
Президія НАН України заслухала й обговорила інформацію 
заступника академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН 
України, члена-кореспондента НАН України О. Пономаренка про 
результати розгляду на розширеному засіданні бюро відділення звіту про 
наукову та науково-організаційну діяльність Інституту геологічних наук 
НАН України за 2008–2012 рр.  

У доповіді та виступах академіка НАН України Б. Патона, директора 
Інституту геологічних наук НАН України, академіка НАН України 
П. Гожика, голови Науково-видавничої ради НАН України, академіка НАН 
України Я. Яцківа, голови Секції фізико-технічних та математичних наук 
НАН України, академіка НАН України А. Наумовця було зазначено, що в 
Інституті геологічних наук НАН України здійснюються фундаментальні й 
прикладні дослідження відповідно до основних наукових напрямів, 
визначених постановою президії НАН України від 31.05.2007 р. № 154.  

За звітний період інститутом одержано ряд вагомих фундаментальних і 
прикладних результатів у галузі геологічних наук.  

Встановлено закономірності поширення рудоносних структур, з якими 
пов’язано 80 % родовищ та основних рудопроявів, у тому числі всі унікальні 
й багаті родовища заліза, титану, урану, рідкісних і благородних металів, 
флюориту, а також нафти й газу.  

Виділено новий перспективний тип родовищ нафти й газу.  
Запропоновано методику проведення моніторингу на забруднених 

легкими нафтопродуктами ділянках.  
Уперше визначено ряд мінеральних вод у західних регіонах України з 

підвищеним вмістом біологічно активних мікроелементів, здійснено оцінку 
захищеності та уразливості підземних вод.  

Розроблено і верифіковано моделі, оцінено параметри водообміну 
підземних вод і вплив небезпечних об’єктів на навколишнє середовище.  

Інститут активно впроваджує свої розробки в економіку.  
За 2008–2012 рр. виконано понад 30 міжнародних угод і 12 грантових 

проектів.  
Серед недоліків, які потребують виправлення, були вказані:  
– за звітний період в інституті збільшився середній вік наукових кадрів і 

недостатньо ефективно проводилася робота із залучення талановитої молоді;  
– потребує постійної системної модернізації лабораторна база інституту;  
– необхідно активізувати роботу з організації експедиційних досліджень, 

патентно-ліцензійної діяльності.  



У цілому президія НАН України позитивно оцінила наукову та науково-
організаційну діяльність Інституту геологічних наук НАН України у 2008–
2012 рр.  

Було прийнято проект постанови з цього питання (Прес-реліз за 
підсумками засідання президії НАН України 12 березня 2014 р. // 
Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua).  

 
 


