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Всеукраїнської наукової конференції 
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1. наукова конференція проводилася 8—9 
вересня 2021 р. у м. київ у Інституті геохімії, 
мінералогії та рудоутворення імені м.П. семе-
ненка нан україни.∗

2. до участі в заході долучилося 128 науков-
ців та геологів-виробничників з україни, ав-
стралії, словаччини. вони представили 19 ака-
демічних і галузевих наукових установ, закла-
дів вищої освіти, виробничих організацій та 
приватних підприємств.

3. незважаючи на складні політико-соціальні 
та економічні умови, спричинені пандемією 
Covid-19, наукова конференція дала можли-
вість обмінятися новими ідеями, вагомими на-
уковими досягненнями, оригінальними фак-
тами, провести конструктивне обговорення 
наявних дискусійних питань та засвідчила дос-
татньо високий рівень наукових досліджень у 
галузі геології та сучасної екологічної геології 
україни. Завдяки онлайн-формату до конфе-
ренції змогли долучитися науковці з усієї укра-
їни та зарубіжжя.

4. головна увага в роботі конференції була 
зосереджена на таких питаннях:

геохімія та радіогеохронологія.
мінералогія, зокрема космічна мінералогія, 

біомінералогія, технічна мінералогія, фізика 
мінералів.

Пошукова та екологічна геохімія та екогео-
логія.

Петрологія. 
геологія, геохімія, металогенія та генезис 

родовищ корисних копалин.
5. учасники конференції зазначили, що не-

обхідно активізувати дослідження у таких нау-

кових напрямах як стратиграфія, тектоніка, 
петрологія, геохімія, екогеологія, геологія руд-
них полів. нагальної підтримки потребують: 

оновлення лабораторної бази та вдоскона-
лення методик дослідження порід та мінера-
лів;

комплексне дослідження породних і рудних 
фор мацій;

наукове обґрунтування шляхів скорочення 
техногенних відходів; 

сприяння утилізації відходів з метою їх ефек-
тивного використання та нарощування 
мінерально-сиро вин ного потенціалу україни.

дослідження стратиграфії та геохронології 
докембрійських комплексів українського щита 
(уЩ).

6. на конференції акцентовано увагу на 
вкрай низькому фінансовому забезпеченні і 
наукових установ геологічного профілю, і під-
приємств державної служби геології та надр 
(дсг) україни. Пошукова й екологічна геохі-
мія та екологічна геологія потребують зміцнен-
ня лабораторно-аналітичної бази, мінералогія — 
приладів з великою роздільною здатністю для 
дослідження нанооб’єктів, петрологія — удос-
коналення наявних методів визначення по-
вного спектру рідкісних земель, співвідношен-
ня хімічних елементів Zr/Hf, Nb/Ta, Ce/Yb та 
ізотопів Sr, O, C, S тощо, геологія родовищ ко-
рисних копалин — детальних досліджень руд-
них мінералів, зокрема індивідуальних міне-
ральних видів U, Th, Sc, Mn, REE. 

7. учасники наукової конференції зазначи-
ли необхідність активної співпраці науковців 
національної академії наук (нан) україни та 
дсг україни з геологами підприємств у розро-
бленні планів з виконання геологорозвідуваль-
них робіт, формуванні геологічних завдань що-* URL: https://igmof.com/view_event.php?id=60
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до проведення геологічних робіт і наукових 
досліджень, ухваленні звітів, що буде запору-
кою успіху в зростанні мінерально-сировинної 
бази україни.

8. відмічено дефіцит молодих спеціалістів і в 
науці, і в геології зокрема. Існує необхідність 
активного залучення перспективної молоді до 
наукових досліджень, зокрема через аспіранту-
ру та докторантуру. 

9. необхідно розширити міжнародну спів-
працю у галузі фундаментальної та практич -
ної геології, зокрема, надрокористуванні, що 
сприятиме адаптації результатів досліджень 
відповідно до міжнародних вимог, а відтак по-
зитивно вплине на залучення інвестицій у ви-
вчення та розроблення вітчизняних родовищ 
корисних копалин. 

10. організаційному комітету конференції 
підготувати звернення наукової громадськості 
до Президента україни щодо виконання рі-
шення ради національної безпеки і оборони 
україни від 16 липня 2021 року "Про стимулю-
вання пошуку, видобутку та збагачення корис-
них копалин, які мають стратегічне значення 
для сталого розвитку економіки та обороноз-
датності держави", введеного в дію указом 
Президента україни №  06/2021.

11. голові оргкомітету конференції переда-
ти звернення до офісу Президента україни.

К.В. ВОВК, Т.О. КОШЛЯКОВА

надійшла 21.10.2021




