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1. Загальна характеристика освітньо-наукової програми
Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки докторів філософії
поширюється в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка.
Фахівець рівня доктор філософії.
За спеціальністю 103 «Науки про Землю».
Галузь науки 10 Природничі науки.
Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Кваліфікації: доктор філософії в галузі природничих наук за спеціальністю
103 «Науки про Землю», спеціалізації: загальна та регіональна геологія;
економічна геологія; гідрогеологія; геофізика; геологічна інформатика
(геоінформатика); геологія нафти і газу; мінералогія, кристалографія
З узагальненим об’єктом діяльності: наука, вища освіта.
З нормативним терміном навчання (денна форма): чотири роки.
Ця програма встановлює:

необхідний рівень теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, здобутих особою і достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі дослідницько-іноваційної
діяльності, оволодіння методологією наукової та методикою педагогічної
діяльності у вищому навчальному закладі, а також проведення власного
наукового дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну,
теоретичне та практичне значення;

нормативний зміст навчання в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, обсяг та рівень засвоєння у процесі
підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня доктор
філософії в галузі природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про
Землю»;

перелік навчальних дисциплін підготовки докторів філософії в галузі
природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю»;

форму проміжної та підсумкової атестації;

термін навчання.
Програма призначена для сертифікації докторів філософії та атестації
випускників Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Успішне виконання особою ОНП є підставою для присудження наукового
ступеня доктора філософії в галузі природничих наук за спеціальністю 103
«Науки про Землю».
Позначення та скорочення
У цій програмі для формування шифрів застосовуються скорочення
назв циклів підготовки, до якої віднесено навчальні дисципліни:
ОНД – обов’язкові навчальні дисципліни;
ДВФ/І – дисципліни вибору факультету/інституту;
ДВА – дисципліни вільного вибору аспіранта.
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2. Зміст освітньо-наукової програми
Освітньо-наукова програма передбачає такі складові:
1. Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення
освітнього рівня за відповідною спеціальністю.
До складу теоретичної підготовки включаються:
– обов’язкові навчальні дисципліни (ОНД), які забезпечують
підвищення професійної майстерності майбутньої науково-дослідницької та
викладацької діяльності;
– дисципліни вибору факультету (ДВФ/І), призначення яких полягає у
забезпеченні професійного освітньо-кваліфікаційного рівня;
– дисципліни вибору аспіранта (ДВА) дозволять отримати додаткові
знання, що підвищать їхній фаховий рівень і поглиблять знання у
відповідних фахових спрямуваннях.
2. Проходження асистентської практики дозволить закріпити отримані
знання щодо викладацької майстерності.
Аспіранти, які не мають попередньо отриманної педагогічної
кваліфікації, повинні в обов’язковому порядку прослухати визначену цією
програмою педагогічну дисципліну «Психолого-педагогічна компетентність
викладача вищого навчального закладу», після чого їх буде допущено до
проходження асистентської практики. У такому випадку їм буде присвоєно
додаткову педагогічну кваліфікацію викладача вищого навчального закладу
(із внесенням відповідного запису до диплома доктора філософії і додатку до
диплома).
3. Науково-дослідницька робота разом з теоретичною забезпечує
відповідний освітньо-науковий рівень, необхідний для здійснення
самостійної науково-дослідницької діяльності.
4. Підготовка та захист дисертаційної роботи, що разом з теоретичною
та практичною підготовкою, а також науково-дослідницькою роботою
забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень.
Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки доктора
філософії та максимальний навчальний час за циклами наведено у таблиці 1.
Таблиця 1.
Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки
доктора філософії
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

Цикли дисциплін
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

Навчальних
годин
900
300
240
360
300
Х
Х
1200

Кредитів
30
10
8
12
10
Х
Х
40
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2.1. Нормативний зміст освітньо-професійної програми

1. Перелік теоретичних дисциплін з мінімальною кількістю навчальних
годин і кредитів ЄКТС, що відводиться на їх вивчення наведено у додатку А
«Навчальний план».
2. Анотації цих дисциплін, що складаються із змістовних модулів та
поєднані у структурно-логічну схему, зібрані в інформаційний пакет та
розміщені на сайті відділу підготовки та атестації науково-педагогічних
кадрів
http://
www.asp.univ.kiev.ua
і
на
сайтах
відповідних
факультетів/інститутів.
3. Присвоєння кваліфікації «доктор філософії у галузі природничих наук
за спеціальністю 103 «Науки про Землю» здійснюється після складання
комплексного підсумкового іспиту за фахом та захисту дисертаційної роботи
доктора філософії.
4. Вибіркова частина ОНП підготовки доктора філософії складається з
дисциплін самостійного вибору аспіранта, запропонованих Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка, факультетами та
інститутами, відповідно до навчального плану.
5. Університет має право у встановленому порядку змінювати назви
навчальних дисциплін.
2.2. Підсумкова атестація аспіранта

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань,
умінь та навичок випускників шляхом складання комплексного підсумкового
іспиту зі спеціальності 103 «Науки про Землю», та захисту дисертаційної
роботи доктора філософії.
Комплексний підсумковий іспит із спеціальності за спеціальністю
103 «Науки про Землю», складається з 2-х обов’язкових модулів та
варіативних модулів (при необхідності відповідно до напряму підготовки за
кафедрами), що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та
навичок. На іспит виносяться такі обов’язкові модулі:
1) сучасні теоретичні концепції та методологічні підходи в науках про
Землю;
2) сучасні теоретичні концепції та методологічні підходи з напряму
дослідження.
Присвоєння наукового ступеня доктор філософії в галузі природничих
наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю», здійснює спеціалізована вчена
рада відповідного наукового спрямування. В окремих випадках, згідно з
чинним Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. (ст. 6.3, 30.5.5),
створюється разова спеціалізована вчена рада у складі 6-7 фахівців
відповідного профілю, з яких не менше двох мають бути працівниками інших
вищих навчальних закладів або наукових установ. Персональний склад такої
ради затверджується Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти.
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3. Мета і завдання освітньо-наукової програми
Метою
ОНП
є
підготовка
висококваліфікованого,
конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науковоосвітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі природничих
наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю», який успішно виконав та
захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний
до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічноорганізаційної та практичної діяльності у галузі наук про Землю,
викладацької роботи у вищих навчальних закладах.
До основних завдань ОНП підготовки докторів філософії в галузі
природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю» належать:

сформувати у здобувача вищої освіти – першого наукового ступеня
доктора філософії загальні та фахові компетентності, достатні для
проведення власного наукового дослідження за спеціальністю 103 «Науки
про Землю», участі у колективній науково-дослідній роботі у галузі наук про
Землю; достатні для здійснення власної педагогічної діяльності, організації
науково-методичної роботи профільної кафедри (відділу) у вищому
навчальному закладі (науковій установі);

забезпечити виконання здобувачем ступеня доктора філософії власного
наукового дослідження у формі дисертаційної роботи відповідно до
пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної та світової науки у галузі наук
про Землю, що висуваються до дисертаційних робіт на здобуття наукового
ступеня доктора філософії в галузі природничих наук за спеціальністю 103
«Науки про Землю»;

створити умови для належного визначення основних етапів та
змістовних завдань власного наукового дослідження здобувача наукового
ступеня та послідовність їх виконання;

створити умови для належної публікації проміжних та остаточних
результатів власного наукового дослідження здобувача наукового ступеня
доктора філософії в галузі природничих наук за спеціальністю 103 «Науки
про Землю», у наукових фахових періодичних виданнях та під час роботи
наукових конференцій;

забезпечити системну розширену педагогічну практику аспіранта на
профільній кафедрі, яка включає в себе оволодіння сучасними методиками,
сучасними інформаційними технологіями викладання дисциплін у галузі
державного управління, проведення навчальних занять, підготовку та
публікацію власних науково-методичних праць за профілем кафедри (робоча
навчальна програма, конспект лекцій, навчально-методичний комплекс,
навчально-методичний посібник, навчальний посібник, підручник,
практикум тощо), практичне освоєння принципів та методів організації
науково-педагогічної, наукової та виховної роботи профільної кафедри
(розподіл функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження,
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місце кафедри у системі науково-дослідної роботи факультету/інституту й
університету тощо);

забезпечити якісний проміжний контроль виконання здобувачем
ступеня доктора філософії власного наукового дослідження, створити умови
для всебічної, об’єктивної фахової експертизи результатів власного
наукового дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії, їх
відповідності чинним вимогам до дисертаційних робіт;

створити умови для підготовки до процедури захисту дисертації
(наукового дослідження) здобувача наукового ступеня до захисту у
спеціалізованій вченій раді, чи разової спеціалізованої вченої ради.

4. Науково-дослідницька робота аспіранта
Науково-дослідницька робота аспірантів є обов’язковою складовою
підготовки висококваліфікованих фахівців (докторів філософії), здатних
самостійно вести науковий пошук, творчо вирішувати конкретні професійні,
наукові завдання. Кредитами не обліковується.
Наукова складова включає проведення фундаментальних та (або)
прикладних наукових досліджень у вищому навчальному закладі та/або
науковій установі, підготовку до публічного захисту дисертаційного
дослідження, тематика якого визначена відповідною кафедрою та
затверджена вченою радою факультету/інституту, написання та публікацію
статей та апробацію результатів за напрямком дисертаційного дослідження
(відповідно до чинних вимог, затверджених МОН України, має бути
опубліковано не менше 5 статей у вітчизняних і міжнародних фахових
виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки, у тому числі одна стаття у науковому журналі,
який включено до міжнародних наукометричних баз даних).
Науково-дослідницька робота аспіранта здійснюється під керівництвом
наукового керівника, умовно може бути розділена на підготовчий та
основний етапи та включає наступні види діяльності. На підготовчому етапі
аспірант:
1. Обирає тему наукового дослідження та обґрунтовує актуальність
обраної теми дослідження. Здійснює перегляд каталогів захищених
дисертацій і знайомиться з вже виконаними на кафедрі дисертаційними
роботами. Опрацьовує новітні результати досліджень в обраній та суміжних
сферах науки. Ознайомлюється з аналітичними оглядами і статтями у
фахових виданнях, проводить консультації з фахівцями з метою виявлення
маловивчених наукових проблем і питань, що є актуальними. Вивчає та
аналізує основні підходи та позиції наукових шкіл і течій у вирішенні
досліджуваної проблеми; уточнює термінологію в обраній галузі знань.
Здійснює пошук літературних та фондових джерел з обраної теми.
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2. Проводить планування дисертаційної роботи шляхом складання
індивідуального плану аспіранта; робочого плану аспіранта.
3. Здійснює постановку цілей і завдань дисертаційної роботи. Визначає
об'єкт і предмет наукового дослідження.
4. Обирає методи (методику) проведення дослідження.
5. Здійснює опис процесу наукового дослідження у дисертаційній
роботі шляхом формування плану-проспекту, який являє собою
реферативний виклад питань, за якими надалі буде систематизуватися весь
зібраний фактичний матеріал.
Під час основного етапу науково-дослідницької роботи аспірант:
1. Проводить науково-дослідницькі роботи відповідно до профілю
ОНП аспірантури, з використанням фундаментальних і прикладних
дисциплін, що викладаються. Займається науковою роботою з виконання
теоретичної та практичної частини дослідження.
2. Аналізує та узагальнює результати наукового дослідження на основі
сучасних
міждисциплінарних
підходів,
застосування
наукових
методологічних принципів та методичних прийомів дослідження,
використання в дослідженні тематичних інформаційних ресурсів, провідного
вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.
3. Здійснює підготовку та видання публікацій за темою дисертації:
монографій та наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях, перелік
яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки і виданнях, включених у міжнародні наукометричні бази даних,
наукових публікацій в інших виданнях.
4. Проводить апробацію результатів наукових досліджень шляхом
участі у наукових конференціях: у міжнародних та зарубіжних,
всеукраїнських, регіональних та міжвузівських конференціях, у наукових
семінарах. Бере участь у конкурсах наукових робіт.
5. Бере участь у роботі Наукового товариства студентів та аспірантів та
у заходах Ради молодих вчених університету.
6. Залучається до виконання держбюджетної або госпдоговірної
тематики в рамках державних, міжвузівських або університетських грантів, а
також індивідуальних планів кафедр.
7. Якщо за результатами наукового дослідження було отримано
винахід, то аспірантом готуються та подаються документи для отримання
патенту на винахід (авторське свідоцтво).
8. Займається проведенням досліджень та підготовкою дисертаційної
роботи, формулюванням висновків дисертаційної роботи.
9. Здійснює оцінку отриманих результатів, які обговорюються на
засіданні секції, а потім виносяться для обговорення та дискусії на засіданні
кафедри.
10. Проходить попередню експертизу дисертації на кафедрі
(передзахист).
11. Займається роботою з підготовки рукопису дисертації.
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12. Працює над створенням нових перспективних засобів в організації
робіт щодо практичного використання та впровадження результатів
дослідження.
13. Захищає дисертацію у спеціалізованій вченій раді.
Науково-дослідницька робота відображається у індивідуальному плані
підготовки фахівця. Контроль виконання індивідуального плану підготовки
здійснюється профільними кафедрами шляхом атестації. Атестація аспірантів
здійснюється відповідно до навчального плану підготовки докторів філософії
за спеціальністю. Атестація аспірантів проводиться раз на рік. Атестації
передують проміжні звіти. Аспірант звітує на кафедрі 2 рази на рік.
При атестації аспіранта враховується виконання програмних вимог як
освітнього, так і наукового компоненту освітньо-наукової програми.
Аспіранти, що успішно пройшли щорічну атестацію, переводяться на
наступний рік навчання. Аспіранти, які не пройшли атестацію, підлягають
відрахуванню.
Метою проміжних звітів є контроль за виконанням індивідуального
плану аспіранта за всіма складовими, передбаченими навчальним планом.
Проміжний звіт має включати три модулі:
1. Теоретичний модуль.
2. Науково-дослідницький.
3. Практичний модуль.
Результатом навчання в аспірантурі є складання комплексного іспиту зі
спеціальності та захист дисертації в спеціалізованій вченій раді.

5. Асистентська педагогічна практика
Асистентська педагогічна практика в ННІ «Інститут геології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка є
обов’язковим компонентом ОНП підготовки докторів філософії в галузі
Природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю». Вона має на
меті набуття аспірантом професійних навичок та вмінь викладача вищого
навчального закладу.
За відсутності у аспіранта кваліфікації «викладач вищого навчального
закладу» формування теоретичних знань щодо сутності, структури та форм
навчального процесу підготовки фахівців зі спеціальностю 103 «Науки про
Землю» відбувається під час обов’язкового вивчення педагогічної дисципліни
«Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального
закладу». Відпрацювання практичних умінь і навичок аспіранта здійснювати
підготовку навчально-методичного забезпечення, підготовку та прочитання
1–2 лекцій разом з керівником практики, проведення лабораторних і
практичних занять, організацію самостійної роботи студентів в межах
дисциплін кафедри, відбувається під час проходження асистентської
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педагогічної практики, що передбачено навчальним планом на другому та
третьому році навчання залежно від фактичного педагогічного навантаження
на кафедрі.
Метою асистентської педагогічної практики є поглиблення та
закріплення знань аспірантів з питань організації і форм здійснення
навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчальнометодичного та нормативного забезпечення, формування вмінь і навичок
опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять,
застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих
дисциплін відповідного фахового напряму та дисциплін фундаментального
циклу для спеціальності 103 «Науки про Землю», .
Асистентська педагогічна практика має бути наближеною до напрямів
наукових досліджень аспіранта. Під час такої практики виникає можливість
апробувати результати досліджень, що проводяться аспірантом при
написанні дисертаційної роботи.
Згідно з навчальним планом підготовки докторів філософії асистентська
педагогічна практика проводиться на другому та третьому році навчання в
обсязі 300 год. (10 кредитів), у тому числі не менше 50 годин лабораторних
або практичних занять зі студентами.
Проходження асистентської педагогічної практики передбачає
виконання аспірантом наступних видів робіт:

підготовку та прочитання 1–2 лекцій разом з лектором з дисциплін,
які викладаються науковим керівником практики;

підготовку та проведення практичних (лабораторних) занять;

підготовку
навчально-методичного
забезпечення
проведення
практичних (лабораторних) занять;

розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів з
дисциплін, що читаються;

підготовку
навчально-методичного
забезпечення
проведення
модульних контрольних робіт з дисциплін, що викладаються;

підготовку
навчально-методичного
забезпечення
проведення
залікових робіт та іспитів з дисциплін, що читаються;

участь (разом з лектором) у проведенні заліків та іспитів для студентів
відповідної спеціальності.
Захист звіту з асистентської педагогічної практики відбувається перед
членами комісії, яка створюється за розпорядженням директора ННІ
«Інститут геології». Підсумки асистентської педагогічної практики
обговорюються на засіданнях відповідних кафедр під час проміжної атестації
аспірантів, а загальні підсумки – затверджуються на засіданні вченої ради
ННІ «Інститут геології».
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6. Проміжна та підсумкова атестації
Атестація аспірантів здійснюється відповідно до навчального плану
підготовки докторів філософії в галузі Природничих наук за спеціальністю
103 «Науки про Землю». В процесі підготовки докторів філософії
використовують дві форми атестації: проміжну та підсумкову. Відповідно до
діючих нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки
України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
підсумкова атестація випускників, що завершують навчання за освітньонауковими програмами доктора філософії, є обов’язковою.
6.1. Проміжна атестація
Метою проміжної атестаціє є контроль за виконанням індивідуального
плану аспіранта за всіма складовими, передбаченими навчальним планом.
Проміжна атестація включає три модулі: 1) теоретичний, 2) науководослідницький, 3) практичний.
6.1.1. Атестація за теоретичним модулем
Атестація за теоретичним модулем передбачає складання іспитів
відповідно до навчального плану підготовки докторів філософії за
спеціальністю 103 «Науки про Землю». Склад екзаменаційної комісії та
голова призначається наказом ректора університету після повного виконання
програми освітньо-наукового рівня доктора філософії з метою встановлення
фактичної відповідності рівня теоретичної підготовки вимогам загальних та
фахових компетентностей аспірантів. Технологія проміжної атестації
включає наступні етапи:
 розробка теоретичних питань науково-аналітичного характеру;
 проведення контролю;
 перевірка виконаних завдань;
 усне обговорення письмових відповідей на теоретичні питання, творчі
завдання, відповіді на додаткові запитання членів екзаменаційної комісії;
 оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей теоретичної підготовки
аспірантів відповідно до об’єктивних критеріїв.
6.1.2. Науково-дослідницький модуль
Науково-дослідницький модуль, відповідно до начального плану,
передбачає проведення поточної атестації аспірантів раз на рік та звітування
на засіданні кафедри двічі на рік. Метою проміжної атестації є контроль за
виконанням індивідуального плану науково-дослідницького пошуку та
дотриманням графіку підготовки результатів науково-дослідницької роботи
(див. додаток В).
6.1.3. Практичний модуль,
Практичний модуль, відповідно до начального плану, передбачає
проведення асистентської педагогічної практики на другому та третьому році
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навчання. Метою проміжної атестації за практичною складовою є контроль
за виконанням індивідуального плану та набуття аспірантом професійних
навичок та вмінь на посаді викладача. Атестація за практичним модулем
здійснюється на підставі висновків комісії з проведення захисту
асистентської педагогічної практики, яка створюється за розпорядженням
директора ННІ «Інститут геології».
6.2. Підсумкова атестація
Метою підсумкової атестації є встановлення відповідності рівня
освітньо-наукової підготовки випускників аспірантури вимогам Освітньонаукової програми доктора філософії в галузі Природничих наук за
спеціальністю 103 «Науки про Землю».
Підсумкова атестація здійснюється за двома напрямами:
1) оцінювання рівня теоретичної та практичної фахової підготовки;
2) встановлення відповідності рівня науково-дослідницької підготовки
вимогам, що висуваються до доктора філософії в галузі Природничих наук за
спеціальністю 103 «Науки про Землю», .
6.2.1. Оцінювання рівня теоретичної фахової підготовки
Оцінювання рівня теоретичної фахової підготовки передбачає складання
комплексного підсумкового іспиту за спеціальністю 103 «Науки про Землю
відповідно до навчального плану підготовки докторів філософії за цією
спеціальністю. Комплексний підсумковий іспит передбачає виконання
кваліфікаційних завдань за певною спеціалізацією (загальна та регіональна
геологія; економічна геологія; гідрогеологія; геофізика; геологічна
інформатика (геоінформатика); геологія нафти і газу; мінералогія,
кристалографія) спеціальності 103 «Науки про Землю» і є адекватною
формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає
рівень професійної та наукової підготовки випускників аспірантури вищих
навчальних закладів. Програма комплексного іспиту містить обов’язковий і
варіативний модулі. Обов’язковий модуль охоплює теоретичні та
методологічні аспекти сучасної науки, оволодіння методологією та
методикою джерелознавчого дослідження, оволодіння сучасною вітчизняною
та зарубіжною історіографією з напряму дослідження, а варіативний модуль
стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного напряму
дисертаційної роботи. Комплексний екзамен дає можливість встановити
рівень теоретичної та практичної фахової підготовки аспіранта. Підсумкова
атестація здійснюється екзаменаційною комісією, склад якої та голова
призначається наказом ректора університету після повного виконання
програми освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії з метою
встановлення фактичної відповідності рівня теоретичної та практичної
фахової підготовки вимогам фахових компетентностей випускників
аспірантури за спеціальністю 103 «Науки про Землю».
Комплексний іспит складається з виконання теоретичних і практичних
(аналітичних) завдань:
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теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні
питання, які стосуються сучасних проблем науки, що дає можливість оцінити
теоретичний рівень професійної підготовки за певною спеціалізацією
спеціальності 103 «Науки про Землю» (питання включають обов’язковий і
варіативний модулі програми);

практичне (аналітичне) завдання передбачає науковий пошук в межах
чітко окресленої проблеми, за результатами якого формується розгорнута
аналітична записка (відповідно до напряму дослідження).
6.2.2. Прилюдний захист результатів науково-дослідницької роботи
Нормативною формою підсумкової атестації є прилюдний захист
результатів науково-дослідницької роботи, які представлені у вигляді
дисертації. Він дозволяє встановити відповідність рівня науководослідницької підготовки аспіранта та вимог, що висуваються до доктора
філософії в галузі Природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про
Землю».
Підсумкову атестацію у вигляді прилюдного захисту дисертації
здійснює спеціалізована вчена рада, склад якої затверджується
Міністерством освіти і науки України на підставі чинних нормативноправових документів. В окремих випадках згідно з Законом України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 р. (ст. 6.3, 30.5.5) створюється разова
спеціалізована вчена рада у складі 6–7 фахівців відповідного профілю, з яких
не менше двох мають бути працівниками інших вищих навчальних закладів
або наукових установ. Персональний склад такої ради затверджується
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
На дисертаційну роботу доктора філософії в галузі Природничих наук
за спеціальністю 103 «Науки про Землю» покладається основна дослідницька
і фахова кваліфікаційна функція, яка виражається у здатності пошукувача
ступеня доктора філософії вести самостійний науковий пошук, вирішувати
прикладні наукові завдання і здійснювати їхнє наукове узагальнення у
вигляді власного внеску у розвиток сучасної науки і практики. Вона являє
собою результат самостійної наукової роботи аспіранта і має статус
інтелектуального продукту на правах рукопису.
Підсумкова атестація аспірантів, що повністю виконали ОНП
підготовки докторів філософії в аспірантурі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 103 «Науки про
Землю» завершується присудженням наукового ступеня «доктор філософії» в
галузі Природничих наук за спеціальністю 103 «Науки про Землю» з
врученням диплому встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію.
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7. Загальні та фахові компетентності випускників аспірантури
За результатами виконання ОНП підготовки докторів філософії за
спеціальністю 103 «Науки про Землю» випускники аспірантури набувають
інтегральну, загальні та фахові компетентності:
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні
проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики
Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1)
2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних
технологій (ЗК-2)
3. Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні
(ЗК-3)
4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних
джерел (ЗК-4)
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-5)
6. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі (ЗК-6)
7. Навички ініціювання, організації досліджень в галузі науководослідницької та інноваційної діяльності (ЗК-7)
8. Здатність професійно презентувати результати своїх досліджень (ЗК8);
9. Спроможність ефективно працювати в команді (ЗК-9);
10.Здатність розробляти та управляти науковими проектами. Навички
принципів фінансування НДР (ЗК-10);
11.Здатність до дотримання норм наукової етики щодо здійснення
наукової діяльності та проведення власного наукового дослідження
(ЗК-11);
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
Спеціалізація: геофізика
1.
Здатність формулювати наукову проблему, розробити її робочі
гіпотези, визначити актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для
досягнення мети, оцінити необхідні ресурси та час для реалізації, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики (СК-1).
2.
Вміння збирати, опрацьовувати, критично аналізувати та
узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел (СК-2).
3.
Здатність
до
встановлення
фізико-геологічних
передумов
застосування конкретних модифікацій і методів геофізичних досліджень,
вибору раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки
необхідної точності вимірювань і кінцевих побудов, що необхідно
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підтвердити на прикладі власного дослідження (СК-3).
4.
Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі
спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – геофізика та
підготовки навчальних програм зз цього напрямку (СК-4).
5.
Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання
проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології та
геофізики, організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній
науковій кооперації (СК-5).
6. Здатність до побудови чисельних алгоритмів обробки та інтерпретації
геофізичних даних на основі аналітичних або стохастичних залежностей (СК6).
7.
Вміння професійної ідентифікації геологічних процесів та полів за
результатами геофізичних спостережень, якісний та кількісний аналіз їх
часової та просторової мінливості, методи класифікації та прогнозування їх
розвитку на основі сучасного програмного забезпечення (СК-7).
8. Здатність залучення методів математичного моделювання для вирішення
прикладних геологічних задач, побудови структурних та динамічних геологогеофізичних моделей для вирішення задач пошуків родовищ корисних
копалин, супроводу гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних
досліджень, моніторингу небезпечних геологічних процесів (СК-8).
9.
Використання знань і умінь в області розробки прикладних
комп’ютерних програм для забезпечення потреб геологічної галузі (СК-9);
10. Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати
роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в
геофізичній галузі (СК-10);
11. Здатність застосовувати результати геофізичних досліджень для
інформування населення щодо екологічного стану середовища та
моніторингових досліджень небезпечних геологічних процесів (СК-11).
12. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК12).
Спеціалізація: геологія нафти і газу
1.
Здатність формулювати наукову проблему, розробити її робочі
гіпотези, визначити актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для
досягнення мети, оцінити необхідні ресурси та час для реалізації, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики (СК-1).
2.
Вміння збирати, опрацьовувати, критично аналізувати та
узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел (СК-2)
3.
Здатність до встановлення геологічних, геохімічних передумов
нафтогазоносності обраних геологічних об’єктів дослідження, вибору
раціональної методики польових і лабораторних/камеральних робіт та
оцінки необхідної точності вимірювань і кінцевих побудов, що необхідно
підтвердити на прикладі власного дослідження (СК-3).
4.
Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі
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спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – геологія нафти і газу
та підготовки навчальних програм з цього напрямку (СК-4).
5.
Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання
проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології та
геофізики, організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній
науковій кооперації (СК-5).
6. Вміння обробляти отримані експериментальні дані, розробляти, або
вдосконалювати фізико-геологічні моделі геологічних об’єктів, або процесів
на основі застосування стандартних математичних пакетів обробки
інформації та власних оригінальних програмних продуктів. Здатність до
побудови прогнозних моделей нафтогазоносності на основі теоретичних та
експериментальних досліджень (СК-6).
7.
Вміння забезпечувати необхідний рівень ефективного геологічного
супроводу проесу розробки нафтогазових родовищ (СК-7).
8. Здатність залучення методів математичного моделювання для вирішення
прикладних геологічних задач, побудови динамічних геолого-геофізичних та
геолого-промислових моделей для вирішення задач пошуків та розвідки
родовищ нафти і газу, проектування раціональної системи розробки родовищ
вуглеводнів (СК-8).
9.
Використання професійних знань та умінь при геолого-економічній
оцінці запасів і ресурсів вуглеводневої сировини (СК-9);
10. Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати
роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в
нафтогазовій геології (СК-10);
11. Здатність застосовувати результати геолого-екологічних досліджень
під час проектування та безпечного проведення пошуково-розвідувальних та
нафтогазопромислових робіт (СК-11).
12. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності. (СК12).
Спеціалізація – геіонформатика
1. Здатність формулювати наукову проблему, розробити її робочі
гіпотези, визначити актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для
досягнення мети, оцінити необхідні ресурси та час для реалізації, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики (СК-1).
2. Вміння збирати, опрацьовувати, критично аналізувати та
узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел (СК-2)
3. Вміння формалізовувати прикладні задачі геологічної галузі,
алгоритмізовувати їх і створювати програмні реалізації (СК-3).
4. Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі
спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – геоінформатика та
підготовки навчальних програм даного напрямку (СК-4)
5. Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання
проектів за національними та міжнародними грантами в галузі наук про
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Землю, організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній науковій
кооперації (СК-5)
6. Вміння обробляти отримані експериментальні дані, встановлювати
дво- і багатовимірні аналітичні і статистичні залежності між ними і
шуканими параметрами на основі застосування стандартних математичних
пакетів обробки інформації та власних оригінальних програмних продуктів
(СК-6).
7. Здатність до побудови чисельних алгоритмів обробки та інтерпретації
геоданих на основі аналітичних або стохастичних залежностей(СК-6).
8. Здатність залучення методів математичного моделювання для
вирішення прикладних геологічних задач, побудови структурних та
динамічних геолого-геофізичних моделей для вирішення задач пошуків
родовищ корисних копалин, супроводу гідрогеологічних, інженерногеологічних та екологічних досліджень, моніторингу небезпечних
геологічних процесів (СК-8).
9. Здатність до здійснення моніторингових досліджень на основі
використання матеріалів дистанційних зондувань Землі і геоінформаційних
систем і технологій (СК-9).
10.
Вміння користуватись нормативно-правовою базою та
організовувати роботи відповідно до галузевих вимог безпеки
життєдіяльності й охорони праці (СК-10);
11.
Здатність до здійснення моніторингових досліджень на
основі використання матеріалів дистанційних зондувань Землі і
геоінформаційних систем і технологій (СК-11).
12.
Знання і дотримання норм наукової етики і академічної
чесності (СК-12).
Спеціалізація – загальна та регіональна геологія
1.
Здатність формулювати наукову проблему, розробити її робочі
гіпотези, визначити актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для
досягнення мети, оцінити необхідні ресурси та час для реалізації, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики (СК-1).
2.
Вміння збирати, опрацьовувати, критично аналізувати та
узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел (СК-2).
3.
Здатність до встановлення геологічних передумов застосування
конкретних модифікацій і методів геологічних досліджень, вибору
раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної
точності вимірювань і кінцевих побудов, що необхідно підтвердити на
прикладі власного дослідження (СК-3).
4.
Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі
спеціальності 103 «Науки про Землю», напрям підготовки – геологія та
підготовки навчальних програм з цього напрямку (СК-12).
5.
Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання
проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології
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організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній науковій
кооперації (СК-5)
6.
Вміння обробляти отримані експериментальні дані, встановлювати
аналітичні і статистичні залежності між ними і шуканими параметрами на
основі застосування стандартних математичних пакетів обробки інформації
(СК-6).
7.
Вміння професійної ідентифікації геологічних процесів та структур за
результатами геологічних спостережень, якісний та кількісний аналіз їх
часової та просторової мінливості, методи класифікації та прогнозування їх
розвитку на основі сучасного програмного забезпечення (СК-7).
8.
Вміння обробляти отримані експериментальні дані, встановлювати
аналітичні і статистичні залежності між ними і шуканими параметрами на
основі застосування стандартних математичних пакетів обробки інформації
(СК-8)
9.
Здатність застосовувати результати геологічних досліджень для
інформування населення щодо екологічного стану середовища та
моніторингових досліджень небезпечних геологічних процесів (СК-9).
10.
Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати
роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в
геологічній галузі (СК-10);
11.
Володіти навичками використання знань провідних вітчизняних та
зарубіжних наукових шкіл, окремих вчених в галузі геології для трактування
результатів власного наукового дослідження (СК-11).
12.
Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК12).
Спеціалізація – гідрогеологія
1.
Здатність формулювати наукову проблему, розробити її робочі
гіпотези, визначити актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для
досягнення мети; оцінити необхідні ресурси та час для реалізації, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики (СК-1).
2.
Вміння
збирати,
опрацьовувати,
критично
аналізувати
та
узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел (СК-2)
3.
Здатність до встановлення геологічних та гідрогеологічних передумов
застосування конкретних методів гідрогеологічних досліджень, вибору
раціональної методики польових і лабораторних робіт та оцінки необхідної
точності вимірювань і кінцевих побудов, що необхідно підтвердити на
прикладі власного дослідження (СК-3).
4. Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі
спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – гідрогеологія та
підготовки навчальних програм з цього напрямку (СК-4).
5.
Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання
проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології та
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гідрогеології, організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній
науковій кооперації (СК-5).
6. Вміння виконувати оцінку впливу проектованої діяльності на геологічне
середовище, водні об'єкти і ресурси, земельні ресурси; розробляти заходи
щодо мінімізації негативного впливу об'єктів проектування на навколишнє
середовище. (СК-6)
7.
Вміння створювати гідрогеологічні моделі геологічних об’єктів і
процесів в просторово-часових координатах; визначати закономірності
формування та розподілу підземних вод у геологічних об’єктах різного
масштабу та генезису; реконструювати та прогнозувати гідрогеологічний
режим геологічних об’єктів. (СК-7)
8.
Вміння виконувати первинну обробку та комплексну інтерпретацію
результатів аналітичних робіт; визначати і здійснювати оптимальний
комплекс статистичної обробки даних; виконувати експертну оцінку
гідрогеологічного, інженерно-геологічного та екологічного стану геологічних
об’єктів. (СК-8)
9.
Вміння побудувати систему експериментальних досліджень для
практичного підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді
технологічного процесу. (СК-9)
10. Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати
роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в
гідрогеологічній галузі (СК-10).
11. Вміння робити оцінку запасів підземних вод в залежності від умов їх
формування, прогнозувати зміну їх якості в процесі експлуатації, розробляти
заходи охорони від виснаження та забруднення, здійснювати технікоекономічне обґрунтування доцільності розробки родовищ підземних вод.
(СК-11)
12. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК12).
Спеціалізація – економічна геологія
1.
Здатність формулювати наукову проблему, розробити її робочі
гіпотези, визначити актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для
досягнення мети, оцінити необхідні ресурси та час для реалізації, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики (СК-1).
2.
Вміння
збирати,
опрацьовувати,
критично
аналізувати
та
узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел (СК-2)
3.
Здатність до встановлення геологічних та економічних передумов
перспективності обраних геологічних об’єктів дослідження, вибору
раціональної методики польових і лабораторних/камеральних робіт та
оцінки необхідної точності вимірювань і кінцевих побудов, що необхідно
підтвердити на прикладі власного дослідження (СК-3).
4.
Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі
спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – економічна геологія
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та підготовки навчальних програм з цього напрямку (СК-4).
5.
Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання
проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології та
геофізики, організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній
науковій кооперації (СК-5).
6.
Вміння обробляти отримані експериментальні дані, виконувати
кількісну і якісну оцінку прогнозних і перспективних ресурсів корисних
копалин на окремих стадіях геологорозвідувальних робіт на основі
застосування стандартних математичних пакетів обробки інформації та
власних оригінальних програмних продуктів. Здатність до побудови
прогнозних моделей родовищ(СК-6).
7. Вміння забезпечувати необхідний рівень ефективного геологічного
супроводу процесу розробки родовищ (СК-7).
8.
Здатність залучення методів математичного моделювання для
вирішення прикладних геологічних задач, побудови динамічних геологогеофізичних та геолого-промислових моделей для вирішення задач пошуків
та розвідки родовищ корисних копалин, проектування раціональної системи
їх розробки (СК-8).
9.
Використання професійних знань та умінь при геолого-економічній
оцінці запасів і ресурсів мінеральної сировини (СК-9);
10. Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати
роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в
геології (СК-10);
11. Здатність застосовувати результати геолого-екологічних досліджень
під час проектування та безпечного проведення пошуково-розвідувальних
робіт (СК-11).
12. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК12).
Спеціалізація – мінералогія, кристалографія
1. Здатність формулювати наукову проблему, розробити її робочі
гіпотези, визначити актуальність, мету, завдання, які необхідно
вирішити для досягнення мети, оцінити необхідні ресурси та час для
реалізації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та/або професійної практики (СК-1).
2. Вміння
збирати,
опрацьовувати,
критично
аналізувати
та
узагальнювати інформацію із літературних і фондових джерел (СК-2)
3. Здатність до встановлення мінералого-геологічних передумов
застосування конкретних модифікацій і методів мінералогічних
досліджень, вибору раціональної методики польових і лабораторних
робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і кінцевих побудов,
що необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження (СК-3).
4. Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців, зі
спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – мінералогія,
кристалографія та підготовки навчальних програм з цього напрямку
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(СК-4).
5. Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання
проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології
та мінералогії, кристалографії, організовувати консорціуми та брати
участь у міжнародній науковій кооперації (СК-5).
6. Вміння обробляти отримані експериментальні дані, аналізувати,
систематизувати
та
узагальнювати
результати
проведених
експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних
досліджень (СК-6).
7. Вміння застосовувати найефективніші методи технології вилучення
мінеральної сировини (СК-7).
8. Вміння
вдосконалити
технологічні
схеми
збагачення
рідкіснометалевих руд, насамперед фізичні та біотехнологічні схеми;
розглядати і обгрунтовувати родовища корисних копалин практично
всіх корисних копалин як комплексні (СК-7).
9. Здатність до напрацьовування критеріїв рентабельності руд –
обґрунтування економічної вигідністі виділення всіх компонентів руд
(СК-9).
10. Вміння користуватись нормативно-правовою базою та організовувати
роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в
геофізичній галузі (СК-10);
11.Здатність до організації пошуків та оцінки родовищ та рудопроявів
корисних копалин; здійснення прогнозу рідкіснометального зруденіння
(СК-11).
12.Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК12).

8. Результати навчання та науково-дослідницької діяльності аспірантів
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» результати
навчання та науково-дослідницької діяльності аспірантів мають бути
представлені через набуття ними теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексу проблем у галузі професійної та (або) дослідницької діяльності,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичну та практичну значимість.
Основні результати навчання та науково-дослідницької діяльності
аспірантів мають бути представлені такими складовими:
1. Відпрацювання курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів за
спеціальністю 103 «Науки про Землю».
2. Складання заліків та екзаменів відповідно до навчального плану
теоретичної підготовки.
3. Проходження та захист асистентської педагогічної практики.
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4. Публікація за темою дисертації не менше 5-ти статей у фахових
виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які
входять до міжнародних наукометричних баз даних.
5. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі
не менше 3-х всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій,
семінарів та інших форм наукової комунікації.
6. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до
захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті або іншому
авчальному закладі (академічній установі).
(Деталізовані результати навчання за спеціальністю 103 «Науки про
Землю», спеціалізації – загальна та регіональна геологія; економічна геологія;
гідрогеологія; геофізика; геологічна інформатика (геоінформатика); геологія
нафти і газу; мінералогія, кристалографія подані в Додатку В.).

9. Кадрове,
матеріально-технічне,
навчально-методичне
та
інформаційне забезпечення виконання освітньо-наукової програми
9.1. Кадрове забезпечення
Геологічна наука в стінах університету почала розвиватись з перших
днів його заснування в 1834 р. на кафедрі мінералогії та геогнозії. Окремі
дослідження
проводились
на
кафедрах
ботаніки
та
зоології
(палеонтологічний напрямок), фізики і астрономії (загальногеологічні та
геофізичні дослідження). З 1891 по 1922 рр. в структурі університету
існували дві кафедри геологічного профілю – кафедри мінералогії та геології.
З 1920 по 1933 рр. функціонала науково-дослідницька кафедра геології. В
1933 р. був створений геолого-географічний факультет, в складі якого діяло
5 кафедр геологічного профілю. В Київському університеті геологічний
факультет як окремий структурний підрозділ був створений у 1944 р. на базі
геологічних кафедр геолого-географічного факультету – загальної геології,
історичної геології і палеонтології, петрографії та корисних копалин,
мінералогії і кристалографії. Кількість кафедр факультету в різні роки
змінювалась від 5 до 9. Факультет мав два музеї – палеонтологічний та
мінералогічний (зараз об’єднано в геологічний музей університету), різні
навчальні та науково-дослідні лабораторії. У 1956 р. саме на геологічному
факультеті утворюється науково-дослідний сектор університету, який
проводив роботи майже по всьому колишньому Радянському Союзу та за
кордоном й продовжує свою роботу й зараз. Його спадкоємцем є
сьогоднішня науково-дослідна частина університету. Таким чином,
геологічний факультет в університеті постав не на «голому місці», а в
результаті кропіткої роботи науковців-геологів університету, становлення та
розвитку геологічної освіти та наукових шкіл, що призвело до еволюційного
оформлення геологічної науки в рамках окремого факультету, який
продовжує жити та розвиватись і в наш час.
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У 2014 р. геологічний факультет Наказом ректора було перетворено
(реорганізовано) в навчально-науковий інститут (ННІ) "Інститут геології"
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Структура Інституту геології сьогодні: 7 випускних кафедр, 2 науководослідні лабораторії, два науково-дослідних сектори. Кафедри інституту:
1. Кафедра загальної та історичної геології (завідувач – д. геол. н.,
проф. Іваннік О.М.).
2. Кафедра геології родовищ корисних копалин (завідувач – д. геол. н.,
проф. Загнітко В.М.).
3. Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії (завідувач – д. геол. н.,
доц. Шнюков С.Є.).
4. Кафедра гідрогеології та інженерної геології (завідувач – д. геол. н.,
проф. Кошляков О.Є.).
5. Кафедра геофізики (завідувач – д. геол. н., проф. Вижва С.А.).
6. Кафедра геоінформатики (завідувач – д. тех. н., доц. Зацерковний
В.І.).
7. Кафедра геології нафти і газу (завідувач – д. геол. н., проф. Карпенко
О.М.).
В ННІ «Інститут геології» працює близько 60 викладачів, з них не
менше 90 % кандидатів і докторів наук. Співвідношення докторів наук і
кандидатів наук приблизно 1:3.
На цей час відповідно до наукової кваліфікації, професійних і наукових
інтересів існує можливість забезпечення науковим керівництвом – докторами
наук, професорами аспірантів за спеціальністю 103 «Науки про Землю.
Фахову підготовку докторів філософії за спеціальністю 103 «Науки про
Землю» буде забезпечувати досвідчений професорсько-викладацький
персонал. Станом на 1 березня 2016 р. можуть бути потенційними
керівниками аспірантури з спеціалізацій:
1. геофізика
- доктор геологічних наук, професор Вижва Сергій Андрійович,
- доктор геолого-мінералогічних наук, професор Курганський Валерій
Микитович,
- доктор геологічних наук, професор Карпенко Олексій Миколайович,
- доктор геолого-мінералогічних наук, професор Трипільський
Олександр Андрійович,
- доктор геологічних наук, с.н.с. Бурахович Тетяна Костянтинівна,
- доктор геологічних наук, професор Орлюк Міхайло Іванович,
- кандидат геологічних наук Кендзера Олександр Володимирович.
У всіх працівників професорсько-викладацького складу кафедри
спеціальність і кваліфікація відповідають спеціальності 103 «Науки про
Землю», спеціалізація – геофізика.
Завідувач кафедри геофізики – доктор геологічних наук, професор
Вижва Сергій Андрійович.
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2. геологія нафти і газу:
- доктор геологічних наук, професор Карпенко Олексій Миколайович,
- доктор геологічних наук, професор Огар Віктор Володимирович,
- доктор геологічних наук, професор Михайлов Володимир
Альбертович,
- доктор геологічних наук, професор Нестеровський Віктор
Антонович,
- доктор геолого-мінералогічних наук, професор Загнітко Василь
Миколайович.
У всіх перелічених штатних працівників професорсько-викладацького
складу є необхідний рівень наукового досвіду та кваліфікації, що
відповідають спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація – геологія
нафти і газу.
Завідувач кафедри геології нафти і газу – доктор геологічних наук,
професор Карпенко Олексій Миколайович.
3. геоінформатика:
- доктор технічних наук, доцент Зацерковний Віталій Іванович;
- доктор геологічних наук, професор Вижва Сергій Андрійович;
- доктор геолого-мінералогічних наук, професор Курганський Валерій
Микитович;
- доктор геологічних наук, професор Карпенко Олексій Миколайович;
- доктор геологічних наук, професор Іванік Олена Михайлівна;
- доктор геологічних наук, професор Кошляков Олексій Євгенович.
У всіх працівників професорсько-викладацького складу спеціальність і
кваліфікація відповідають спеціальності 103 «Науки про Землю»,
спеціалізація – геоінформатика.
Завідувач кафедри геоінформатики – доктор технічних наук, доцент
Зацерковний Віталій Іванович.
4. загальна та регіональна геологія:
- доктор геологічних наук, професор Шевчук Віктор Васильович,
- доктор геологічних наук, професор Іванік Олена Михайлівна,
- доктор геологічних наук, с.н.с., член.-кор. НАНУ Шехунова Стелла
Борисівна,
- кандидат геологічних наук, доцент Мєнасова Анжеліна Шевкетівна.
У всіх працівників професорсько-викладацького складу кафедри
спеціальність і кваліфікація відповідають спеціальності 103 «Науки про
Землю», спеціалізація – загальна та регіональна геологія.
Завідувач кафедри загальної та історичної геології – доктор
геологічних наук, професор Іванік Олена Михайлівна.
5. гідрогеологія:
- доктор геологічних наук, професор Кошляков Олексій Євгенович,
- доктор геолого-мінералогічний наук, професор Коржнев Михайло
Миколайович,
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- доктор геологічних наук, професор Долін Віктор Володимирович,
- кандидат геологічних наук, доцент Чомко Дмитро Федорович,
- кандидат технічних наук, доцент Шевченко Олексій Леонідович.
У всіх працівників професорсько-викладацького складу кафедри
спеціальність і кваліфікація відповідають спеціальності 103 «Науки про
Землю», спеціалізація – гідрогеологія.
Завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології – доктор
геологічних наук, професор Кошляков Олексій Євгенович.
6. економічна геологія:
- доктор геологічних наук, професор Михайлов Володимир
Альбертович,
- доктор геолого-мінералогічних наук, професор Загнітко Василь
Миколайович,
- доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Дубина
Олександр Володимирович.
У всіх перелічених штатних працівників професорсько-викладацького
складу є необхідний рівень наукового досвіду та кваліфікації, що
відповідають спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізація –
економічна геологія.
В.о. завідувача кафедри геології родовищ корисних копалин – доктор
геолого-мінералогічних наук, професор Загнітко Василь Миколайович.
7. мінералогія, кристалографія:
- доктор геологічних наук, доцент Шнюков Сергій Євгенович,
- доктор геологічних наук, професор Митрохин Олександр
Валерійович,
- доктор
геолого-мінералогічних
наук,
професор
Павлишин
Володимир Іванович,
- доктор геологічних наук, професор Пономаренко Олександр
Миколайович,
- доктор геологічних наук, професор Брик Олександр Борисович.
У всіх працівників професорсько-викладацького складу кафедри
спеціальність і кваліфікація відповідають спеціальності 103 «Науки про
Землю», спеціалізація – мінералогія, кристалографія.
Завідувач кафедри - доктор геол. наук, доцент Шнюков Сергій
Євгенович.

9.2. Матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне
забезпечення виконання освітньо-наукової програми
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Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення ННІ
«Інститут геології» дає можливість виконувати наукові дослідження в
структурних підрозділах, які включають:
 6 навчальних лабораторій: мікропалеонтології та біостратиграфії,
гідрогеологічного моделювання та вивчення фізико-механічних
властивостей ґрунтів, геофізики, обробки руд та спецаналізів,
рентгенівських і мікроскопічних досліджень мінеральної речовини,
нафтогазової геології;
 3 науково-дослідні підрозділи: НДЛ «Теоретичної і прикладної
геофізики», НДЛ «Мінерало-геохімічних досліджень», НДС
гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем;
 2 лабораторні комплекси: петрофізичних досліджень, радіоактивних
досліджень.
Науково-дослідна лабораторія «Теоретичної та прикладної геофізики»
входить до складу кафедри геофізики, вона була створена у 1995 р. ,
переважно, до складу НДЛ «Теоретичної та прикладної геофізики» входять
спеціалісти з геофізичного напрямку.
В лабораторії (науковий керівник проф. Вижва С.А.) на даний час
(2016 р.) розвиваються наукові проблематики, що пов’язані з вирішенням
багатьох проблем.
Після створення в складі кафедри геофізики силами її співробітників
лабораторного комплексу з петрофізичних досліджень (2006 р.), який
постійно удосконалюється, в лабораторії проводяться вивчення
колекторських, радіоактивних, магнітних властивостей гірських порід. В
петрофізичній лабораторії досліджуються ємнісні, фільтраційні, густинні,
електричні, акустичні характеристики порід як в атмосферних умовах, так і в
умовах, що моделюють пластові при тиску до 1000 атм.
Лабораторний комплекс радіоактивних досліджень гірських порід
(2008 р.) на сьогодні дозволяє проводити дослідження вмісту радіоактивних
ізотопів в зразках гірських порід та ґрунтів гамма-спектрометричним
методом на основі напівпровідникового детектора. Лабораторія обладнана
повним комплексом лабораторної та польової апаратури для аналізу альфа-,
бета- та гамма-випромінювання радіоактивних елементів.
«Науково-дослідна лабораторія мінералого-геохімічних досліджень»
входить до складу кафедри мінералогії, геохімії та петрографії. До складу
лабораторії входять спеціалісти у галузі мінералогії, геохімії та аналітичної
хімії, а також суміжних галузей фізико-математичного спрямування. В
лабораторії (науковий керівник доктор геологічних наук Шнюков С.Є.) на
цей час (2016 р.) розвиваються наукові напрямки, пов’язані з вирішенням
багатьох проблем фундаментального та прикладного спрямування. “Науководослідна лабораторія мінералого-геохімічних досліджень” оснащена
унікальним
в
Україні
комплексом
обладнання,
методик
та
висококваліфікованим персоналом, що забезпечує виконання робіт з
підготовки проб та проведення аналітичних вимірювань для визначення
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хімічного складу мінералів, порід, руд та інших матеріалів природного і
техногенного походження, а також вмісту мінеральних фаз у названих
об’єктах дослідження. Крім того, спеціалістами лабораторії розроблено і
впроваджено у наукову практику модифіковані та принципово нові апаратні
засоби та методики аналітичного дослідження мінеральної речовини на
макроскопічному і локальному рівнях.
Науково-дослідна лабораторія «Мікропалеонтології та біостратиграфії»
входить до складу кафедри загальної та історичної геології, вона була
створена у 1993 р., до її складу входять спеціалісти, переважно, з
палеонтологічного і стратиграфічного напрямку. В лабораторії (науковий
керівник проф. Іванік О.М.) на даний час (2016р.) розвиваються наукові
проблематики, що пов’язані з вирішенням багатьох проблем стратиграфії та
палеонтології.
Також аспіранти мають можливість проводити дослідження у
гідрогеохімічній та лабораторії вивчення фізико-механічних властивостей
ґрунтів. Ці лабораторії забезпечені необхідним обладнанням: лабораторним
посудом, реактивами та обладнанням для виконання хімічного аналізу води
(колориметр Аква, дистилятор, рН-метр, сушильні шафи, ваги);
компресійними приладами, зсувним приладом, приладом для попереднього
ущільнення, приладами набухання, конусами Васильєва, ареометрами,
трубками «СПЕЦГЕО», сушильними шафами та необхідним лабораторним
посудом і обладнанням. Крім того, аспіранти спеціалізації гідрогеологія
можуть використовувати матеріально-технічну базу зовнішніх організацій
міста Києва (Інституту геологічних наук, Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім.М.П.Семененка, Інституту геохімії навколишнього
середовища НАН України та МНС України тощо).
Традиційно в інституті розвиваються такі фундаментальні напрямки
наукових досліджень, як мінералого-геохімічний, літолого-петрографічний,
стратиграфо-палеонтологічний,
структурно-парагенетичний,
руднометасоматичний, гідрогеологічний, геофізичний. Вченими інституту
опубліковано понад 300 наукових монографій та підручників, отримано 148
авторських свідоцтв та патентів. Останнім часом активно на декількох
кафедрах розвивається новий напрямок наукових досліджень – вивчення
потенційних нетрадиційних ресурсів нафти і природного газу в різних
регіонах України.
При інституті працює геологічний музей, який налічує декілька десятків
тисяч зразків та експонатів мінералів, руд, гірських порід, палеонтологічних
решток, виробів з природного каменю. Музей широко застосовується в
навчальному процесі та відкритий для відвідування всім бажаючим.
ННІ «Інститут геології» підтримує наукові зв’язки з Національною
екологічної радою (Велика Британія), Європейською комісією з охорони
пам’яток геологічної природи "ПроГЕО", Європейською асоціацією
геовчених та інженерів, Американською асоціацією нафтових геологів, з
провідними університетами країн Європи та світу.
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Інтенсифікації навчально-дослідницького процесу сприяє проведення
занять у спеціалізованих навчальних лабораторіях і у спеціалізованих
науково-дослідних лабораторіях факультету. ННІ «Інститут геології» добре
оснащений комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, має два
навчальні комп’ютерні класи загального доступу, два кафедральні та один
міжкафедральний класи. Для вирішення складних задач ННІ «Інститут
геології» має потужний кластер.
Комп’ютерні класи підключені до міжнародної інформаційної мережі
Internet, яка широко використовується у навчальному процесі та науковій
роботі викладачами, співробітниками та аспірантами, які мають можливість
вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватись
бібліотечними фондами всього світу.
В комп’ютерних класах інституту встановлено ліцензоване програмне
забезпечення провідних компаній, яке широко використовується під час
навчання. Зокрема, в період 2006-2016 рр. отримані:
 гранти компанії Шлюмберже на програмні продукти Petrel, Petromod,
що використовуються для моделювання нафтогазових родовищ та
відтворення умов формування покладів нафти і газу;
 УкрДГРІ передано 10 ліцензій на програмний продукт «Геопошук», що
використовується для обробки даних ГДС та петрофізики;
 Тюменською нафтопромисловою компанією передано 12 ліцензій на
програмний продукт «Isoline», який представляє орієнтовані під задачі
геології ГІС.
 Програмне забезпечення Geosoft для інтерпретації граві-магнітних
даних (10 ліцензій).
 Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки даних
дистанційних зондувань ENVI (10 ліцензій);
 Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки даних
дистанційних зондувань, растрових і векторних геопросторових даних
ERDASIMAGINE (10 ліцензій);
 Спеціалізоване програмне забезпечення – геоінформаційна система ГІС
К-Mine (20 ліцензій);
 Середовище розробки програмних продуктів PyCharm (20 ліцензій);
 Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки і візуалізаці
геологічної інформації – MOVE.
Крім цього, отримані авторські програми обробки даних сейсморозвідки:
Hampson-Russell, Echos/GeoDepth (Paradigm), Tesseral (Full wavefieldseismicmodelingsoftware). Ведуться переговори з компаніями Landmark,
Paradygm, HamsellRassel, Gemcom щодо отримання університетських грантів
на сучасне програмне забезпечення геологічного спрямування.
Освітньо-наукова підготовка докторів філософії за спеціальністю 103
«Науки про Землю» здійснюється на базі ННІ «Інститут геології» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, який розташований у
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Голосіївському районі м. Києва, де компактно розміщені навчальні корпуси
та господарчі будинки. Інститут розташований за адресою: м. Київ,
вул. Васильківська 90.
В інституті існує достатня кількість аудиторій, лабораторій,
навчальних площ, що загалом забезпечує існуючий обсяг підготовки фахівців
з гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін,
активно здійснюється суттєве поліпшення матеріально-технічної бази
навчального процесу.
Навчальний корпус інституту знаходиться у задовільному стані (у всіх
навчальних аудиторіях здійснений сучасний ремонт) і відповідає санітарнотехнічним і протипожежним вимогам.
На території студмістечка знаходяться гуртожитки для проживання. У
студмістечку функціонують їдальня, буфети, медпункт, профілакторій та
студентська поліклініка, а також обладнані спортивні майданчики. В корпусі
також функціонують кафе “Водограй” (площа – 758 м2) та буфет.
Інформація про наявність приміщень для занять аспірантів, приміщень
для наукових досліджень, читальних залів, гуртожитків, їдалень тощо
наведена у табл. 2.
Навчальна площа, у т. ч. приміщень для занять аспірантів (аудиторні
приміщення, кабінети, лабораторії, тощо), складає 2285,85 м2, що дає змогу
забезпечити навчальну площу на одного студента в межах 4,35 м2.
Крім того для навчального процесу використовуються спортивний зал
площею 426 м2 та музей 700 м2, який налічує декілька десятків тисяч зразків
та експонатів мінералів, руд, гірських порід, палеонтологічних решток,
виробів з природного каменю.
Таблиця 2
2
Загальна площа приміщень та її розподіл, м
Площа
приміщень
(кв. метрів)
Найменування приміщення
Усього
1.

2.

Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять аспірантів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії
тощо)
спортивні зали
площа приміщень ННІ «Інститут геології»
приміщення для занять аспірантів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії
тощо) ННІ «Інститут геології»
комп’ютерні лабораторії ННІ «інститут геології»
Приміщення для науково-педагогічних

277969,6
60573,88
810,4
12000,2
2285,85
206,03
25966,07
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

(педагогічних) працівників
Службові приміщення
Бібліотека
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
- Табір «Мрія» с. Плюти
- Корпус по вул. Ломоносова, 36 (Санаторій –
профілакторій)
Медичні пункти
Інші
- Актові зали
Наукова бібліотека (вул. Володимирській, 58)
Спорткомплекс (пр-т Академіка Глушкова, 2-Б)
Навчальний корпус Коледжу геологорозвідувальних технологій (вул. Анрі Барбюса, 9)

68935,38
6106,3

155048,4
15275,9

2801,7
6207,1
54,1
4216,5
5321
7403,6
8580,1

Усі будівлі другого та третього класу довговічні, під’єднанні до
інженерних
мереж
(газ,
водостік,
каналізація,
тепломережі,
електропостачання, слабо точні мережі). Матеріальні цінності зберігаються
на складах та у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією. В усіх
корпусах цілодобово діє охорона.
Інститут може використовувати матеріально-технічну базу зовнішніх
організацій міста Києва. До них слід віднести:

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України.

Інститут геологічних наук НАН України

Український державний геологорозвідувальний інститут.

Київський
інститут
інженерних вишукувань
і
досліджень
«Енергопроект».

Інститут геохімії, мінера оргії та рудоутворення ім. М.П. Семененко
НАН України.

Група компаній Надра.

НВП «Кривбасакадемінвест».
Як приклад використання матеріально-технічної бази зовнішніх
організацій можна навести факт щорічного використання на навчальній
геофізичній практиці сейсмічної станції для інженерних задач, що належить
Київському інституту інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект».
Інформаційне забезпечення виконання освітньо-наукової програми
ґрунтується на фондових матеріалах Наукової бібліотеки ім.М.Максимовича,
інноваційній діяльності молодіжних наукових осередків, матеріалах сайту
ННІ «Інститут геології» та журналу «Вісник Київського університету.
Геологія» в базу Scopus та інші наукометричні бази.
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Наукова бібліотека ім. М.Максимовича як структурний підрозділ
університету, сьогодні є однією з найбільших і найстаріших вузівських
бібліотек з розгалуженою мережею читальних залів і абонементів загальною
площею більше 6,6 тис.м2. У її структурі 22 відділи, 25 секторів, 17
абонементів, 16 читальних залів. Крім основних абонементів та читальних
залів, де викладачі та аспіранти одержують навчальну літературу є абонемент
художньої літератури, міжбібліотечний абонемент та спеціалізовані читальні
зали: інформаційно-бібліографічний, періодики, юридичної та історичної
літератури. Є також абонементи та читальні зали в інститутах, що при
університеті, на факультетах, в гуртожитках. В центральному корпусі
бібліотеки відкрито комп'ютерний читальний зал на 47 місць.Фонд налічує
3,5 млн примірників книг, періодичних видань та інших видів друкованої
продукції. За змістом він універсальний, має видання, надруковані 30 мовами
світу. У фонді нараховується 1,7 млн наукової та 1,06 млн навчальної
літератури. Щорічно надходить 35–40 тис. примірників нової літератури, з
них книг – 30 тис., у тому числі близько 20 тис. наукових, 17 тис. підручників
та навчальних посібників, 5 тис. періодики, в тому числі більше 500 назв
книг авторів КНУ. Нові надходження виставляються щотижня для перегляду.
Проводиться книгообмін з 208 організаціями з України, СНД, Західної та
Східної Європи, Америки, Азії, Австралії. Це бібліотеки університетів,
інститутів та Національні бібліотеки. Невід'ємною складовою частиною
роботи бібліотеки на допомогу читачеві є інформація, що міститься в
каталогах та картотеках. Щороку каталоги поповнюються інформацією на
46–50
тис.карток.
У
бібліотеці
проводиться
робота
з автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. Бібліотека підключена
до мережі INTERNET. На комп'ютерній базі виконуються комплектування
фонду та обробка нових надходжень, передплата періодичних видань,
готуються інформаційні матеріали, доповнюються бази даних.
В ННІ «Інститут геології» існують такі осередки молодих вчених:
 Рада молодих науковців інституту (РМН);
 Наукове товариство студентів (НТС);
 Студентське конструкторське бюро (СКДБ);
 Молодіжний осередок Society of Exploration Geophysicists (SEG).
Журнал "Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Геологія" є провідним періодичним фаховим виданням
у галузі геологічних (всі спеціальності) та фізико-математичних (геофізика,
геологічна інформатика) наук. У “Віснику” публікуються матеріали
теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі геології,
геофізики, інженерної геології, гідрогеології, геоекології та геоінформатики
українською, російською та англійською мовами. Першочергове право на
публікації мають викладачі, співробітники та аспіранти ННІ «Інститут
геології». Журнал сприяє зміцненню, розширенню цілісного наукового
інформаційного простору України в галузі геологічних наук і успішній
інтеграції його в світовий науковий інформаційний простір. Найближчі
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перспективи розвитку «Вісника» полягають у постійному процесі
підвищення його наукового та міжнародного визнання, зростання загального
рейтингу, індексу цитування (імпакт-фактору), розміщення в основних
міжнародних базах даних (Scopus, Google ranking, РИНЦ та інших).
Тенденції в розвитку світової геологічної науки диктують пошук дедалі
більш оперативних способів ознайомлення наукового співтовариства з
результатами досліджень вчених і фахівців. Для збільшення рейтингу
журналу редакційна колегія планує додатково створення електронної версії
журналу за спеціальністю ««Науки про Землю»». Сучасний журнал
відповідає всім міжнародним вимогам, створений та працює сайт журналу, де
розміщені сучасні повнотекстові випуски журналу та повна (з 1982 р.),
реферативна база українською та англійською мовами. Редакція журналу
проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових
публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційного наукового обміну, а
також підвищенню цитування робіт і, відповідно, результативності наукової
діяльності авторів, що публікуються в журналі.
На сайті ННІ «Інститут геології» опубліковані основні довідкові
матеріали, корисні посилання, інформація.
Аспіранти мають доступ до наступних повнотекстових баз даних як:
Polpred.com, Повнотекстові дисертації, Інтегрум, база SCOPUS, електронна
бібліотека Міжнародного Валютного Фонду, база RSC, база EBSCO, база
APS, база IEEE, журнали Emerald, журнал NEJM, система BioOne, Zentralblatt
MATH тощо.
Програма розглянута на засіданні кафедри кафедри геофізики
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
Завідувач кафедри, проф. _____________________ С.А.Вижва
Програма розглянута на засіданні кафедри кафедри геології нафти і газу
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
Завідувач кафедри, проф. _____________________ О.М.Карпенко
Програма розглянута на засіданні кафедри кафедри геоінформатики
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
Завідувач кафедри, доц. _____________________ В.І.Зацерковний
Програма розглянута на засіданні кафедри кафедри загальної та
історичної геології
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
Завідувач кафедри, проф. _____________________ О.М.Іванік

32

Програма розглянута на засіданні кафедри гідрогеології
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
Завідувач кафедри, проф. _____________________ О.Є.Кошляков
Програма розглянута на засіданні кафедри геології родовищ корисних
копалин
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
В.о.завідувача кафедри, проф. _____________________ В.М. Загнітко
Програма розглянута на засіданні кафедри кафедри мінералогії, геохімії та
петрографії
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
Завідувач кафедри, доц. _____________________ С.Є.Шнюков
Програма розглянута та затверджена на засіданні вченою ради ННІ «Інститут
геології»
Протокол № ______ від _____________________ 2016 р.
Голова вченої ради
ННІ «Інститут геології»,

проф.________________В.А.Михайлов
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Додаток Б
Графік виконання індивідуального плану науково-дослідницької
роботи аспірантами за ОНП підготовки докторів філософії в
аспірантурі Київського національного університету імені Тараса
Шевченка за спеціальністю 103 «Науки про Землю»
Рік
навчання

1 півріччя
2 півріччя

1 півріччя
2 півріччя

1 півріччя
2 півріччя
1 півріччя
2 півріччя

Робота над дисертацією

Публікація статей
у вітчизняних у зарубіжних
фахових
фахових
виданнях
виданнях
1 рік навчання
Розробка структури роботи.
–
–
Робота з першоджерелами.
Формування інформаційної
–
–
бази.
Написання обзорної частини
роботи.
2 рік навчання
Проведення практичних
1
–
експериментів та/або
теоретичних досліджень
Описання результатів
1
–
практичних експериментів
та/або теоретичних
досліджень.
3 рік навчання
Узагальнення результатів
1
–
дослідження.
Представлення рукопису.
1
–
4 рік навчання
Формування висновків і
–
1
рекомендацій. Закінчення
роботи над дисертацією.
Оформлення роботи та
–
–
подання до захисту.
Захист дисертації.

Апробація
результатів
(виступи на
конференціях)
–
1

–

1

–
1
–
–
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Додаток В. Деталізовані результати навчання за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (спеціалізації
загальна та регіональна геологія; економічна геологія; гідрогеологія; геофізика; геологічна інформатика
(геоінформатика); геологія нафти і газу; мінералогія, кристалографія)

Сучасні передові концептуальні та
методологічні знання в галузі науководослідницької
та/або професійної
діяльності і на межі предметних
галузей знань
Грунтовні знання предметної області
та розуміння професії.
Знання праць провідних зарубіжних
вчених,
наукових
школ
та
фундаментальних праць у галузі
дослідження, формулювання мети
власного наукового дослідження як
складової
загальноцивілізаційного
процесу
Знання
принципів
фінансування
науково-дослідної роботи та структури
кошторисів на її виконання, вміння
підготувати запит на отримання
фінансування, звітну документацію.

+

СК-12

СК-11

СК-10

СК -9

СК -8

СК -7

СК -6

СК-5

СК-4

СК-3

СК-2

СК-1

Зк-11

Спеціальні (фахові) компетентності

Зк-10

Зк-9

ЗК-8

ЗК-7

ЗК-6

ЗК-5

ЗК-4

ЗК-3

ЗК-2

ІК

Знання

Загальні компетентності

ЗК-1

Програмні результати навчання

Інтегральна
компетентність

Компетентності

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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Критичний аналіз, оцінка і синтез
нових та складних ідей.
Формулювати з нових дослідницьких
позицій загальну методологічну базу
власного
наукового
дослідження,
усвідомлювати його актуальність, мету
і значення для розвитку інших галузей
науки.
Ініціювати,
організовувати
та
проводити комплексні дослідження в
галузі
науково-дослідницької
та
інноваційної діяльності, які приводять
до отримання нових знань.
Формувати команду дослідників для
вирішення
локальної
задачі
(формулювання
дослідницької

+
+

+
+

+

+

+

+
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СК-12

СК-11

СК-10

СК -9

СК -8

СК -7

СК -6

СК-5

СК-4

+

СК-3

СК-2

СК-1

Зк-11

Зк-10

Зк-9

+

ЗК-8

ЗК-7

ЗК-6

+

ЗК-5

+

ЗК-4

+

ЗК-3

+

ЗК-2

+ + + + +

ЗК-1

Знання процедури
встановлення
інформаційної цінності і якості
літературних та фондових джерел.
Знання методологічних принципів та
методів геофізичного дослідження.
Знання з питань організації і форм
здійснення навчального процесу в
сучасних умовах, його наукового,
навчально-методичного
та
нормативного
забезпечення,
опрацювання
наукових
та
інформаційних джерел при підготовці
занять, застосування активних методик
викладання професійно-орієнтованих
дисциплін
відповідного
фахового
напряму
та
дисциплін
фундаментального циклу
Уміння

проблеми, робочих гіпотез, збору
інформації, підготовки пропозицій).
Формулювати наукову проблему з
огляду на ціннісні орієнтири сучасного
суспільства та стан її наукової
розробки.
Формулювати
робочі
гіпотези
досліджуваної проблеми, які мають
розширювати і поглиблювати стан
наукових досліджень в обраній сфері.
Аналізувати
геофізичні
праці,
виявляючи
дискусійні
та
мало
досліджені питання.
Моніторинг
наукових
джерел
інформації відносно досліджуваної
проблеми.
Здійснювати процедуру встановлення
інформаційної
цінності
джерел
шляхом порівняльного аналізу з
іншими джерелами.
Професійної інтерпретації геофізичних
данихна основі сучасного програмного
забезпечення

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Використовувати
існуючі
та
створювати власні теоретичні моделі
(об’єкт-теорії).
Визначати методологічні принципи та
методи геофізичного дослідження в
залежності від об’єкту і предмету,
використовуючи
міждисциплінарні
підходи.
Будувати причинно-наслідковий
(казуальний) ряд із виявленого в
геолого-геофізичних джерелах.

+

+

+
+

+
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Будувати реконструктивноінтерпретаційні моделі на підставі
наукових спостережень.

+

Вибирати напрями наукових
досліджень; застосувати різноманітні
методи наукових досліджень для
вирішення поставлених завдань; чітко
формулювати наукові проблеми.
Обґрунтовувати необхідність і обсяги
експериментальних
досліджень;
працювати на сучасному геофізичному
обладнанні, обробляти результати
експериментів;
аналізувати,
систематизувати та узагальнювати
результати проведених експериментів і
досліджень; робити висновки на основі
одержаних досліджень
Здійснювати підготовку навчальнометодичного забезпечення, підготовку
та прочитання лекцій, проведення
лабораторних і практичних занять,
організацію
самостійної
роботи
студентів в межах дисциплін кафедри,
опрацювання
наукових
та
інформаційних джерел при підготовці
занять, застосування активних методик
викладання професійно-орієнтованих
дисциплін
відповідного
фахового
напряму
та
дисциплін
фундаментального циклу
Комунікація

+

+ + + + + +

+

+ + + + + +
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СК-12

СК-11

СК-10

СК -9

СК -8

СК -7

СК -6

СК-5

СК-4

СК-3

+

СК-2

+

СК-1

+

+

Зк-11

+

Зк-10

Зк-9

+

ЗК-7

ЗК-6

ЗК-2+

ЗК-5

ЗК-1

+

ЗК-4

+

ЗК-3

+

ЗК-8

Спілкування в діалоговому режимі з
широкою науковою спільнотою та
громадськістю в певній галузі наукової

+ + +

та/або професійної діяльності.
Кваліфіковано відображати результати
наукових досліджень у наукових
статтях, опублікованих як у фахових
вітчизняних виданнях, так і у
виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз.
Професійне презентування результатів
своїх досліджень на міжнародних
наукових конференціях, семінарах,
практичне використання іноземної
мови (в першу чергу - англійської) у
науковій, інноваційній діяльності та
педагогічній діяльності.
Робота в команді, наявність навичок
міжособистісної взаємодії.
Використовувати сучасні інформаційні
та комунікативні технології при
спілкуванні,
обміні
інформацією,
зборі, аналізі, обробці, інтерпретації
джерел;
здійснювати
публікацію
джерел з дотриманням основних
археографічних правил.
Організація геолого-геофізичних робіт
відповідно
до
вимог
безпеки
життєдіяльності й охорони праці

+

+

+
+

+

+

+

+

+

39

СК-12

СК-11

СК-10

СК -9

СК -8

СК -7

СК -6

СК-5

СК-4

+

СК-3

Зк-9

+

СК-2

ЗК-8

+

СК-1

ЗК-7

+

Зк-11

ЗК-6

+

Зк-10

ЗК-5

+

ЗК-4

+

ЗК-3

Ініціювання
інноваційних
комплексних проектів, лідерство та
повна автономність під час їх
реалізації.
Здатність
діяти
соціально
відповідально та громадянсько свідомо
і на основі етичних міркувань

ЗК-2

Автономія та відповідальність

ЗК-1

+

(мотивів).
Здатність
саморозвиватися
і
самовдосконалюватися,
нести
відповідальність за новизну наукових
досліджень та прийняття експертних
рішень.
Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення,
мотивувати
людей
та
рухатися до спільної мети.
Ініціювання наукових проектів в галузі
природничих наук, зокрема, геофізики,
лідерство та повна автономність під
час їх реалізації.
Самостійно збирати та критично
опрацьовувати
геолого-геофізичні
джерела, проводити їх зовнішню та
внутрішню критику.
Цінування та повага різноманітності
та мультикультурності.
Здатність
усвідомлювати
рівні
можливості та гендерні проблеми

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+
+

+

+
+
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Додаток Г Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних
робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії в галузі «Природничі науки» за спеціальністю «Науки
про Землю», спеціалізації: загальна та регіональна геологія; економічна геологія; гідрогеологія; геофізика;
геологічна інформатика (геоінформатика); геологія нафти і газу; мінералогія, кристалографія
№

Назва видання

1.

Нафтогазова галузь України

2.
3.

Вісник Дніпропетровського університету.
Серія: Геологія. Географія
Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Геологія

4.

Вісник Криворізького економічного
інституту КНЕУ

5.

Вісник Львівського університету. Серія:
геологічна
Вісник Національної академії наук.
Вестник Национальной академии наук.
Herald of the National Academy Ukraine
Вісник Одеського національного
університету. Географічні та геологічні
науки

6.

7.

Засновник
(співзасновники)
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»,
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
Дніпропетровський національний університет імені Олеся
Гончара МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Криворізький економічний інститут Київського
національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана МОН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України
Національна академія наук України
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
МОН України

Напрямки
спеціальності
««Науки про Землю»»
технічні
геологічні
геологічні
геологічні,
фізико-математичні
(геологічна
інформатика,
геофізика)
геологічні (економічна
геологія)
геологічні
геологічні фізикоматематичні (фізика,
механіка), технічні
геологічні, географічні

8

9.

Вісник Харківського національного
університету.
Серія “ Геологія. Географія. Екологія ”
Геодинаміка

10.

Геоінформатика.
Геоинформатика.
Geoinformatika

11.

Геологічний журнал.
Геологический журнал.
Geological journal
Геологія і геохімія горючих копалин

12.

13.

14.

15.
16.

Геологія і корисні копалини Світового
океану. Геология и полезные ископаемые
Мирового океана.
Geology and Mineral Resources of the World
Ocean
Геолого-мінералогічний вісник
Криворізького національного університету
Геолого-мінералогічний вісник
Криворізького технічного університету
Геолог України
Геотехнічна механіка. Геотехническая
механика.
Geo-Technical Mechanics

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
МОН України

геологічні, географічні

Національний університет “ Львівська політехніка ” МОН
України; Державна служба геодезії, картографії та кадастру
України; Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України;
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України;
Львівське астрономо-геодезичне товариство
Національна академія наук України, Центр менеджменту та
маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних
наук НАН України

геологічні

Національна академія наук України, Інститут геологічних
наук НАН України

геологічні, технічні,
фізико-математичні
(геофізика, геологічна
інформатика)
геологічні

Національна академія наук України, Інститут геології і
геохімії горючих копалин НАН України, Українська
нафтогазова академія
Національна академія наук України, Відділення морської
геології та осадочного рудоутворення Національного
науково-природничого музею НАН України

геологічні

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(Криворізький технічний університет МОН України)

геологічні

Спілка геологів України
Інститут геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН
України

геологічні
технічні, геологічні

геологічні

42

17.

Геохімія та рудоутворення.
Геохимия и рудообразование. Geochemistry
and Ore Formation

Національна академія наук України,
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П.
Семененка НАН України

18.

Геофізичний журнал.
Геофизический журнал
Екологічна безпека прибережної та
шельфової зон та комплексне використання
ресурсів шельфу.
Экологическая безопасность прибрежной и
шельфовой зон и комплексное
использование ресурсов шельфа.
Ecological safety of coastal and shelf zones
and comprehensive use of shelf resources
Екологічна безпека та
природокористування

Національна академія наук України, Інститут геофізики ім.
С.І.Субботіна НАН України
Національна академія наук України,
Морський гідрофізичний інститут НАН України,
Одеський філіал Інституту біології південних морів ім.
О.О.Ковалевського НАН України,
Інститут геологічних наук НАН України

19.

20.

Київський національний університет будівництва і
архітектури МОН України; Інститут телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НАН України
Товариство “Знання” України, НАН України, МОН України,
Міністерство охорони навколишнього природного
середовища
Українське мінералогічне товариство

21.

Екологія довкілля та безпека
життєдіяльності

22.

Записки Українського мінералогічного
товариства.
Proceedings of the Ukrainian mineralogical
society
Збірник наукових праць Інституту
Інститут геологічних наук НАН України
геологічних наук НАН України.
Сборник научных трудов Института
геологических наук НАН Украины.
Collection of scientific works of the Institute of
Geological Sciences NAS of Ukraine

23.

геологічні (геохімія,
петрологія,
мінералогія,
кристалографія)
фізико-математичні
(геофізика), геологічні
технічні (екологічна
безпека), геологічні,
фізико-математичні
(геофізика),
географічні

технічні, геологічні
(екологічна безпека)
геологічні
технічні
геологічні

геологічні
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24.

25.
26.

27.

Збірник наукових праць Інституту геохімії
навколишнього середовища.
Сборник научных трудов Института
геохимии окружающей среды.
Collected papers of Institute of environmental
geochemistry
Збірник наукових праць Національного
гірничого університету
Збірник наукових праць Українського
державного геологорозвідувального
інституту
Коштовне та декоративне каміння

28.

Мінералогічний журнал.
Mineralogical Journal (Ukraine)

29.

Мінералогічний збірник

30.

Мінеральні ресурси України

31.

Морской гидрофизический журнал.
Морський гідрофізичний журнал

32.

Науковий вісник Івано-Франківського
національного технічного університету
нафти і газу

Національна академія наук України, Інститут геохімії
навколишнього середовища НАН України та МНС України

геологічні
технічні

Національний гірничий університет МОН України

технічні, геологічні

Український державний геологорозвідувальний інститут

технічні, геологічні

Державний гемологічний центр при Міністерстві фінансів
України
Національна академія наук України, Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН
України

геологічні

Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України
Міністерство охорони навколишнього природного
середовища, Український державний геологорозвідувальний
інститут
Національна академія наук України, Морський
гідрофізичний інститут НАН України
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу МОН України

геологічні (геохімія,
петрологія, геологія
металевих та
неметалевих корисних
копалин, мінералогія,
кристалографія)
геологічні
геологічні, технічні
фізико-математичні
(геофізика, механіка),
географічні,
технічні
геологічні
(геофізика, геофізика),
технічні
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33.

Науковий вісник Національного гірничого
університету

Національний гірничий університет МОН України

34.

Донецький національний технічний університет МОН
України

35.

Наукові праці Донецького національного
технічного університету Серія: “ Гірничогеологічна ”
Наукові праці УкрНДМІ НАН України

36.

Палеонтологічний збірник

37.

Пошукова та екологічна геохімія.
Поисковая и экологическая геохимия.
Exploration and Environmental Geochemistry
Проблеми нафтогазової промисловості

38.

39.
40.

41.

Розвідка та розробка нафтових і газових
родовищ
Тектоніка і стратиграфія.
Тектоника и стратиграфия.
Tectonics and stratigraphy
Теоретичні та прикладні аспекти
геоінформатики.
Теоретические и прикладные аспекты
геоинформатики.
Theoretical and applied aspects of
geoinformatics

технічні, геологічні
(геологія металевих і
неметалевих корисних
копалин)
технічні,
геологічні

Український державний науково-дослідний і проектноконструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і
маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН України
Національна академія наук України, Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН
України
ДП “ Науково-дослідний інститут нафтогазової
промисловості “ Національної акціонерної компанії”
“Нафтогаз України”
Івано-Франківський технічний університет нафти і газу
МОН України
Інститут геологічних наук НАН України

геологічні, технічні
(розробка корисних
копалин)
геологічні

Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр
менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю
Інституту геологічних наук НАН України

геологічні (геофізика,
геоінформатика),
фізико-математичні
(геофізика,
геоінформатика)

геологічні
технічні, геологічні
технічні, геологічні
(геофізика, геофізика)
геологічні
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42.

Техногенно-екологічна безпека та
цивільний захист

43.

Український антарктичний журнал

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Виконавчий комітет Кременчуцької міської
ради
Державне науково-виробниче підприємство «Український
антарктичний центр»

геологічні,
технічні (екологічна
безпека)
геологічні
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Додаток С
Тематики дисертаційних досліджень
при підготовці здобувачів вищої освіти
третього (освітньо-науковий) рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю»
за cпеціалізаціями:
загальна та регіональна геологія; економічна геологія; гідрогеологія; геофізика; геологічна
інформатика (геоінформатика); геологія нафти і газу; мінералогія, кристалографія
Вдосконалення загальної теорії Землі, фундаментальних гіпотез, пов'язаних з історією
виникнення основних структурних елементів планети.
Дослідження геологічної будови регіонів, вивчення геологічних закономірностей розподілу
корисних копалин.
Аналіз процесів ерозії, денудації, абразії, нагромадження осадків, вулканічних, льодовикових,
еолових процесів.
Вивчення стратиграфії та геохронології четвертинних відкладів.
Вивчення докембрійських метаморфічних і плутонічних формацій, встановлення
геотектонічних режимів і палеогеографічних обстановок.
Розробка теоретичних і методичних питань палеонтології, дослідження у галузі
біостратиграфії, тафономії, палеоіхтіології, палеоіхнології, палеобіохімії, палеоекології,
палеобіогеографії, палеокліматології, еволюції процесів біомінералізації;
Розробка та вдосконалення теоретичних і методичних питань стратиграфії.
Відтворення на підставі біостратиграфічних і палеоседиментологічних досліджень фізикогеографічних умов на поверхні Землі на різних етапах її геологічного розвитку.
Розвиток загальної теорії Землі й фундаментальних гіпотез і вчень.
Геотектонічні дослідження проблем геодинаміки Землі.
дослідження геологічної будови, тектоніки, стратиграфії, вулканічних процесів, складу
океанічних відкладів та корінних порід океанів;
Вивчення розподілу елементів у атмо-, гідро-, біо-, літосфері та внутрішніх оболонках Землі,
закономірностей міграції, розсіювання й концентрації елементів, їх сполук та ізотопів.
Дослідження ендогенних і екзогенних процесів мінерало-, породо- та рудоутворення.
Розробка теоретичних основ геохімічних методів пошуків корисних копалин.
Еколого-геохімічні дослідження розподілу та міграції техногенних елементів і сполук, їх
впливу на довкілля.
Геохімічний моніторинг довкілля.
Дослідження мінералів як кристалів, фізичних тіл, хімічних сполук.
Вивчення петрології та петрографії конкретних регіонів.
Розроблення теорій магматизму, метаморфізму, метасоматозу, епігенезу та рудоутворення.
Інженерно-петрографічне вивчення кристалічних масивів.
Розробка методик літостратиграфічних досліджень з метою розчленування та кореляції розрізів
осадових товщ.
Геологічна будова родовищ металічних і неметалічних корисних копалин.
Геологічні та фізико-хімічні умови утворення родовищ металічних і неметалічних корисних
копалин, їх речовинний склад.
Мінералогічні і геохімічні класифікації руд і неметалічних корисних копалин.
Виявлення та обґрунтування регіональних та локальних факторів і критеріїв локалізації
зруденіння; виділення та класифікація рудних формацій та провінцій.
Теоретичні та регіональні дослідження походження твердих горючих копалин.
Вивчення вугленосних формацій і товщ, покладів вугілля, вугільних басейнів.
Класифікація, речовинний склад, якість та властивості твердих горючих корисних копалин;
Вдосконалення методів пошуків та розвідки родовищ твердих горючих корисних копалин.
Геолого-економічна оцінка родовищ торфу, вугілля, горючих сланців.
Особливості геологічної будови і нафтогазоносності територій.
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Удосконалення методів прогнозування та методів пошуків нафтових і газових родовищ.
Вивчення закономірних зв'язків нафтогазоутворення в літосфері з умовами утворення та
перетворення осадових порід.
Дослідження нетрадиційних джерел вуглеводнів.
Динаміка, тенденції, проблеми та прогноз мінерально-сировинної бази України і світу.
Вивчення перспективності на мінеральну сировину територій, регіонів та геоструктур.
Геолого-економічне районування України та світу.
Мінерально-сировинна політика і планування в Україні.
Геолого-економічне моделювання родовищ корисних копалин.

Дослідження теоретичних і методологічних проблем фізики Землі, побудова моделей глобальної
еволюції Землі.
Дослідження внутрішньої будови Землі, глибинне сейсмічне зондування, сейсмометрія.
Вивчення та інтерпретація сейсмічних, гравітаційних, магнітних, електромагнітних,
радіоактивних полей Землі для пошуків корисних копалин.
Розробка нових методів, методик вивчення гравітаційних, магнітних, електромагнітних,
теплових, радіоактивних полей.
Аналіз потенціальних полей для вивчення внутрішньої будови Землі.
Комплексний аналіз сейсмічних даних та даних геофізичних досліджень свердловин для
пошуків вуглеводнів.
Побудова фізико-математичних моделей геофізичних явищ і процесів.
Визначення математичної моделі породи-колектора на основі петрофізичних даних.
Визначення структури пустотного простору породи-за даними ГДС та петрофізики.
Побудова постійно діючої геолого-геофізичної моделі геологічного середовища в рамках об’єкту, що
досліджується.

Вивчення закономірностей фізичних властивості гірських порід, як основи інтерпретації
геофізичних методів.
Сейсмоакустичні методи для вирішення геологічних та інженерних задач.
Методи інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин.
Методи комплексної інтерпретації геофізичних даних; геофізична томографія.
Вивчення геофізичних параметрів для вирішення задач інженерної геофізики.
Геофізика в задачах археології.
Сучасні технології обробки та інтерпретації польових геофізичних даних.
Організація і забезпечення функціонування національної мережі сейсмічного моніторингу
території України як складової світової сейсмічної мережі;
Оцінка сейсмічної небезпеки територій розташування потенційно небезпечних об’єктів.
Сейсмоакустична інверсія.
Анізотропія фізичних властивостей для вирішення геологічних задач.
Закони і закономірності динаміки і режиму підземних вод.
Масоперенесення в гідрогеологічних системах, гідрогеохімія.
Дослідження структури гідрогеологічних систем і їх частин.
Розробка методів і систем оптимізації гідрогеологічних умов у природних і техногенно
порушених умовах для стабілізації і поліпшення екологічного стану навколишнього середовища.
Дослідження закономірностей формування й розподілу природних і експлуатаційних ресурсів
підземних вод;
Мінеральні, термальні, промислові води і розсоли.
Аналіз гідрогеологічних досліджень при пошуках і розвідці корисних копалин.
Інженерна геологія природних процесів; а також процесів, викликаних будівництвом та іншими
техногенними факторами.
Інженерно-геологічні особливості та гідромеханічні моделі будови масивів гірських порід.
Проблеми прогнозування змін геологічного середовища під впливом техногенних дій; прогноз
поведінки інженерних споруд.
Проблеми раціонального використання геологічного середовища; захист територій від
несприятливих інженерно-геологічних процесів.
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Інженерно-геологічні дослідження при будівництві наземних і підземних споруд.
Розробка математичних методів аналізу геологічної інформації її систематизації, програмного
забезпечення для розв'язання завдань картування, прогнозу та пошуку корисних копалин.
Розробка теоретичних, методичних і технічних засобів вивчення геологічної будови,
небезпечних геологічних природних і техногенних процесів, пошуків корисних копалин;
Математичне моделювання геолого-геофізичних параметрів і полів; автоматизація побудови
геологічних карт, розроблення систем їх інформаційного супроводу.
Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних і техногенних процесів, територій і
екологічно небезпечних об'єктів.
Використання матеріалів дистанційних досліджень для вивчення геологічної будови.
Використання матеріалів дистанційних досліджень для встановлення геологічних
закономірностей розповсюдження металічних і неметалічних корисних копалин.
Створення алгоритмів, програм, автоматизованих систем обробки та інтерпретації
експериментальних даних дистанційних зйомок.
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