ наукові засади пошуків та оцінки промислових типів
родовищ на початковій стадії їхнього вивчення;
▪ дослідження речовинного складу РКК та оцінка якості
мінеральної речовини;
▪ нові результати вивчення родовищ традиційного і нетрадиційного типу, у тому числі техногенних;
▪ екологічні проблеми видобування та використання мінеральної сировини;
▪ роль МСБ у забезпеченні сталого розвитку економіки
України та світу.
У 2011 р. зроблено 171 доповідь, з яких 78 – на міжнародних конференціях, 34 – на міжнародних за межами України.
У 2012 р. на факультеті проведено одну міжнародну
("Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища") та одну всеукраїнську молодіжну
конференції.
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У 2012 р. співробітниками факультету зроблено 208 доповідей на 129 конференціях, з яких 178 – на міжнародних
конференціях, 58 – на міжнародних за межами України.
У 2013 р. на факультеті проведено дві міжнародні ("Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка,
перспективи" та "Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи") та одна всеукраїнська
молодіжна конференції.
Міжнародна наукова конференція "Нетрадиційні джерела
вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" відбулась на геологічному факультеті 16–18 жовтня 2013 р.
Мета наукової конференції полягала в обміні досвідом фахівців, розробці єдиних підходів щодо пошуків, розвідки та
діагностики нетрадиційних порід-колекторів, насичених
вуглеводнями та здатних до рентабельної експлуатації на
території України. Подібна конференція проводилась уперше на базі геологічного факультету університету. Конференція сприяла налагодженню наукових зв'язків, пошукам
потенційних замовників щодо виконання наукових і дослідницьких робіт, спрямованих на приріст запасів вуглеводнів
в країні, виявленню нових родовищ і покладів нафти і газу,
поширенню замовників наукової продукції Київського університету.
4–5 березня 2013 р. на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
відбулась Міжнародна науково-практична конференція
"Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої
зони Східної Європи".
Тематика конференції торкалася різноманітних питань
петрології, геохімії та петрофізики вивержених порід, таких
як з'ясування природи і причин їхнього різноманітного
утворення, магматичні перетворення мантії в зонах субдукції (експериментальні дослідження), нові типи вивержених
порід, кількісний розподіл хімічних елементів і фізичних
властивостей у вулканітах, еволюція і генезис кайнозойського вулканізму в окремих регіонах, геохімія вулканічних
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серій, геодинамічний контроль вулканізму, нафтогазоносність регіонів з інтенсивною вулканічною діяльністю тощо.
У роботі конференції взяли участь провідні вчені та дослідники науково-дослідних інститутів АН України, видатні
вчені Росії, Вірменії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Хорватії,
дослідники вищих навчальних закладів, працівники виробничих організацій України.
Професори Московського державного університету імені
М. В. Ломоносова Короновський М. В. та Перчук О. Л. провели
курс лекцій 4–6 березня студентам, аспірантам і співробітникам геологічного факультету (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Короновський М. В. під час лекції

Визначною подією геологічного факультету стало привітання з 85-річним ювілеєм видатного вченого, заслуженого
професора Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Толстого Михайла Івановича. Ректор університету привітав М. І. Толстого і вручив відзнаку Вченої
ради, привітали голова профкому університету Цвих В. Ф.,
видатні професори, учні (рис. 7.17).
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Рис. 7.17. Привітання з 85-річним ювілеєм
професора Толстого М. І.

2013 року співробітниками факультету зроблено 125 доповідей, 94 – на міжнародних конференціях.
2014 року на факультеті проведено одну міжнародну
конференцію "Роль вищих навчальних закладів у розвитку
геології", куди входила молодіжна секція.
На геологічному факультеті Київського національного
університету імені Тараса Шевченка 31 березня – 3 квітня
2014 р. відбулась Всеукраїнська конференція "Роль вищих
навчальних закладів у розвитку геології" (рис. 7.18, 7.19).
У конференції взяли участь 222 учасники, з них студентів
і аспірантів – 36, співробітників університету – 64, НАН
України – 27, НАН Азербайджану – 3, РАН – 1, галузевих академій, організацій – 62, Азербайджану – 5, Росії – 20, Казахстану – 8. Провідних учених (акад., чл.-кор., проф., д-р. наук)
– 42, у тому числі: іногородніх – 16, іноземних – 12. Участь
у конференції взяли 46 організацій.

123

Рис. 7.18. Виступ на пленарному засіданні

Рис. 7.19. Під час роботи секцій конференції

З привітанням виступили проректор з наукової роботи
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри геофізики, д-р геол. наук, проф. Вижва С. А., заступник директора Інституту геофізики імені
С. І. Субботіна НАН України Кендзера О. В.
На пленарному засіданні були представлені 7 доповідей
провідних учених України, на секційних – 15.
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Напрями роботи конференції:
1. Проблеми та перспективи розвитку геологічної освіти.
Стандарти геологічної освіти.
2. Історія геологічної освіти.
3. Освітянська наука в розвитку мінерально-сировинної бази.
4. Прикладні геологічні науки та дисципліни.
5. Сучасні інноваційні технології та методики обробки
геологічної інформації.
6. Комп'ютерні технології при викладанні геологічних
дисциплін.
7. Сучасні проблеми геологічних наук (молодіжна секція).
З погляду розвитку геологічної освіти найбільшу увагу
привернула доповідь декана геологічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
проф. М. М. Павлуня "Про необхідність удосконалення навчальних планів підготовки фахівців напряму «геологія»".
Автор пропонує свій проект переліку дисциплін і закликає їх
ствердити, а для загальновизнаних дисциплін напрацювати
типові програми. Цю ж тему, але дуже розпливчасто, висвітлив проф. В. М. Гулій (ЛНУ імені І. Франка).
Проф. О. І. Матковський у доповіді "Єдина в Україні кафедра мінералогії Львівського університету, її внесок у геологічну освіту та науку" акцентував увагу на 150-річну діяльність цієї кафедри, яка, як єдина в Україні, зберегла свою
первісну назву і тривалий час була центром зародження
і розвитку регіонально-мінералогічних досліджень.
А. А. Лівенцева у доповіді "Початкова геологічна освіта –
інвестиція в майбутнє країни" розповіла про проблеми
впровадження в середню школу геологічних дисциплін
і створення геологічних класів.
Професор Петрозаводського державного університету
М. В. Шаров розказав про розвиток геологічної освіти в цьому навчальному закладі, зокрема, про корисну кооперацію
освітянських і академічних педагогів і вчених.
Персоналіям геологічного факультету імені Тараса Шевченка присвятили свої доповіді доценти Л. С. Киселевич
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і П. І. Грищук. Перший акцентував увагу на Б. Л. Лічкові, другий – на деканах геологічного факультету КНУ імені Тараса
Шевченка (від В. І. Крокуса до В. А. Михайлова).
Цікаві сторінки про розвиток геомагнетизму в КНУ імені
Тараса Шевченка розповів О. І. Меньшов, а О. С. Огієнко агітував за розширення та поглиблення навчальної маршрутної геологічної практики – вагомого чинника підготовки
висококваліфікованих фахівців.
Певний резонанс викликала доповідь М. М. Курило "Розвиток спеціальності "економічна геологія" у світлі головних
перспектив відтворення вітчизняної мінерально-сировинної
бази". Відзначилася, зокрема, певна суперечність сутності та
назви дисципліни.
Підвів підсумок роботи секції В. І. Павлишин. Він стисло
зупинився на основних проблемах освіти та науки, шляхах
їхнього подолання за рахунок пріоритетного розвитку регіонально-прикладних досліджень.
Робота секції "Сучасні проблеми геологічних наук"
(молодіжна секція) проходила 3 квітня 2014 р. Було заявлено 30 доповідей. Крім доповідачів, у роботі конференції взяли
участі три викладачі та студенти геологічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2014 р. співробітниками факультету зроблено 137 доповідей на 52 конференціях, з яких 91 – на міжнародних
конференціях, 26 – на міжнародних за межами України.
У 2015 р. в ННІ "Інститут геології" проведено одну міжнародну конференцію, одну всеукраїнську конференціюшколу.
Міжнародну наукову конференцію "Природничі музеї та
їхня роль в освіті і науці" було проведено 27–30 жовтня 2015 р.
Кількість учасників: усього – 125; співробітників університету – 23; співробітників НАН України – 65; провідних
учених (академіків, членів-кореспондентів, професорів) – 7;
у тому числі іногородніх – 33; іноземних (указати, з яких
закладів, установ, країн): 2 – Франція, Університет м. Пуатьє;
2 – Польща, Університет м. Вроцлав; 2 – Росія, м. Калінінград,
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Музей янтарю; 2 – Таджикистан, відділ науки, Головне
управління геології республіки Таджикистан, м. Душанбе.
На конференції працювало дві секції – геологічна і біологічна. Геологічна секція працювала в приміщенні ННІ
"Інститут геології". На секції було зроблено 29 усних та
31 стендових доповідей. Розглядалися питання музейних
колекцій (створення, типізація, паспортизація, облік, експонування), геологічні депозитарії, роль природничих музеїв в
освітньому процесі та екологічному вихованні, геологічні
пам'ятки, геосайти, природне каміння в архітектурі, мистецтві, археології.
Біологічна секція працювала в приміщенні ННПМ НАН
України. На секції було зроблено 16 усних, 10 стендових та
24 заочні доповіді, які були присвячені ролі музеїв у вивченні та збереженні біорізноманіття та ролі колекцій у розробці
основних біологічних концепцій. Частина доповідей була
присвячена опису окремих музейних колекцій та експонатів
з ННПМ НАН України та інших природничих музеїв України.
Крім цього, 30 жовтня відбулося організаційне засідання
Природничої секції ІСОМ України.
У 2015 р. співробітниками факультету зроблено 138 доповідей, з яких 88 – на міжнародних конференціях, 26 – на
міжнародних за межами України.
У 2016 р. в ННІ "Інститут геології" проведено 1 міжнародну конференцію "Метасоматизм та рудоутворення" і одну
всеукраїнську конференцію-школу.
Міжнародну наукову конференцію "Метасоматизм та рудоутворення" проведено 5–7 жовтня 2016 р.
Кількість учасників: усього – 107; співробітників університету – 27; співробітників НАН України – 42; провідних
учених (академіків, членів-кореспондентів, професорів) – 15;
у тому числі іногородніх – 6; іноземних (указати, з яких закладів, установ, країн) – 10.
На конференції працювали пленарна і стендова секції, а
також виставкова експозиція "Метасоматичні породи і руди"
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На секціях було зроблено 16 усних та 23 стендові доповіді. На кожну усну доповідь відводилось 20 хв. (разом із запитаннями). Розглядалися питання:
▪ геологічної будови, геотектонічного контролю та зв'язку
з магматизмом родовищ гідротермально-метасоматичного
походження;
▪ виявлення та характеристика метасоматичних рудних
об'єктів геофізичними методами;
▪ дослідження мінералів, мінеральних парагенезисів, зональності та стадійності формування метасоматитів;
▪ аналізу джерела речовини та природи метасоматичних
розчинів;
▪ розробки геологічних моделей процесів метасоматичного породо- та рудоутворення;
▪ класифікації метасоматичних порід;
▪ прогнозно-пошукового значення метасоматитів;
▪ геології, геохімії та петрології гідротермально-метасоматичних родовищ урану.
На виставковій експозиції (Геологічний музей ННІ "Інститут
геології") було представлено три тематичні колекції рудоносних метасоматитів Українського щита:
▪ золотоносні кварц-карбонатні метасоматити (монаховіти) зеленокам'яних структур Середнього Придніпров'я;
▪ фенітизовані вмісні породи та феніти екзоконтактового
метасоматичного ореолу лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Приазов'я (Український щит);
▪ ураноносні натрієві лужні метасоматити Українського
щита.
Колекції супроводжувались інформаційним повідомленням, оглянуті та обговорені учасниками конференції.
У рамках Конференції 4 жовтня 2016 р. на базі "Інституту
геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка підприємством "Експертна рада Спілки геологів України" за участі ННІ "Інститут геології" і УкрДГРІ проведено семінар за проектом KINDRA.
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На семінарі у форматі "круглого столу" були розглянуті
питання, що стосуються:
▪ державної системи моніторингу підземних вод;
▪ створення єдиної галузевої бази даних "Підземні води";
▪ створення Науково-методичного центру з моніторингу
довкілля;
▪ стану гідрогеологічних робіт, що виконуються за кошти
державного бюджету;
▪ регіональних геологічних досліджень (у тому числі гідрогеологічного картування масштабу 1 : 200000 у складі
робіт зі створення Держгеолкарти-200) та ін.
Співробітники ННІ "Інститут геології" активно беруть
участь у конференціях. У 2016 р. опубліковано 182 тез,
з яких 27 – за кордоном.
У 2017 р. в ННІ "Інститут геології" проведено одну міжнародну конференцію "Моніторинг геологічних процесів та
екологічного стану середовища", одну всеукраїнську конференцію-школу "Сучасні проблеми наук про Землю".
Співробітники ННІ "Інститут геології" активно беруть участь у конференціях і в 2017 р., опубліковано 208 тез, із них 110
– на міжнародних конференціях, з яких 18 – за кордоном.
У 2018 р. в ННІ "Інститут геології" проведено одну міжнародну конференцію "Моніторинг геологічних процесів та
екологічного стану середовища", одну всеукраїнську конференцію-школу "Сучасні проблеми наук про Землю".
У 2018 р. співробітниками факультету зроблено 236 доповідей на 47 конференціях, з яких 146 – на міжнародних
конференціях, 13 – на міжнародних за межами України.
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8. Наукова робота студентів
У ННІ "Інститут геології" існують такі осередки студентів,
аспірантів і молодих учених:
▪ рада молодих учених (РМВ);
▪ наукове товариство студентів (НТС);
▪ студентське конструкторське бюро (СКДБ);
▪ студентські осередки зарубіжних і всеукраїнських професійних організацій:
- Society of Exploration Geophysicists (SEG) (Товариство
геофізиків-розвідників);
- AGE (Європейська асоціація геовчених та інженерів);
- AAPG (Американська асоціація нафтових геологів);
- Society of Economic Geologists (Міжнародна спілка
економ-геологів);
- студентське відділення Всеукраїнського товариства
геоінформатики.
Студентське відділення Всеукраїнського товариства геоінформатики створено і діє з 2004 р. Студенти безкоштовно
беруть участь у щорічних міжнародних конференціях
"International Conference on Geoinformatics – Theoretical and
Applied Aspects", користуються професійними джерелами
інформації. Керівництво осередком здійснюють співробітники кафедри геоінформатики.
Створена в 2005 р. на базі геологічного факультету молодіжна українська секція міжнародної спілки економ-геологів
(Society of Economic Geologists), що має офіційний статус.
Створення секції мало на меті розширення зв'язків українських студентів з міжнародною геологічною спільнотою
(куратор – доц. Грінченко О. В.). Завдяки участі в міжнарод130

ній спілці економ-геологів студенти ННІ "Інститут геології" –
активні члени української секції – мають можливість:
▪ вільного доступу до статей (електронних pdf-версій),
опублікованих в останніх номерах всесвітньо відомого журналу "Economic Geology";
▪ отримувати щоквартальні випуски інформаційного
журналу "SEG News Letters" з повідомленнями про останні
публікації, конференції та події, що відбувалися в геологічному світі економічної геології;
▪ брати безпосередню участь у студентських конференціях,
отримуючи суттєві знижки на реєстраційний внесок щодо участі в конференції, плати за проживання та дорожнього гранту.
Створено в 2008 р. студентський осередок AAPG (Американська асоціація нафтових геологів) – Kyiv University
Geological Chapter. Членство в AAPG дає студентам певні
преференції: отримання журналів AAPG Bulletin і Explorer,
пільги за участі в міжнародних конференціях та ін. Членство
студентів на 2006 р. спонсорувала компанія Halliburton.
Уперше в 2009 р. та надалі щорічно завдяки активній діяльності студентів команда Київського університету (керівник – доц. Віршило І. В.) брала участь у конкурсі AAPG
(Американська Асоціація нафтових геологів) Imperial Barrel
Award (м. Прага, Чеська Республіка). Змагання відбуваються
у форматі презентацій та спілкування із журі, що складається із провідних фахівців великих світових нафтових концернів. Робоча мова заходу – англійська (рис. 8.1, 8.2).
Слід відмітити, що основною метою даного конкурсу організатори вважають освітню. За ці роки рівень виступів усіх
команд значно зріс, у тому числі відмічається значний прогрес і наших виступів.
Відмітимо, що в ННІ "Інститут геології" з 2014 р. формувалося по 2 команди, за результатами яких відбиралась на
конкурс краща. Важливим є те, що зазвичай команда складається із студентів, що брали участь в університетському
експерименті з поглибленого вивчення англійської мови, що
позитивно вплинуло на якість підготовки.
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Рис. 8.1. Команда ННІ "Інститут геології" та її керівник
доц. Віршило І. В. на конкурсі в Празі в 2018 р.

Рис. 8.2. Команда ННІ "Інститут геології", її керівник
доц. Віршило І. В. та організатори конкурсу в Празі (2016)
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Можливість участі в даному конкурсі стимулює студентів
до поглибленого вивчення фахових предметів не тільки своєї спеціальності, але й суміжних.
У 2004 р. вперше в Україні створено студентську секцію
EAGE, яка продовжує активно функціонувати. У 2010 р. студенти осередку взяли участь у Geo-Quiz. Найкращі студенти –
члени EAGE отримували гранти і брали участь у зарубіжних
конференціях EAGE.
З 2002 р. в ННІ "Інститут геології" існує студентський
осередок Товариства геофізиків-розвідників (SEG). Вони отримують журнали та доступ до бази журналів Geophysics
і The Leading Edge.
Уперше в 2017 р. студенти-геофізики Інституту: Лошаков
Олег, Русаченко Наталія та Петрокушин Олег взяли участь у
польових геофізичних зборах, які проходили в Бухаресті,
Румунія з 2–12 вересня і були організовані Bucharest SEG
Student Chapter (рис. 8.3). Також студенти-геофізики: Лошаков Олег, Марія-Валерія Ігнатьєва та Петрокушин Олег брали участь у польових геофізичних зборах, що проходили в
Польщі й були організовані Krakow SEG Student Chapter.

Рис. 8.3. У польовому таборі в Румунії (2017)
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Студентський осередок у 2017 р. одержав грант 3200 дол
і провів польовий геофізичний табір у Києві та Кам'янецьПодільському.
Протягом 2018 р. студенти-геофізики ННІ "Інститут геології" відвідали п'ять міжнародних навчальних польових
таборів і міжнародну конференцію, на яких отримали незабутні враження та набули корисних навичок для свого майбутнього кар'єрного зростання. Табори та конференція проходили в таких країнах: Україна (рис. 8.4), США, Угорщина,
Чехія, Румунія, Польща.

Рис. 8.4. У польовому таборі 2018 р. в Україні

У 2018 р. започатковано співпрацю з Університетом Адама
Міцкевича (Польща), Університетом Бухаресту (Румунія),
Університетом Ясс (Румунія), Гірничо-геологічним університетом Софії (Болгарія). Польові табори проводилися за
підтримки спілки геофізиків-розвідників (SEG) та інших
компаній, що виступали спонсорами і партнерами. Студенти,
що відвідували ці міжнародні табори, є молоді та амбіційні
учасники спілки SEG.
Студенти Інституту геології взяли участь у найбільшій
геофізичний конференції року – SEG Annual Meeting, яка
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в 2018 р. проходила в м. Анахайм, США. На цій конференції
були підбиті підсумки діяльності студентських осередків
SEG, яких налічується більше 500 у всьому світі. Цей момент
став надзвичайно хвилюючим і несподіваним, оскільки вперше в історії студентський осередок Київського національного університету імені Тарасі Шевченка не просто потрапив до списку десяти найактивніших осередків року, а й здобув найвищу нагороду – Best Student Chapter Award (рис. 8.5).
Крім отримання перехідного кубку, який протягом наступного року зберігатиметься у стінах Інституту, здобуття
цього титулу означає і отримання грошового призу в розмірі 5000 дол.

Рис. 8.5. Студенти Олег Лошаков та Олег Петрокушин
під час вручення перехідного кубку
Best Student Chapter Award

Із 2009 р. наші студенти-лідери осередку SEG та його активні члени відвідували за грантовими програмами освітні
студентські курси SEG та конференції (табл. 8.1).
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Таблиця 8.1. Освітні студентські курси SEG та конференції
(2009–2018)
Мета поїздки,
Місце
Студенти
програма
проведення
м. Амстердам
Устенко Є.
програми ExxonMobil (2009)
(Нідерланди)
програми ExxonMobil SEP
м. Санкт-Петербург
7 студентів
(2010)
(Росія)
Кострець А.,
Тройніч К.,
м. Лас-Вегас
Ширков Б.,
програми Chevron (2012)
(США)
Антощук В.,
Ільченко Т.
Ільченко Т.,
симпозіум лідерів
м. Х'юстон
Бриков В.
і конференції SEG (2013)
(США)
Навчальний тиждень
Інтернаціональної
м. Куала Лумпур
Чернов А.
нафтогазової технологічної
(Малайзія)
конференції (2014)
симпозіум лідерів
м. Новий Орлеан
Лошаков О.
і конференції SEG (2015)
(США)
симпозіум лідерів
м. Новий Орлеан
Рибнікова О.
і конференції SEG (2016)
(США)
симпозіум лідерів
м. Х'юстон
Краснікова О.
і конференції SEG (2017)
(США)
Петрокушин О., програма SLS, програма SEP
м. Анахайм
Лошаков О.
(Exxon Mobil) (2018)
(США)

У 2019 р. Студентським осередком був проведений третій
польовий табір Geoscience Field Camp in Ukraine 2019 з 11
по 18 серпня. Він пройшов у Західних Карпатах, поблизу
м. Ужгород. У польовому таборі взяли участь 12 учасників
із 6 країн (Угорщина, Румунія, Хорватія, Польща, Єгипет,
Україна). У вересні місяці наші студенти брали участь
у польовому таборі в Польщі.
У Сан-Антоніо, Техас, США 15–20 вересня 2019 р. відбулися щорічні збори SEG Annual Meeting, в яких взяли участь
двоє студентів 4 курсу групи "геофізика" – Петрокушин Р.
136

і Корнієнко А. (рис. 8.6). Петрокушин взяв участь у програмі
Student Leadership Symposium (SLS), а Корнієнко представляв
наш осередок, оскільки минулого року він став найкращим.

Рис. 8.6. Студенти-геологи в Америці (2019)

Студентське конструкторське бюро працює завдяки співробітникам кафедри геофізики, де декілька студентів проводять наукові дослідження.
Членами НТС і РМВ надавалась допомога в проведенні
Всеукраїнських конференцій-шкіл "Сучасні проблеми наук
про Землю", Міжнародних наукових конференцій "Геоінформатика" та "Моніторинг геологічних процесів і екологічного стану середовища" тощо, членами НТС було неодноразово проведено брейн-ринги між командами студентів, а
також студентів і викладачів (рис. 8.7).
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Рис. 8.7. Переможці брейн-рингу в (2016)

У ННІ "Інститут геології" студенти, аспіранти і молоді
вчені протягом багатьох років брали участь у проведенні
багатьох наукових конкурсів:
▪ МОН наукових робіт студентів;
▪ НАН України наукових робіт студентів;
▪ Стипендіальна програма "Завтра UA" фонду Пінчука тощо.
Майже щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнському
конкурсі МОН України студентських наукових робіт. Багато з них
отримували призові місця на конкурсі, зокрема: Ярещенко С. –
1 місце (2005), Заманська М. – 2 місце (2007), Заманська М. –
3 місце (2008), Шинкаренко А. – 1 місце (2014), Ягорлицька К. –
2 місце (2016), Березіна П. – 3 місце (2017), Шишенко О. –
3 місце, Ємець В. – 3 місце (2018) (рис. 8.8.).
Премією НАН України в конкурсі за найкращі наукові роботи нагороджувались: Продайвода Т. та Шевченко О. (2005),
Індутний Ф. (2006), Марченков Д. (2007), Онанко Ю. (2009),
Мороз А., Чабанюк А. та Чорномиз А. (2010), Салміна А. (2011),
Стич О. (2014), Медвєдєва О. (2016), Петрокушин О. (2017),
Краснікова О. (2018).
У конкурсному відборі до Стипендіальної програми фонду "Завтра UA" студенти геологічного факультету брали
участь не дуже активно, зокрема, подавали 1–2 роботи в рік,
починаючи з 2007 по 2011 р. За всі роки тільки О. Гуда
отримала стипендію фонду Пінчука в 2008 р.
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Рис. 8.8. Шишенко О. серед призерів конкурсу МОН (2018)

У 2007 р. з ініціативи геологічного факультету укладено
договір про надання компанією "Tokyo Boeki CIS Ltd." (Японія) восьми іменних стипендій "Токіо Боекі" для студентів,
аспірантів і молодих учених природничих факультетів
Університету, що показали особливі успіхи в навчанні
та науковій діяльності й спеціалізуються в галузі дослідження
речовинного складу і структури мікро- і нанорозмірних
об'єктів з використанням високотехнологічного обладнання.
Протягом року студенти беруть участь у профільних
конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня як
в Україні, так і за її межами. Здебільшого це конференції:
Всеукраїнська молодіжна конференція-школа "Сучасні проблеми наук про Землю", Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об'єднані наукою", Міжнародна молодіжна конференція "Шевченківська весна", Міжнародна конференція "Геоінформатика", Міжнародна конференція "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища", Міжнародна конференція Європейської асоціації геовчених та інженерів
(EAGE), Міжнародна конференція "European SEG Student
Chapter Conference" тощо.
На основі своїх наукових досліджень студенти публікують тези в матеріалах конференцій та наукові статті у співавторстві з науковими керівниками (рис. 8.9).
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Рис. 8.9. Кількість публікацій студентів в останні роки

Свої дослідження студенти проводять у межах бюджетних, грантових, договірних і кафедральних тем. Безпосередню участь у виконанні науково-дослідних робіт брали студенти в НДЛ Теоретичної й прикладної геофізики, НДЛ
мінералого-геохімічних досліджень, у НДЛ фізико-хімічних
досліджень гірських порід. При використанні отриманих
при роботі фактичних даних студенти виконали кваліфікаційні роботи бакалаврів, дипломні роботи спеціалістів
і магістерські роботи.
Усі молодіжні наукові осередки ННІ "Інститут геології"
об'єднує Рада молодих учених інституту.
За активного сприяння РМВ ННІ "Інститут геології"
в Університеті було проведено низку заходів, спрямованих
на популяризацію науки загалом та активізацію молодих
учених. Ще одним напрямом роботи Ради молодих учених
є налагодження співпраці з РМВ Університету.
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9. Підготовка кадрів
вищої кваліфікації
9.1. Аспірантура та докторантура
У сфері підготовки кадрів вищої кваліфікації у рамках геологічних спеціальностей ННІ "Інститут геології" посідає
достойне місце в Україні.
Набір на навчання до аспірантури та докторантури
Інституту здійснювався до 2015 р. за 13 спеціальностями
(табл. 9.1). Із 2016 р. на всіх кафедрах Інституту підготовка
здійснюється за спеціальністю 103 "Науки про Землю"
(спеціалізації: загальна та регіональна геологія; економічна
геологія; гідрогеологія; геофізика; геологічна інформатика
(геоінформатика); геологія нафти і газу; мінералогія,
кристалографія).
До 2016 р. навчання в аспірантурі проводилось протягом
трьох років. За цей період аспірант мав підготувати дисертацію та скласти іспити з англійської мови, філософії та спеціальності. Майже весь час перебування в аспірантурі відводився на проведення наукових досліджень та оформлення дисертації. Докторантура передбачала написання докторської
дисертації та її представлення протягом трьох років.
Усі наукові спеціальності, за якими проводилась підготовка кадрів вищої кваліфікації, забезпечувались консультаціями, керівництвом високопрофесійних наукових і науковопедагогічних працівників, докторів і кандидатів наук; сучасною науково-дослідною базою, експериментальною та матеріально-технічною базами. Навчання в аспірантурі прово141

диться із залученням провідних спеціалістів і використанням
лабораторного обладнання галузевих науково-дослідних
інститутів НАН України.
Таблиця 9.1. Шифри спеціальностей,
за якими проходила підготовка кадрів вищої кваліфікації
Шифр
спеціальності
04.00.01
04.00.02
04.00.04
04.00.05
04.00.06
04.00.07
04.00.08
04.00.09
04.00.11
04.00.17
04.00.19
04.00.20
04.00.22
103

Назва спеціальності
Загальна та регіональна геологія
Геохімія
Геотектоніка
Геологічна інформатика
Гідрогеологія
Інженерна геологія
Петрологія
Палеонтологія і стратиграфія
Геологія металічних і неметалічних
корисних копалин
Геологія нафти і газу
Економічна геологія
Мінералогія, кристалографія
Геофізика
Науки про Землю (з 2016 р.)

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення дає можливість виконувати лабораторні та наукові
дослідження з використанням: сучасного спеціалізованого
програмного забезпечення, ГІС-моделювання, використання
матеріально-технічної бази двох науково-дослідних лабораторій та науково-дослідного сектора фізико-хімічних досліджень гірських порід, геологічного музею.
ННІ "Інститут геології" добре оснащений комп'ютерною
технікою, програмним забезпеченням, має два навчальні
комп'ютерні класи загального доступу, два кафедральні та
два міжкафедральні класи. Для вирішення складних завдань
і наукових досліджень аспірантів і докторантів ННІ "Інститут геології" має потужний кластер.
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Із 2016 р. підготовка в аспірантурі (протягом чотирьох
років) чи докторантурі (протягом двох років) передбачає
виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової (для докторантів) програми вищого навчального закладу за спеціальністю 103 "Науки про Землю" та проведення
власного наукового дослідження.
Протягом терміну навчання в аспірантурі аспірант зобов'язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
зокрема здобути теоретичні знання (40 кредитів), уміння,
навички та інші компетентності, достатні для продукування
нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також
провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, захистити дисертацію.
Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки
доктора філософії та максимальний навчальний час наведено
в табл. 9.2.

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4

Професійна теоретична підготовка
Обов'язкові навчальні дисципліни
Дисципліни вибору факультету/інституту
Дисципліни вибору аспіранта
Асистентська педагогічна практика
Науково-дослідницька робота
Підготовка та захист дисертаційної роботи
Разом
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Кредитів

Цикли дисциплін

Навчальних
годин

Таблиця 9.2. Розподіл змісту освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії
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Підготовка в аспірантурі та докторантурі за новою системою завершується захистом наукових досягнень аспіранта або докторанта в тимчасовій спеціалізованій вченій раді.
Протягом розглянутого періоду кількість аспірантів в ННІ
"Інститут геології" постійно змінювалась у зв'язку із загальнодержавною тенденцією зменшення набора до аспірантури.
Із 2000 по 2011 р. у середньому кількість аспірантів, яких
приймали на 1 курс, була приблизно однаковою – близько
10 осіб (рис. 9.1). Із 2012 по 2015 рр. ця кількість різко
збільшилась до 17 осіб у середньому, найбільша кількість
набраних аспірантів становила 20 осіб у 2013 р. Із 2014 р. по
сьогодення з кожним роком кількість бюджетних місць при
вступі до аспірантури зменшувалась до двох місць у 2018 р.
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Рис. 9.1. Кількість бюджетних місць при наборі на навчання
до аспірантури і докторантури (2000–2018)

Більше всього за 2000–2015 рр. вступило на навчання до
аспірантури за спеціальністю 04.00.22 – геофізика (52 особи),
більше 20 осіб зараховано на спеціальності 04.00.06 – гідрогеологія (23), 04.00.01 – геологія (22), 04.00.05 – геоінформатика (21), причому остання спеціальність була відкрита тільки в
2006 р. (рис. 9.2). Менше всього користувались популярністю
спеціальності 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія (2 особи)
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і 04.00.02 – геохімія (2 особи), тому при переході на систему
освіти з отриманням ступеня доктора філософії в 2016 р.
ці спеціальності не були введені як спеціалізації.

Рис. 9.2. Набір до аспірантури сумарно за 2000–2015 роки
за спеціальностями

За період 2000–2015 рр. на 1 курс аспірантури в ННІ
"Інститут геології" зараховано 194 особи, з яких 136 завершило навчання в аспірантурі.
Із 2016 по 2018 р. за спеціальністю 103 "Науки про Землю"
прийнято до аспірантури всього 13 осіб, з яких більшість (6) –
на спеціалізацію геоінформатика (рис. 9.3).
У 2017 р. вперше в ННІ "Інститут геології" до аспірантури
зараховано три "контрактники" – один громадянин України
(спеціалізація загальна та історична геологія) та два –
іноземні громадяни (спеціалізації загальна та історична
геологія та геологія нафти і газу).
За період 2000–2018 рр. до докторантури Інституту зараховано 26 осіб, з яких більшість – на спеціальності (спеціалізації) геофізика (6), загальна та історична геологія (5)
та геологія металічних і неметалічних корисних копалин (4).
Керівництво аспірантами здійснювали за 2000–2018 рр.
37 викладачів (табл. 9.3), із них кандидатів наук – 9, докторів
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наук – 28, з яких 11 – представники Академії наук України,
що погодинно викладали в ННІ "Інститут геології".

мінералогія і
кристалографія

геологія нафти і газу
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7
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Рис. 9.3. Набір до аспірантури (2016–2018)
за спеціальністю "Науки про Землю" за спеціалізаціями

Із 2000 по 2019 р. аспірантами ННІ "Інститут геології" захищено 75 кандидатських дисертацій з геологічних і фізикоматематичних наук (рис. 9.4), що становить 52,21 % від загальної кількості аспірантів, що завершили аспірантуру.
За цей же період захищено 10 докторських дисертацій
випускниками докторантури Інституту (рис. 9.5), таким чином ефективність докторантури – 62,5 %.
Крім аспірантів і докторантів, ННІ "Інститут геології" за
період 2000–2018 рр. мав 26 здобувачів ступеня кандидата
геологічних наук, які були прикріплені до кафедр для написання та захисту кандидатських дисертацій (табл. 9.4).
Здійснювали наукове керівництво науковими роботами
здобувачів ступеня кандидата геологічних наук 14 викладачів геологічного факультету: кандидатів наук – 1, докторів
наук – 13, з яких 2 – представники Академії наук України
(викладачі, що оформлені для погодинної оплати).
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Таблиця 9.3. Наукові керівники аспірантів (2000–2018)
Наукові керівники
Вижва С. А., д-р геол. наук, проф.
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Продайвода Г. Т., д-р фіз.-мат. наук, проф.
Курганський В. М., д-р геол.-мінерал. наук,
проф.
Сухорада А. В., канд. геол.-мінерал. наук,
доц.
Орлюк М. І. д-р геол. наук, проф.
Безродна І. М., канд. геол. наук, ст. наук.
співроб.
Маслов Б. П. д-р фіз.-мат. наук, проф.
Кендзера О. В. канд. фіз.-мат. наук, доц.
Трипільський О. А. д-р геол.-мінерал. наук,
проф.
Рева М. В. фіз.-мат. наук, доц.
Бурахович Т. К. д-р геол. наук, проф.

Спеціальності
04.00.22 – геофізика
04.00.05 – геологічна інформатика
103 – науки про Землю
04.00.22 – геофізика

Кількість
аспірантів
20
10

04.00.22 – геофізика

10

04.00.22 – геофізика

6

04.00.22 – геофізика

3

103 – науки про Землю

2

04.00.22 – геофізика
04.00.22 – геофізика

1
1

04.00.22 – геофізика

3

04.00.22 – геофізика
04.00.22 – геофізика
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
Михайлов В. А. д-р геол. наук, проф.
04.00.11 – геологія неметалевих
і металевих корисних копалин
Загнітко В. М. д-р геол.-мінерал. наук, проф. 046.00.01 – загальна та регіональна геологія
Жуков М. Н. д-р геол.-мінерал. наук, проф. 04.00.05 – геологічна інформатика
04.00.05 – геологічна інформатика
Зацерковний В. І. д-р техн. наук, проф.
103 – науки про Землю

1
1
13
6
10
2

Наукові керівники
Віршило І. В., канд. геол. наук, доц.
Азімов О. Т. д-р геол. наук
Карпенко О. М. д-р геол. наук, проф.
Нестеровський В. А. д-р геол. наук, проф.
Огар В. В. д-р геол. наук, проф.
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Зєлик Я. І. д-р техн. наук, старш. наук.
співроб.
Кошляков О. Є. д-р геол. наук, проф.
Коржнев М. М., д-р геол.-мінерал. наук,
проф.

Продовження табл. 9.3
Кількість
Спеціальності
аспірантів
04.00.05 – геологічна інформатика
2
103 – науки про Землю
04.00.05 – геологічна інформатика
1
04.009.17 – геологія нафти і газу
11
04.00.22 – геофізика
103 – науки про Землю
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
6
04.00.19 – економічна геологія
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
6
04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія
103 – Науки про Землю
04.00.05 – геологічна інформатика
04.00.06 – гідрогеологія
04.00.07 – інженерна геологія
04.00.19 – економічна геологія
04.00.11 – геологія неметалевих і металевих корисних копалин
04.00.06 – гідрогеологія
04.00.06 – гідрогеологія
04.00.06 – гідрогеологія
04.00.06 – гідрогеологія

Рудько Г. І. д-р геол.-мінерал. наук, проф.
Чомко Д. Ф. канд. геол. наук, доц.
Долін В. В. д-р геол. наук, проф.
Костюченко М. М. канд. геол.-мінерал. наук,
04.00.06 – гідрогеологія
доц.

1
11

9
9
4
1
1

Наукові керівники
Шнюков С. Є. д-р геол. наук, доц.
Павлов Г. Г. канд.. геол.-мінерал. наук, доц.
Митрохин О. В. д-р геол. наук, проф.
Павлишин В. І. д-р геол.-мінерал. наук,
проф.
Пономаренко О. М. д-р геол. наук, проф.

Закінчення табл. 9.3
Кількість
Спеціальності
аспірантів
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
18
04.00.08 – петрологія
04.00.08 – петрологія
3
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
2
04.00.08 – петрологія
04.00.20 – мінералогія, кристалографія
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04.00.08 – петрологія
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
Іванік О. М. д-р геол. наук, проф.
04.080.05 – геологічна інформатика
103 – Науки про Землю
Лукієнко О. І. д-р геол.-мінерал. наук, проф. 04.00.01 – загальна та регіональна геологія
Шевчук В. В. д-р геол.-мінерал. наук, проф. 04.00.01 – загальна та регіональна геологія
Киселевич Л. С. канд. геол.-мінерал. наук,
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
доц.
Ольштинська О. П. д-р геол.-мінерал. наук,
04.00.01 – загальна та регіональна геологія
проф.

2
1
7
7
5
2
2

Михайлов В.А.
Вижва С.А.
Жуков М.Н.
Курганський В.М.
Лукієнко О.І.
Шнюков С.Є.
Кошляков О.Є.
Продайвода Г.Т.
Сухорада А.В.
Шевчук В.В.
Коржнев М.М.
Нестеровсткий В.А.
Карпенко О.М.
Ольштинська О.П.
Чомко Д.Ф.
Загнітко В.М.
Трипільський О.А.
Іванік О.М.
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Павлов Г.Г.
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Рис. 9.4. Наукові керівники аспірантів
і кількість захищених дисертацій (2000–2018)
Вижва С.А.
Шевчук В.В.
Михайлов В.А.
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Рис. 9.5. Наукові керівники докторантів
і кількість захищених дисертацій (2000–2018)
150

Таблиця 9.4. Наукові керівники здобувачів
і кількість захищених кандидатських дисертацій (2000–2018)
Наукові керівники
Михайлов В. А.
Вижва С. А.
Продайвода Г. Т.
Кошляков О. Є.
Лукієнко О. І.
Сухорада А. В.
Курганський В. М.
Ольштинська О. П.
Пономаренко О. М.
Шевчук В. В.
Зацерковний В. І.
Коржнев М. М.
Орлюк М. І.
Огар В. В.

Кількість
здобувачів
6
3
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2

Кількість
захищених дисертацій
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Більше всього здобувачів захистило кандидатські дисертації за спеціальністю "геофізика" (6), а захищених дисертацій – у проф. Михайлова В. А.
Ефективність керівництва здобувачами – 57,69 %, що
майже однаково з ефективністю аспірантури (52,21 %) за
цей період.

9.2. Спеціалізовані вчені ради
1995 року на геологічному факультеті відкрито першу
спеціалізовану вчену раду із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю "Геологічна інформатика".
Із 2005 по 2019 р. відбулися ґрунтовні зміни: час від часу
відкривалися і закривалися ради із захисту дисертацій, змінювалися спеціальності, за якими ради мали право проводити захист дисертацій, їхні голови та склад. На сьогоднішній
день в ННІ "Інститут геології" функціонують дві спецради:
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1. Д 26.001.42 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних і фізикоматематичних наук за спеціальностями:
▪ 04.00.05 – геологічна інформатика;
▪ 04.00.22 – геофізика.
2. Д 26.001.32 із правом проводити захист дисертацій за
спеціальностями:
▪ 04.00.01 – загальна та регіональна геологія;
▪ 04.00.19 – економічна геологія (геологічні науки);
▪ 04.00.11 – геологія металічних і неметалічних корисних
копалин.
На сьогодні (2019) голова ради Д 26.001.42 проф. Вижва С. А.,
голова ради Д 26.001.32 – проф. Михайлов В. А., учений секретар
Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.42 – канд. геол. наук
Бондар К. М., учений секретар Спеціалізованої вченої ради
Д 26.001.32 – канд. геол. наук Курило М. М. Технічний секретар спеціалізованих учених рад – інженер Соловйова О. З.
За цей період відбулося 103 успішні захисти (14 докторських і 89 кандидатських).
Докторські дисертації були захищені за спеціальностями:
▪ 04.00.01 – загальна та регіональна геологія (5);
▪ 04.00.22 – геофізика (5);
▪ 04.00.05 – геоінформатика (4).
Кандидатські дисертації захищались у спеціалізованих
радах практично кожного року, незважаючи на переоформлення рад час від часу (рис. 9.6, 9.7). Більше всього захистів
було в 2013 р., а в 2018 р. ради практично не працювали
у зв'язку з довготривалим переоформленням документів.
Максимальна кількість захищених кандидатських дисертацій у спеціалізованих радах – за спеціальністю 04.00.22 –
геофізика (32 захисти – 36,8 %), близько 25 % захистів – за
спеціальностями 04.00.05 – геоінформатика та 04.00.19 –
економічна геологія, а за спеціальністю 04.00.01 – загальна
та регіональна геологія – 11 захистів дисертацій.
До кількості захистів у спеціалізованих радах входять і захисти кандидатських дисертацій співробітників ННІ "Інститут
геології", які постійно підвищують свій науковий рівень.
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Рис. 9.6. Кількість захистів у спеціалізованих учених радах
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Рис. 9.7. Кількість захистів у спеціалізованих учених радах
за спеціалізаціями
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10. Журнал
"Вісник Київського університету.
Геологія"
Наукове видання "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія" засновано 1958 року.
До 1967 р. включно (до випуску 8) виходив "Вісник
Київського університету. Серія геології та географії". Під
титульною назвою "Вісник Київського університету. Прикладна геохімія та петрофізика" публікувалося щорічне наукове
видання із 1974 до 1991 р. Із 1982 р. щорічно видається "Вісник
Київського університету. Геологія", який, починаючи з 2000 року
(випуск 16), отримав сучасну назву (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Вигляд обкладинки журналу в різні роки
154

Журнал виходить з періодичністю чотири випуски на рік
і містить 15–17 статей в кожному випуску.
"Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Геологія" є періодичним фаховим виданням
у галузі геологічних (усі спеціальності) і фізико-математичних
(геофізика, геологічна інформатика) наук. Науковою радою
Міністерства освіти і науки України 2017 р. "Вісник" визнано
одним із п'яти базових вітчизняних наукових видань секції
Науки про Землю та включений до категорії "А".
"Вісник" присвячений висвітленню питань геологічної
галузі в найширшому сенсі. Метою видання є публікація
результатів теоретичних, експериментальних і методичних
досліджень із загальної геології та палеонтології, мінералогії та геохімії, економічної геології та геоекології, інженерної
геології та гідрогеології, геологічної інформатики та геофізики тощо.
Першочергове завдання "Вісника" – оприлюднення матеріалів нових пріоритетних наукових досліджень українських
учених і міжнародної наукової спільноти, що висвітлюють
регіональні та фундаментальні геологічні проблеми Центральної та Східної Європи.
У "Віснику" публікуються матеріали українською, російською та англійською мовами. Останнім часом спостерігається
тенденція до збільшення кількості англомовних статей.
Кожна стаття проходить рецензування провідними
вченими.
Українські члени редакційної колегії (на 01.09.19):
В. А. Михайлов, д-р геол. наук, проф. (відп. ред.); І. М. Безродна, канд. геол. наук, старш. наук. співроб. (заст. відп. ред.);
О. І. Меньшов, д-р геол. наук (відп. секр.); В. Г. Бахмутов, д-р
геол. наук, старш. наук. співроб.; С. А. Вижва, д-р геол. наук,
проф.; З. О. Вижва, д-р фіз.-мат. наук, проф.; В. М. Гулій, д-р
геол. наук, проф.; О. В. Дубина, д-р геол. наук; В. М. Загнітко,
д-р геол.-мінерал. наук, проф.; В. І. Зацерковний, д-р техн.
наук, проф.;О. М. Іванік, д-р геол. наук, проф.; О. М. Карпенко,
д-р геол. наук, проф.; М. М. Коржнев, д-р геол.-мінерал. наук,
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проф.; І. М. Корчагін, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.; О. Є. Кошляков, д-р геол. наук, проф.; В. Г. Лозицький,
д-р фіз.-мат. наук., старш. наук. співроб.; Б. П. Маслов, д-р фіз.мат. наук, проф.; О. В. Митрохин, д-р геол. наук, проф.;
П. О. Міненко, д-р фіз.-мат. наук, проф.; Г. П. Міліневський, д-р
фіз.-мат. наук., старш. наук. співроб.; В. А. Нестеровський, д-р
геол. наук, проф.; В. В. Огар, д-р геол. наук, проф.; М. І. Орлюк,
д-р геол. наук, проф.; О. Л. Шевченко, д-р геол. наук, доц.;
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Імам, Туреччина; К. Зенг, Технологічний університет Цзянси,
Китай; О. Івахненко, Казахстансько-Британський технічний
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Редакція журналу проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційного наукового обміну.
На сайті журналу http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/ можна
знайти як останні публікації, так і архівні випуски журналу,
починаючи з 2012 р.
"Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Геологія" індексується в наукометричних
базах Web of Science, Google Scholar, Academic Resource Index
ResearchBib.
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Післямова
У Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка завдяки постійній підтримці керівництва університету створена й успішно функціонує унікальна освітянськонаукова структура ННІ "Інститут геології", головним завданням якої є підготовка кадрів для геологорозвідувальної галузі нашої країни та світу. Відповідно, викладацький аспект є
найважливішою складовою діяльності Інституту. Але ж у сучасному світі викладання будь-якого циклу дисциплін є неможливим без наукової й практичної діяльності учасників
освітянського процесу. Тому наукова і науково-практична
діяльність професорсько-викладацького складу, співробітників науково-дослідної частини Інституту є підґрунтям якісної
освіти. З іншого боку, завдяки величезному людському потенціалу Інституту, який включає 52 науково-педагогічні співробітники, 15 співробітників НДЧ, понад 400 студентів і аспірантів, потужній лабораторній базі, величезному досвіду
проведення наукових і науково-практичних досліджень не
тільки в Україні, але й у різних куточках світу Інститут просто
приречений посідати провідні позиції серед геологічних наукових структур України.
Ураховуючи специфіку наукової діяльності в закладах
вищої освіти, її єдність з освітянською діяльністю, можна
сформулювати стратегічну мету наукового розвитку ННІ
"Інститут геології", яка полягає в розширенні масштабів
наукової діяльності, розкритті наукового потенціалу співробітників кафедр і талановитої молоді, досягнення результативності наукової діяльності, затребуваної національною
економікою, і таких, що відповідають світовому рівню.
157

Відповідно, для реалізації цієї мети необхідним є вирішення таких завдань:
▪ посилення взаємодії з корпоративним геологічним сектором України та зарубіжжя, пошук організацій – наукових
партнерів за напрямами, що розвиваються на кафедрах;
▪ підготовка в аспірантурі та докторантурі кадрів вищої
кваліфікації за актуальними спеціальностями напряму "Науки про Землю" для підвищення наукового рівня співробітників інституту;
▪ розвиток кадрового потенціалу наукових підрозділів,
зокрема відкриття нових бюджетних тем для підкріплення
кадрового складу науково-дослідної частини інституту,
більш широке залучення молодих дослідників до виконання
науково-дослідних робіт;
▪ забезпечення достатнього і стабільного обсягів державного та грантового фінансування наукової діяльності;
▪ проведення менеджменту наукових робіт і наукових
напрямів Інституту;
▪ розвиток матеріально-технічної бази, підтримання її в
достатньому обсязі й на сучасному рівні, що потребує не
тільки бюджетного фінансового забезпечення (бюджетні,
договірні теми, спонсорська діяльність), залучення співробітників лабораторій та кафедр до співробітництва з виробничими організаціями для вирішення практичних завдань;
▪ постійне проведення наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня, круглих столів і семінарів із
залученням провідних фахівців як науки, так і виробництва;
▪ регулярне висвітлення результатів наукової активності
співробітників Інституту в профільних періодичних виданнях, у тому числі зареєстрованих у наукометричних базах;
▪ підвищення рівня журналу "Вісник Київського національного університету. Геологія", подача його до бази Scopus.
Колектив ННІ "Інститут геології" здатний виконати ці завдання, що сприятиме підвищенню наукового авторитету
Інституту, забезпеченню майбутнього геологічної галузі нашої країни..
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