
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПАВЛУНЬ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ДЕКАН ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ



• На геологічному факультеті:

• 7 кафедр.

• 10 кафедральних і 
міжкафедральних лабораторій.

• 36 ставок науково-педагогічних 
працівників (42 у 2015р), з них

7 докторів наук, професорів.

24 кандидатів наук, доцентів.

• В аспірантурі 

на 5 спеціальностях 

навчається 12 осіб.

• 3 наукові школи світового рівня

• 3 музеї

• Наукова бібліотека. Налічує 24 021
одиниць зберігання на 10 мовах

• Мінералогічний збірник – 2 вип, 
Вісник університету (серія 
геологічна) – 1 вип., 
Палеонтологічний збірник – 1 вип., 
4 збірники тез на наукових 
конференціях; 

• К-сть студентів: 214 денна форма

47 заочна форма

(261 разом)

Геологічний факультет



Геологічний факультет
Джерела фінансування

Тема, що виконується в межах гранту № ПНГМ-010115 “Геолого-

формаційні і мінералого-генетичні ознаки золотоносності, 

алмазоносності і міденосності України”. 

Науковий керівник: д-р. геол.-мін наук, проф. Павлунь М. М



Геологічний факультет
Науково-дослідна тематика

1. Геолого-формаційне та металогенічне обгрунтування промислової золотоносності 

Українського щита. Науковий керівник: докт. геол. наук. проф. Павлунь М. М.

2. Історія мінералогії і кристалографії в Україні. Науковий керівник: докт.

геол.-мін наук. проф. Матковський О. І.

3. Петрологічні моделі еволюції глибинних порід та їх використання для

прогнозно-пошукових цілей. Науковий керівник – канд. геол.-мін наук, доц.

Побережська І. В..

4. Дослідження кам’яного матеріалу пам’ятників культурної

спадщини Галичини. Науковий керівник: канд. геол. наук. Борняк У. І.

5. Геохімічні моделі абіогенного походження концентрацій

вуглеводнів. Науковий керівник: докт. геол.-мін. наук, проф. Гулій В. М.



Геологічний факультет
Науково-дослідна тематика

8. Термодинаміка та моделювання термо-механічних процесів в активних 

зонах взаємодії оболонок Землі Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук. доц. 

Фурман В. В.

7. Структурно-седиментологічні дослідження флішових відкладів

Українських Карпат. Науковий керівник: докт. геол.-мін. наук, проф. Сіворонов А. О.

9. Палеонтологічне обгрунтування стратиграфічного

розмежування перспективних у нафтогазоносному відношенні

крейдових відкладів Південноукраїнського нафтогазоносного

регіону. Науковий керівник: докт. геол.-мін. наук, проф. Лещух Р. Й.

6. Оцінка стану природного середовища техногенно-перевантажених

територій Західного регіону України. Науковий керівник: канд. геол.-мін. наук, доц.

Волошин П. К.





МОНОГРАФІЇ





5-7 травня 2016 р.



9-11 вересня 2016 р.



6-8 жовтня 2016 р.



13-15 жовтня 2016 р.



22 вересня 2016 р.

Володимир Бачинський

(професійной геолог 

асоціації геологів та 

інженерів Британської

Колумбії (Канада)

“Генезис та прогнозно-

розшукова модель мідно-

порфірових  родовищ”

49 семінарів заплановано на І півріччі 2016 р.

38 семінарів заплановано на ІІ півріччя 2016 р.



11 жовтня 2016 р.

Станіслав Єленя

(доктор природничих наук,

Інститут наук про Землю

Словацької АН)

“Мінералогія та геохімічні умови формування 

епітермальних жил золото-поліметалічного 

родовища Банська Штявниця (Словаччина)”



Підготовка кадрів вищої кваліфікації



Геологічна будова та 
еволюція Українських 

Карпат

(Гнилко  О. М.)



Алмазоносні формації протоплат-
формних структур Українського щита
(на прикладі Кіровоградського блока)

(Гайовський  О. В.)



Силікатно-металеві експлозивно-
осадові алмазоносні формації 

України (генетичні та прогнозно-
розшукові аспекти)

(Яценко  І. Г.)





• угода про наукову співпрацю між Львівським національним університетом 
імені Івана Франка та AGH Науково-технічним університетом Республіки 
Польща (дата укладання угоди  10 червня 2015 р.)

• угода про наукову співпрацю між Львівським національним університетом 
імені Івана Франка та Інститутом геофізики імені С. І. Субботіна НАН України 
(дата укладання угоди  25 листопада 2015 р.)

• угода про наукову співпрацю між Львівським національним університетом 
імені Івана Франка та ПАТ «Львіввугілля» (дата укладання угоди  24 лютого 
2015 р.)

• угода про наукову співпрацю між Львівським національним університетом 
імені Івана Франка та Інститутом геологічних наук НАН України (дата 
укладання угоди  10 листопада 2015 р.)

• Угода про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана 
Франка та Колінковецькою школою (ЗНЗ І-ІІІ ступеня) Хотинського району 
Чернівецької області.

Геологічний факультет
Угоди про наукову співпрацю що

діяли у 2016 році



Наукова робота студентів

Геологічний факультет
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кількість студентів, які взяли участь у II 
етапі Всеукраїнської олімпіади

кількість призерів Всеукраїнської 
олімпіади

кількість переможців конкурсів 
студентських наукових робіт



Геологічний факультет
Наукові нагороди студентів

(всеукраїнська олімпіада з геології)

Дмитерко Ю. Степаненко К.                      

Гоник С.



Геологічний факультет
Наукові нагороди студентів

(всеукраїнський конкурс наукових робіт)

Остапчук Ю. Я.



VII Міжнародний конкурс з кристалохімії серед школярів (15.05.2016)

Геологічний факультет профорієнтація



Науковий захід для школярів «Поринь у світ науки»

Геологічний факультет профорієнтація



Науковий пікнік «Нано-2016» (24.08.2016)

Геологічний факультет профорієнтація



1. Зміцнення кадрового потенціалу.

2. Подальша співпраця геологічного факультету з закордонними науковими установами

в рамках укладених угод.

3. Оновлення комп’ютерної та іншої оргтехніки, інтернет- обладнання, закупівля

поляризаційних, рудних мікроскопів, бінокулярів, масспектрометра, закупівля

обладнання для повноцінного функціонування існуючих лабораторій

4. Забезпечення належної оплати відряджень для участі в наукових конференціях та

оплати публікацій у виданнях що належать до наукометричних баз, а при звітності

просимо враховувати значення різних видань які входять до переліку наукометричних

баз.

•

Геологічний факультет
Перспективні завдання



Дякую!

Микола Миколайович Павлунь

geology.faculty@lnu.edu.ua


