
Onytė  Zdanavičiūtė
Gimė 1946 m. lapkričio 11 d. Kaišiadorių 

rajone. 1965 m. eksternu baigė Vilniaus 
A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 1966–1971 m. 
mokėsi Maskvos naftos chemijos ir dujų 
pramonės I. Gubkino institute ir įgijo naftos ir 
dujų telkinių paieškos ir žvalgybos specialybę. 
Nuo 1971 m. dirbo Geologijos instituto 
Naftos geologijos ir geofizikos skyriuje 
vyresniąja laborante, vėliau – jaunesniąja 
moksline bendradarbe. 1979–1982 m. 
mokėsi Geologijos instituto neakivaizdinėje 
aspirantūroje. 1983 m. apgynė geologijos 
ir mineralogijos mokslų kandidato (dabar 
daktaro) disertaciją „Rytinio Baltijos 
sineklizės borto apatinio paleozojaus 
nuogulų naftos telkinių geologinės–
geocheminės formavimosi sąlygos ir 
išplitimo dėsningumai“. 1985–1995 m. 
dirbo vyresniąja moksline bendradarbe, 
nuo 1996 m. vadovavo Naftos geologijos 
skyriui. 2002 m. apgynė habilitacinį 
darbą „Pietrytinės Baltijos sineklizės dalies 
naftos geochemija ir telkinių formavimosi 
dėsningumai“ ir jai buvo suteiktas fizinių 
mokslų geologijos krypties habilituotos 
daktarės laipsnis. Nuo 2002 m. dirba 
Geologijos ir geografijos institute vyriausiąja 
mokslo darbuotoja.

Kelias kadencijas buvo Geologijos 
instituto tarybos narė, Lietuvos mokslininkų 
sąjungos tarybos ir sekretoriato narė, 
Valstybinės išteklių komisijos narė, Lietuvos 
geologijos tarnybos techninės tarybos 
ekspertė bei Geologijos instituto vykdomos 
programos „Litosfera“ problemos „Naftingųjų 
kompleksų raida” koordinatorė. Yra 
visuomeninių organizacijų – Lietuvos geologų 
sąjungos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, 
Europos organikų geochemikų asociacijos 
narė. Vilniaus universiteto magistrantams 
skaitė naftos geologijos kursą bei vadovavo 
bakalaurų ir magistrų diplominiams darbams, 
dirbo doktorantūrų komitetuose.

Pagrindiniai mokslo darbai skirti 
paleozojaus uolienų sudėties, išplitimo ir 
raidos dėsningumų išaiškinimui Baltijos 
sineklizėje bei naftos ir dujų telkinių 
susidarymo ir ardymo procesų įvertinimui. 
Yra monografijos autorė ir 6 kolektyvinių 
monografijų bendraautorė. Viena ir 
su bendraautoriais yra parašiusi per 70 
straipsnių, darbo rezultatai buvo pristatyti 
daugelyje tarptautinių mokslo konferencijų. 

Svarbiausi darbai: monografija „Lietuvos 
nafta“ (1998), kolektyvinės monografijos: 
„Pabaltijo naftos telkiniai“ (1987), „Sovietų 
Sąjungos naftos ir kondensato fizinės 
cheminės charakteristikos bei individuali 
angliavandenilių sudėtis“ (1989), „Lietuvos 
naftingieji kompleksai“ (1996), „Rytų 
Europos platformos vakarinės dalies 
geologija ir naftingumas“ (1997), „Lietuvos 
ir Pietryčių Baltijos naftos geologija“ (1998). 
Kartu su Lenkijos geologijos instituto 
mokslo darbuotojais sudarytas ir išleistas 
Baltijos sineklizės 1:500 000 mastelio 
geologinis žemėlapis (2007).
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