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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; 

гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія 

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; 
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ДВФ/І – дисципліни вибору факультету/інституту; 

ДВА – дисципліни вільного вибору аспіранта. 

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, 

перелік освітніх компонент – в таблиці 2. 

 

Таблиця 1. 

Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки  

доктора філософії 

№ Цикли дисциплін 
Навчальних 

годин 
Кредитів 

1. Професійна теоретична підготовка 900 30 

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни 300 10 

1.2. Дисципліни вибору факультету/інституту 240 8 
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1.3. Дисципліни вибору аспіранта  360 12 

2. Асистентська педагогічна практика 300 10 

3. Науково-дослідницька робота  Х Х 

4. Підготовка та захист дисертаційної роботи Х Х 

Разом 1200 40 

 

Таблиця 2  

Перелік компонент ОНП 

 

Код 

н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількіст

ь 

кредиті

в 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК-1 Академічне письмо англійською мовою (English academic writing) 3 іспит 

ОК-2 Філософія науки та інновацій 7 іспит 

ОК-3 Методологія та організація роботи над дисертацією доктора 

філософії в галузі природничих наук 

4 іспит 

ОК-4 Усне наукове мовлення (Presenting Science) 4 іспит 

ОК-5 Асистентська педагогічна практика 

 

10 звіт, захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  28 

 Вибіркові компоненти  ОНП 

Вибірковий блок 1 

ВБ1 

Практична філософія та епістемологія науки 

4 Іспит 

Європейська грантова система підтримки наукових досліджень 

та академічних обмінів 

Європейська грантова система підтримки наукових досліджень 

та академічних обмінів 

Принципи організації науково-дослідницьких робіт 

Наукова бібліографія: практикум 

Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження 

Професійне проектне управління науковими дослідженнями 

Інтелектуальні обчислення та аналіз даних 

Мінерально-сировинна база України 

Основи системної біології 

Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних 

Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних 

технологій 

Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, 
медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики 

ЯМР-спектроскопія для природничих наук 

Теорія хаос 

Математичні основи захисту інформації 

Математична теорія фінансових ринків 

Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі 

Глобалізаційні процеси в сучасному світі 
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Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у 

глобальних та регіональних порівняннях 

Українська наукова мова 

Практична риторика 

Технології впливу в діловій комунікації 

Психологія спілкування 

Актуальні проблеми зовнішньої політики України 

Право інтелектуальної власності 

Ринок цінних паперів 

Лінгвістичне програмування поведінки людини 

Література у глобальному естетичному просторі ХХІ ст. 

Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди 

Глобальні проблеми людства та сталий розвиток 

Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної безпеки 

Методологія проведення наукових досліджень у сфері 

інформаційних технологій спеціального призначення 

IT Essentials  ("Основи інформаційних технологій") 

NDG Linux Essentials 

Soft skills (англійською мовою) 

Вибірковий блок 2 

спеціалізація - економічна геологія 

ВБ2-

ВБ3 

Сучасні стандарти вивчення та оцінки родовищ корисних копалин 

8 іспит 

Кон`юнктура світового ринку металічних, неметалічних та 

горючих корисних копалин 

Екологічні аспекти геологічної та гірничо-видобувної діяльності 

в Україні та світі 

спеціалізація - гідрогеологія 

ВБ2-

ВБ3 

Водообмін у гідрогеологічних структурах України 

8 іспит Екогеологія України 

Сучасні математичні методи в гідрогеології 

спеціалізація - геологічна інформатика 

ВБ2-

ВБ3 

Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики 

8 іспит Теоретичні та прикладні проблеми геології України 

Методологія і методи наукового аналізу 

спеціалізація - геологія нафти і газу 

ВБ2-

ВБ3 

Сучасні стандарти вивчення та оцінки родовищ корисних 

копалин 

8 іспит Екологічні аспекти геологічної та видобувної діяльності в Україні та світі 

Сучасні системи інтерпретації геофізичних даних в задачах 

нафтогазової геології. 

спеціалізація -  геофізика 

ВБ2-

ВБ3 

Інженерна геологія і геофізика 

8 іспит 

Сучасні системи інтерпретації геофізичних даних в задачах 

нафтогазової геології 

Моніторинг екологічного стану середовища та прикладні задачі 

фізики Землі 

спеціалізація - загальна та регіональна геологія 

ВБ2-

ВБ3 

Сучасні методи дослідження небезпечних геологічних процесів 
8 іспит 

Проблеми тектоніки України 
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Методологія і методи наукового аналізу 

Теоретичні та прикладні проблеми геології України 

спеціалізація - мінералогія, кристалографія 

ВБ2-

ВБ3 

Методологія і методи наукового аналізу 

8 іспит 

Сучасні аспекти мінералогії та кристалографії 

Сучасні методи дослідження мінерального та елементного 

складу гірських порід і руд 

Локальні методи дослідження елементного складу мінералів 

спеціалізація - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія 

ВБ2-

ВБ3 

Оцінка характеристик гідрологічного режиму в зв’язку із 

глобальними кліматичними змінами 
8 іспит 

Гідроекологічні аспекти руслознавства  

Управління якістю водних ресурсів та їхня охорона 

спеціалізація - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія 

ВБ2-

ВБ3 

Студії з метеорології та кліматології (наукові лекції і семінари за 

темами дисертаційних досліджень) 

8 іспит Активні впливи на гідрометеорологічні процеси 

Моделювання атмосферних процесів в урбанізованому 

середовищі 

Загальний обсяг вибіркових компонент 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОНАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 40  

 

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 

 

http://www.asp.univ.kiev.ua/
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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. 

3. Мета і завдання освітньо-наукової програми 

 

Метою ОНП є підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-

освітній 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, педагогічно-

організаційної 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 
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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, 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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, навчально-

методичного 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; 
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 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» або декана географічного факультету. 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» та географічного факультету. 
 

 

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 освітньо-

науковими 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) науково-

дослідницький, 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 
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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 

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» та декана декана географічного 

факультету. 

6.2. Підсумкова атестація 

Метою підсумкової атестації є встановлення відповідності рівня 

освітньо-наукової підготовки випускників аспірантури вимогам Освітньо-

наукової 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 спеціальності 103 «Науки 

про Землю» і є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка 
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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:  

 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 науково-

дослідницької 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 нормативно-

правових 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 
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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.  
 

 

 

 

 

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 у 

сфери Наук про Землю, 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. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних 

джерел(ЗК-2) 

3. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі(ЗК-3) 

4. Здатність розробляти та управляти науковими проектами. (ЗК-4) 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

Спеціалізація: геофізика. 1.  
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. 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 
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побудов, що необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження (СК-

2). 3. 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-3). 4. 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-4). 5. Використання знань і умінь в області розробки прикладних 

комп’ютерних програм для забезпечення потреб геологічної галузі (СК-5). 6. 

Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК- 6). 

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. 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-2). 3. 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-3). 4. Вміння забезпечувати необхідний 

рівень ефективного геологічного супроводу процесу розробки нафтогазових 

родовищ (СК-4). 5. Використання професійних знань та умінь при геолого-

економічній оцінці запасів і ресурсів вуглеводневої сировини (СК-5). 6. 

Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності. (СК- 6). 

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 формалізувати 

прикладні задачі геологічної галузі, алгоритмізувати їх і створювати 

програмні реалізації (СК-2). 3. Вміння самостійно готувати запити і звітну 

частину для виконання проектів за національними та міжнародними 

грантами в галузі наук про Землю, організовувати консорціуми та брати 

участь у міжнародній науковій кооперації (СК-3). 4. Здатність до побудови 

чисельних алгоритмів обробки та інтерпретації геоданих на основі 

аналітичних або стохастичних залежностей (СК-4). 5. Здатність до 

здійснення моніторингових досліджень на основі використання матеріалів 

дистанційних зондувань Землі і геоінформаційних систем і технологій (СК-

5). 6. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК-6). 
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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. 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-

2). 3. Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання 

проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології 

організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній науковій 

кооперації (СК-3). 4. 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-4). 5. Здатність застосовувати результати геологічних досліджень для 

інформування населення щодо екологічного стану середовища та 

моніторингових досліджень небезпечних геологічних процесів (СК-5). 6. 

Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК- 6). 

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. 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-

2). 3. Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання 

проектів за національними та міжнародними грантами в галузі геології та 

гідрогеології, організовувати консорціуми та брати участь у міжнародній 

науковій кооперації (СК-3). 4. 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-4). 5. Вміння побудувати 

систему експериментальних досліджень для практичного підтвердження 

теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді технологічного процесу. 

(СК-5). 6. Знання і дотримання норм наукової етики і академічної чесності 

(СК- 6). 

Спеціалізація: економічна геологія. 1.  



19 

 

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. 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-2). 3. 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-3). 4. Вміння забезпечувати необхідний 

рівень ефективного геологічного супроводу процесу розробки родовищ (СК-

4). 5. Використання професійних знань та умінь при геолого-економічній 

оцінці запасів і ресурсів мінеральної сировини (СК-5). 6. Знання і дотримання 

норм наукової етики і академічної чесності (СК- 6). 

 

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. 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-

2). 3. 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-3). 4. Вміння застосовувати 

найефективніші методи технології вилучення мінеральної сировини (СК-4). 

5. Здатність до розробки критеріїв рентабельності руд – обґрунтування 

економічної вигідності виділення всіх компонентів руд (СК-5). 6. Знання і 

дотримання норм наукової етики і академічної чесності (СК- 6). 

 

Спеціалізації: гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; метеорологія, 

кліматологія, агрометеорологія. 1. Здатність формулювати наукову 

проблему, розробляти робочі гіпотези, визначати актуальність, мету, 

завдання, які необхідно вирішуватити для досягнення мети; оцінювати 

необхідні ресурси та час для реалізації, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики (ФК-1). 2. Здатність до встановлення гідрологічних, 

кліматичних передумов застосування конкретних методів 
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гідрометеорологічних досліджень, вибору раціональної методики польових і 

лабораторних робіт та оцінки необхідної точності вимірювань і кінцевих 

побудов, що необхідно підтвердити на прикладі власного дослідження (ФК-

2). 3. Вміння самостійно готувати запити і звітну частину для виконання 

проектів за національними та міжнародними грантами в галузі гідрології, 

гідрохімії, метеорології, кліматології та агрометеорології, організовувати 

консорціуми та брати участь у міжнародній науковій кооперації (ФК-3). 4. 

Вміння створювати гідрологічні та метеорологічні, кліматичні моделі 

географічних об’єктів і процесів в просторово-часових координатах; 

визначати закономірності формування та розподілу водних ресурсів, 

метеорологічних і кліматичних умов в географічних об’єктах різного 

масштабу та генезису; реконструювати та прогнозувати гідрологічний режим 

водних об’єктів, зміни клімату та метеорологічні процеси. (ФК-4). 5. Вміння 

будувати систему експериментальних досліджень для практичного 

підтвердження теоретичних допущень та реалізувати її у вигляді 

технологічного процесу. (ФК-5). 6. Знання і дотримання норм наукової етики 

і академічної доброчесності (ФК- 6). 

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. 

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). 
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Деталізовані результати навчання за ОНП «Науки про Землю» спеціальністю 103 

«Науки про Землю» 
 Знання 

ПРН 1 Мати знання з питань організації і форм здійснення в сучасних умовах 

наукового та навчального процесів, їхнього наукового, навчально-методичного 

та нормативного забезпечення 
 Уміння 
ПРН 2 Формулювати з нових дослідницьких позицій робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми та загальну методологічну базу власного наукового дослідження, 

усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей 

науки. 
ПРН 3 Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі 

науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання 

нових знань. 

 
ПРН 4 Обґрунтовувати необхідність і обсяги експериментальних досліджень; 

працювати на сучасному обладнанні, обробляти результати експериментів; 

аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати проведених 

експериментів і досліджень; робити висновки на основі одержаних досліджень 

 
ПРН 5 Проводити опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці 

занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін відповідного фахового напряму та дисциплін фундаментального 

циклу 

 
 Комунікація 
ПРН 6 Вміти професійно презентувати результати своїх досліджень на міжнародних 

наукових конференціях, семінарах, практичне використання іноземної мови (в 

першу чергу - англійської) у науковій, інноваційній діяльності та педагогічній 

діяльності. 
 Автономія та відповідальність 
ПРН 7 Діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо і на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

 

(Деталізовані результати навчання за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю», подані в Додатку В.). 

 

9. Кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення виконання освітньо-наукової програми 

 

9.1. Кадрове забезпечення  
9.1.1. ННІ «Інститут геології» 

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 



22 

 

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. 

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 науково-

дослідні 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. 
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Фахову підготовку докторів філософії за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю» буде забезпечувати досвідчений професорсько-викладацький 

персонал. Станом на 1 березня 2017 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. 

 

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. 
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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, 

- 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: 
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- 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.  
 

9.1.2. Географічний факультет 

Географічний факультет є провідним в Україні навчально-методичним і 

науковим центром географічної освіти. Підготовка фахівців з географії тут 

здійснюється на 8 кафедрах: фізичної географії та геоекології; географії 

України; землезнавства та геоморфології; економічної та соціальної 

географії; країнознавства та туризму; метеорології та кліматології; гідрології 

та гідроекології; геодезії та картографії. 

Географічний факультет у Київському університеті розпочав свою 

роботу 1933 року у складі геолого-географічного факультету на базі трьох 

кафедр: фізичної географії; економічної географії; геодезії та картографії. А 

вже в 1944 році географічний факультет почав функціонувати як самостійний 

підрозділ Київського університету. 

1949 року були створені кафедри геоморфології та палеогеографії; 

метеорології та кліматології; гідрології суші, яка в 1976 році була 

перейменована в кафедру гідрології та гідрохімії, а з 2002 року називається 

кафедрою гідрології та гідроекології. 

В 1990 році на географічному факультеті створено кафедру 

країнознавства та туризму, а в 1995 році – кафедру географії України. 

Кафедра економічної географії з 1988 року носить назву кафедри 

економічної та соціальної географії, а кафедра геоморфології та 

палеогеографії з 2004 року називається кафедрою землезнавства та 

геоморфології. 

З метою підготовки фахівців у сфері географічної науки та туризму з 

поглибленим знанням італійської мови і культури географічний факультет з 

1999 року тісно співпрацює з Асоціацією з розвитку італійської мови і 

культури "ІТАЛЬЯМО". 
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Нині на географічному факультеті функціонує 8 кафедр, які готують 

фахівців з окремих спеціальностей і спеціалізацій: 

1. Кафедра економічної та соціальної географії (в.о. завідувача – 

д.геогр.н., професор Мезенцев К.В.). 

2. Кафедра країнознавства та туризму (завідувач - д.геогр.н., професор 

Любіцева О.О.).  

3. Кафедра географії України (завідувач – д.геогр.н., професор Дмитрук 

О.Ю.).  

4. Кафедра фізичної географії та геоекології (завідувач – д.геогр.н., 

професор Гродзинський М.Д.).  

5. Кафедра землезнавства та геоморфології (завідувач – д.геогр.н., 

професор Бортник С.Ю.).  

6. Кафедра метеорології та кліматології (завідувач – д.геогр.н., професор 

Сніжко С.І.). 

7. Кафедра гідрології та гідроекології (завідувач – д.геогр.н., професор 

Хільчевський В.К.).  

8. Кафедра геодезії та картографії (завідувач – д.геогр.н., професор 

Даценко Л.М.).  

Професорсько-викладацький склад на географічному факультеті налічує 

26 - докторів наук, професорів та 71 - доцент, кандидат наук (див. Додаток 3 

Ліцензійної справи).  

 

 

9.2. Матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення виконання освітньо-наукової програми 
9.2.1. ННІ «Інститут геології» 

 

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. 

 

http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/ekonomichnoji-ta-sotsialnoji-geografiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/krajinoznavstva-ta-turizmu
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/krajinoznavstva-ta-turizmu
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/geografiji-ukrajini
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/geografiji-ukrajini
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/fizichnoji-geografiji-ta-geoekologiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/fizichnoji-geografiji-ta-geoekologiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/zemleznavstva-ta-geomorfologiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/meteorologiji-ta-klimatologiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/meteorologiji-ta-klimatologiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/gidrologiji-ta-gidroekologiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/gidrologiji-ta-gidroekologiji
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/geodeziji-ta-kartografiji
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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 

(2017 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 (2017 р.) розвиваються наукові напрямки, пов’язані з вирішенням 

багатьох проблем фундаментального та прикладного спрямування. “Науково-

дослідна 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 

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 (2017 р.) розвиваються наукові 

проблематики, що пов’язані з вирішенням багатьох проблем стратиграфії та 

палеонтології. 
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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, рудно-

метасоматичний, 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. 

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 
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забезпечення провідних компаній, яке широко використовується під час 

навчання. Зокрема, в період 2006-2017 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 wave-

fieldseismicmodelingsoftware). 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 

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 санітарно-

технічним і протипожежним вимогам.  

На території студмістечка знаходяться гуртожитки для проживання. У 

студмістечку функціонують їдальня, буфети, медпункт, профілакторій та 
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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. 3. 

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 3 

Загальна площа приміщень та її розподіл, м2 

Найменування приміщення  

Площа 

приміщень (кв. 

метрів) 

Усього 

1. 
Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 
277969,6 

 
приміщення для занять аспірантів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 
60573,88 

 спортивні зали 810,4 

 площа приміщень ННІ «Інститут геології» 12000,2 

 

приміщення для занять аспірантів (лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, лабораторії тощо) ННІ «Інститут 

геології» 

2285,85 

 комп’ютерні лабораторії ННІ «інститут геології» 206,03 

2. 
Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників 
25966,07 

3. Службові приміщення 68935,38 

4. 
Бібліотека 

у тому числі читальні зали 
6106,3 

5. Гуртожитки 155048,4 

6. Їдальні, буфети  15275,9 

7. Профілакторії, бази відпочинку  

 - Табір «Мрія» с. Плюти 2801,7 

 
- Корпус по вул. Ломоносова, 36 (Санаторій – 

профілакторій) 
6207,1 

8. Медичні пункти 54,1 

9. Інші  

 - Актові зали 4216,5 

 Наукова бібліотека (вул. Володимирській, 58) 5321 

 Спорткомплекс (пр-т Академіка Глушкова, 2-Б) 7403,6 

 
Навчальний корпус Коледжу геолого-розвідувальних 

технологій (вул. Анрі Барбюса, 9) 
8580,1 
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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». 

 
9.2.2. Географічний факультет 

Освітньо-наукова підготовка докторів філософії за спеціальністю 103 

Науки про Землю (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; метеорологія, 

кліматологія, агрометеорологія) здійснюється на базі географічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

який розташований за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а у 

окремому корпусі, який знаходиться у задовільному стані (у всіх навчальних 

аудиторіях здійснений сучасний ремонт) і відповідає санітарно-технічним і 

протипожежним вимогам.  

Загальна площа приміщень географічного факультету – 12696,6 м2, з 

них навчальна площа становить 2950,0 м2, приміщення для науково-

педагогічного персоналу – 1149,7 м2 та службові приміщення – 4540,9 м2. 

Площа кафедр та науково-дослідницьких і навчально-освітніх структурних 

підрозділів географічного факультету, безпосередньо пов’язаних з 

підготовкою докторів філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю 

(фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; біогеографія і географія 

ґрунтів; геоморфологія та палеогеографія; конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів; економічна та соціальна 

географія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; метеорологія, 

кліматологія, агрометеорологія; географічна картографія, географічні 

інформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне 

зондування Землі (ДЗЗ))  представлена у таблиці 4. 

Таблиця 4. 
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Площа приміщень географічного факультету, пов’язаних з підготовкою 

докторів філософії зі спеціальності 103 «Науки про Землю»  
№  

кабінету 

Призначення приміщення Площа, м2 

Кафедри 

514, 515, 502, 513, 516 Кафедра гідрології та гідроекології  92,45 

614, 613, 612, 615 Кафедра  метеорології та кліматології 79 

619, 618, 620, 601 Кафедра геодезії та картографії 98,2 

501, 505, 503 Кафедра фізичної географії та геоекології 97,97 

608, 609, 610, 611 Кафедра землезнавства та геоморфології 79 

418, 416, 417 Кафедра економічної та соціальної географії 77,8 

405, 401, 403, 404 Кафедра  географії України  66,31 

314, 315, 319 Кафедра країнознавства і туризму 78,65 

Науково-дослідницькі й навчально-освітні структурні підрозділи 

518 Науково-дослідний сектор «Гідроекології і гідрохімії» 33,4 

423 Науково-дослідний сектор «Регіональних проблем 

економіки і політики» 

33,1 

404 Лабораторія інформаційних технологій в географічній 

освіті 

17,6 

616 Навчальна синоптична лабораторія кафедри 

метеорології та кліматології 

19,7 

214 Навчальна екологічна лабораторія 14,5 

216 Навчальна екологічна лабораторія 33,5 

318 Лабораторія геоінформації і туризму кафедри 

країнознавства та туризму 

19,75 

108 Навчальна лабораторія аерофотограметрії 69 

115 Навчальна лабораторія цифрової фотограметрії 54 

 

У навчальному корпусі функціонує Центр харчування з двома залами 

для обслуговування співробітників та студентів. 

Практична підготовка фахівців здійснюється факультетом на базах 

практик: Канівський природний заповідник (м.Канів, Черкаська обл., 270 

місць), Богуславський гідрометеорологічний стаціонар (м.Богуслав, Київська 

обл., 50 місць), Ясинянська учбова база (с.Чорна Тиса Рахівського району 

Закарпатської обл.,75 місць), які обладнані для проведення навчального 

процесу та проживання студентів протягом 5-6 тижнів влітку.  

Напрямки розвитку матеріально-технічної бази для підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія): моніторинг 

навчальної літератури, фахових монографічних та періодичних видань, 

ліцензійного програмного забезпечення з метою постійного поповнення 

фондів, розширення забезпечення лабораторії інформаційних технологій в 

географічній освіті офісною технікою, є достатньою для здійснення 

інформаційних функцій в межах лабораторії та забезпечення навчального 

процесу  на сучасному рівні. 

Таким чином, на факультеті існує достатня кількість аудиторій, 

лабораторій, навчальних площ, що загалом забезпечують існуючий обсяг 

підготовки фахівців з гуманітарних, фундаментальних і професійно-
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орієнтованих дисциплін, активно здійснюється суттєве поліпшення 

матеріально-технічної бази навчального процесу.  

У навчальному корпусі функціонує Центр харчування  з двома залами 

для обслуговування співробітників та студентів. 

Будівля географічного факультету – ІІ і ІІІ ступенів довговічності, 

під’єднана до інженерних мереж (газ, водостік, каналізація, тепломережі, 

електропостачання, слабо точні мережі). Матеріальні цінності зберігаються 

на складах та у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією. В 

корпусі цілодобово діє охорона. 

Всі кафедри географічного факультету належним чином забезпечені 

приміщеннями для викладацького та навчально-допоміжного складу, які 

устатковані меблями – столами, шафами для літератури. У своєму 

розпорядженні вони мають сучасну матеріально-технічну базу: комп’ютери 

та ноутбуки. Все обладнання відповідає потребам навчального процесу. На 

кафедрах забезпечується виконання норм охорони праці та протипожежної 

безпеки. Стан освітлення аудиторій відповідає нормам. 

Усі види занять, що передбачені навчальними планами, повною мірою 

забезпечені необхідними навчальним площами, технічними засобами у 

відповідності до вимог робочих навчальних програм. 

Основним джерелом інформаційного забезпечення є Наукова 

бібліотека ім. М. Максимовича, фондами якою користуються аспіранти 

географічного факультету. 

Для забезпечення навчального процесу на високому рівні активно 

використовуються лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи, що створює 

умови для забезпечення ефективного викладання наявних дисциплін. 

Управління обчислювальною технікою передбачає концентрацію у загально-

університетських класах з метою її оптимального використання та 

обслуговування. Обчислювальна техніка використовується також для 

реалізації цілого ряду управлінських та фінансово-економічних завдань. 

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. 

Аспіранти мають доступ до комп’ютерних класів, забезпечених 

сучасними ПК та програмним забезпеченням.  

 

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» і географічного факультету, журналів «Вісник 

Київського університету. Геологія» та "Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Географія". 

Наукова бібліотека ім. М.Максимовича як структурний підрозділ 
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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» та на географічному факультеті 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); 

 Молодіжний осередок EGEA; 

 Відділення туристичного центру «Меридіан». 

 

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 
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геології». Журнал сприяє зміцненню, розширенню цілісного наукового 

інформаційного простору України в галузі геологічних наук і успішній 

інтеграції його в світовий науковий інформаційний простір. Найближчі 

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. 

Журнал "Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Географія" є провідним періодичним фаховим виданням 

у галузі географічних наук. У “Віснику” висвітлюються актуальні питання 

теорії і практики природничої географії, суспільної географії та картографії. 

Журнал вміщує також інформацію про видатних учених та педагогів, 

історичні пам’ятні дати, огляди та рецензії, хроніку подій. В журналі 

публікуються наукові працівники, викладачі вищих навчальних закладів, 

аспіранти, студентів, а також усі, хто цікавиться останніми 

фундаментальними та прикладними досягненнями географії. Журнал сприяє 

зміцненню, розширенню цілісного наукового інформаційного простору 

України в галузі географічних наук і успішній інтеграції її в світовий 

науковий інформаційний простір. Найближчі 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 та інших). Тенденції в розвитку світової географічної науки 

диктують пошук дедалі більш оперативних способів ознайомлення наукового 

співтовариства з результатами досліджень вчених і фахівців. Журнал 

відповідає всім міжнародним вимогам, створений та працює сайт журналу, де 

розміщені сучасні повнотекстові випуски журналу. 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.  
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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.
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Додаток А Графік виконання індивідуального плану науково-
дослідницької роботи аспірантами за ОНП «Науки про Землю»   

 
Рік 

навчання 

Робота над дисертацією Публікація статей Апробація 

результатів 

(виступи на 

конференціях) 

у вітчизняних 

фахових 

виданнях  

у зарубіжних 

фахових 

виданнях 

1 рік навчання 

1 півріччя Розробка структури роботи. 

Робота з першоджерелами.  

– – – 

2 півріччя Формування інформаційної 

бази.  

Написання обзорної частини 

роботи. 

– – 1 

2 рік навчання 

1 півріччя Проведення практичних 

експериментів та/або 

теоретичних досліджень 

1 – – 

2 півріччя Опис результатів 

практичних експериментів 

та/або теоретичних 

досліджень. 

1 – 1 

3 рік навчання 

1 півріччя Узагальнення результатів 

дослідження.  

1 – – 

2 півріччя Представлення рукопису.  1 – 1 

4 рік навчання 

1 півріччя Формування висновків і 

рекомендацій. Закінчення 

роботи над дисертацією.  

– 1 – 

2 півріччя Оформлення роботи та 

подання до захисту.  

Захист дисертації. 

– – – 
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Додаток  Б. Деталізовані результати навчання за ОНП «Науки про 
Землю»   
 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3  

ЗК 1   * *   * * * *  

ЗК 2 * * * * * * * *  

ЗК 3 *   * *       

ЗК 4     *     * * *  

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 

ФК 1     *   *   * * 

ФК 2     *       * * 

ФК 3 * * *   * *   

ФК 4             * * 

ФК 5     *     * * * 

ФК 6   * *   * * * * 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 

ПРН 1   * *   * *       

ПРН 2       *      *  *  

ПРН 3   *   * * * 

ПРН 4        *     * * 

ПРН 5      *          

ПРН 6 * * * *  *  * * 

ПРН 7 * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 


