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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ  
 

А. Рецензії (представників академічної спільноти (ВНЗ, національної та галузевої академій 

наук, тощо)  

 

Рецензія декана геологічного факультету Львівського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктора геолого-мінералогічних наук, професора М.М. Павлуня 

 

Рецензія академіка-секретаря відділення Наук про Землю НАН України; директора Ін-

ституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, док-

тора геологічних наук, професора, академіка НАН України О.М. Пономаренка  

 

Б. Відгуки представників професійних асоціацій  

 

Відгук голови правління громадської організації «Спілка геологів України» кандидата 

геолого-мінералогічних наук, доцента П.О. Загороднюка 

 

В. Відгуки представників ринку праці 

 

Відгук директора Українського державного геологорозвідувального інституту, доктора 

геолого-мінералогічних наук, професора С.В. Гошовського 

 

 

 

INFORMATION ABOUT EXTERNAL APPROBATION 
 

А. Reviews (members of academic community (higher education institutions, national and branch 

academies of sciences, etc.) 

 

Review of Dean of Faculty of Geology, Ivan Franko National University of Lviv, Doctor of 

Geological and Mineralogical sciences, Professor M.M. Pavlun 

 

Review of Secretary-academician of Bureau of the Department of Earth Sciences, the NAS of 

Ukraine; Director of M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation,  

Doctor of Geological Sciences, Professor, Academician of the NAS of Ukraine O.М. Ponoma-

renko 

 

B. Reports from representatives of professional associations  

Report of President of the Public Organization «Ukrainian Association of Geologists»,   

Candidate of Geological and Mineralogical sciences, Associate professor P.A. Zagorodnyuk 

 

C. Reports from representatives of labor market 

Report of Interim Director of Ukrainian State Geological Research Institute, Candidate of Geo-

logical Sciences, Andriy Loktiev 
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ПЕРЕДМОВА 
Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по ба-

тькові кері-

вника та 

членів про-

ектної 

групи 

Найменування 

посади (для су-

місників – мі-

сце основної 

роботи, найме-

нування по-

сади) 

Найменування за-

кладу, який закінчив 

викладач (рік закін-

чення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціально-

сті, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціаль-

ністю) присвоєно  

Стаж на-

уково-

педагогі-

чної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях 

і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівни-

цтво науковою роботою студентів) 

Відомості про підви-

щення кваліфікації 

викладача (наймену-

вання закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Керівник 

проектної 

групи: 

Грінченко 

Олександр 

Вікторович 

 

Доцент кафе-

дри геології 

родовищ ко-

рисних копа-

лин ННІ “Ін-

ститут геоло-

гії” КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський націона-

льний університет 

імені Тараса Шевче-

нка, 1991; 

спеціальність – гео-

логічна зйомка, по-

шуки та розвідка ро-

довищ корисних ко-

палин. 

кваліфікація – інже-

нер-геолог; 

викладач 

 

Кандидат геолого-мі-

нералогічних наук 

(1996), 

спеціальність – 

04.00.02 – Геохімія; 

тема дисертації –  

«Геохронология крис-

таллических образо-

ваний Савранського 

рудного поля»; 

Доцент кафедри «Ге-

ології родовищ корис-

них копалин» (2002) 

 

29 років Автор понад 90 наукових та навчально-методичних робіт. 

Приймає участь у виконанні держбюджетних та госпдогові-

рних тематик, у тому числі міжнародних. 

Навчальні посібники: 

1. Hrinchenko О. (2018) Theory of ore formation. Educational 

textbook. Kyiv, 92 p. 

Наукові статті: 

1. Hrinchenko O., Yushyn O. (2019) Potentials of mining waste 

recy-cling in Ukraine. XIII International Scientific Conference 

«Monitoring of geological processes and ecological condition of 

the environment», 12-15 November, Kyiv, Ukraine.  

2. Sukach V., Hrinchenko O., Voloshyn O., Vasiukhina D. 

(2019) Geological-and-structural 3-d modelling of Serhiivka 

complex Au-Mo deposit. XIII International conference 

«Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects», 13-16 

May, Kyiv, Ukraine. 

3. Степанюк Л.М., Грінченко О.В. (2019) Деякі дискусійні 

питання стратиграфії Побузького гранулітового комплексу. 

Мінералогічний журнал, 2 (41), 95-99. 

4. Пономаренко О.М., Mікуш T., Курило С.І., Бондаренко 

С.М., Заяць О.В., Грінченко О.В., Сьомка В.О., Єлень С. 

(2019) Нові дані про акцесорні мінерали із Руськополянсь-

ких гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону Україн-

ського щита. Мінералогічний журнал,  2 (41), 4-17. 

5. Hrinchenko О., Bondarenko S., Mironchuk T. (2018) 

Granitoids, rare-metal pegmatites and Tа-Nb mineralization of 

Shpoliano-Tashlyk ore area (Ingul megablock, Ukrainian 

Shield). Visnyk TSNUK: Geology, 4 (83), 24-29. 

6. Степанюк Л.М., Котвіцька І.М., Андреєв О.В., Курило 

С.І., Грінченко О.В. (2018) Зріла континентальна кора і про-

блема калію. Мінералогічний журнал, 4(40), 79-88. 

7. Mykhailov V., Hrinchenko O. (2018) Geology, mining 

industry and environmental problems of Ukraine. XIІ 

ІГМР ім.  М.П. Семе-

ненка НАН України. 

Свідоцтво про підви-

щення кваліфікації 

№4 від 11.06.2018 р. 

«Прогнозування та 

оцінка стану мінера-

льно-сировинної бази 

стратегічних видів 

корисних копалин 

України» 
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International Scientific Con-ference «Monitoring of Geological 

Processes and Ecological Condi-tion of the Environment», 13-

16 November, Kyiv, Ukraine.  

8. Stepanjuk L., Hrinchenko O., Siomka V., Bondarenko S., 

Kurylo S., Dovbush Т. (2018) Geochronology of granitoides of 

Ingul megablock as to their lithium content. Visnyk TSNUK: 

Geology, 3 (82), 23-28. 

Заступ-

ник кері-

вника 

проект-

ної 

групи: 

 

Михайлов 

Володи-

мир Аль-

берто- 

вич 

 

Завідувач ка-

федри геоло-

гії родовищ 

корисних ко-

палин ННІ 

“Інститут ге-

ології” КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

 

Київський держав-

ний університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1973; спеціальність 

- геологічна зйомка 

та пошуки родовищ 

корисних копалин; 

кваліфікація --гео-

лог 

 

Доктор геологічних 

наук (2003); спец. - 

04.00.11 – Геологія 

металевих і 

неметалевих 

корисних копалин, 

тема дисертації: 

«Металогенія золота 

протерозойських 

зеленокам’яних 

структур (на прикладі 

Західної Африки)»; 

професор кафедри 

геології родовищ 

корисних копалин 

32 роки 

 

Сфера наукових досліджень: металогенія золота, кольорових 

та рідкісних металів, економічна геологія, нетрадиційні 

ресурси вуглеводнів. Автор 218 наукових та навчально-

методичних праць, у тому числі 16 монографій, 7 

підручників, 7 навчальних посібників, зокрема:  

Монографії: 

1. Михайлов В.А., Федчук В.Я. Металогенія золота. К.: 

Київський університет, 2008. 415 с. 

2. Михайлов В.А., Курило М.М. Мінерально-сировинна база 

флюсової сировини України». К.: Ніка-центр, 2010. 200 с.  

3. Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира. Геология, 

ресурсы, экономика. К.: Київський університет, 2010. 233 с. 

4. Михайлов В.А., Куровець І.М., Вакарчук С.Г. та ін. 

Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. У 8 томах. К., 

Підручники і навчальні посібники: 

1. Михайлов В.А., Шевченко В.І., Огар В.В. та ін. Металічні 

корисні копалини України. К.: Київський університет, 2007. 463 

с. 

2. Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., Курило М.В. та ін. 

Неметалічні корисні копалини України. К.: Київський 

університет, 2008. 494 с. 

3. Михайлов В.А., Курило М.В., Омельченко В.Г. та ін. 

Горючі корисні копалини України. К.: КНТ, 2009. 376 с. 

4. Михайлов В.А., Курило М.М. Базові терміни і поняття 

економічної геології. К.: Київський університет, 2015. 527 с. 

5. Михайлов В.А. Базові терміни і поняття геотектоніки. К.: 

Київський університет, 2018. 335 с. 

Голова секції 22 «Науки про Землю» Наукової ради МОН 

(2015–2019); голова науково-методичної підкомісії 103 «Науки 

про Землю» НМР МОН (2016–2019), член бюро Міжвідомчого 

тектонічного комітету України (з 2017). Підготував 9 

кандидатів і  2 докторів наук. Керівник 3 бюджетних і 5 

госпдоговірних тем. Заслужений діяч науки і техніки України 
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Члени проектної групи: 

Карпенко 

Олексій 

Миколайо-

вич 

Завідувач ка-

федри геології 

нафти і газу 

ННІ “Інститут 

геології” КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Івано-Франківський 

інститут нафти і газу, 

1980 р. Геофізичні 

методи пошуків і роз-

відки родовищ корис-

них копалин. Гірни-

чий інженер-геофізик 

Доктор геол. наук, 

спец. 04.00.22 - геофі-

зика; дис. «Науково-

методичні засади оці-

нки ємнісних власти-

востей гірських порід 

тонкошаруватих роз-

різів родовищ вугле-

воднів за даними гео-

фізичних дослі-

джень». Професор ка-

федри польової наф-

тогазової геофізики.  

37 Автор/співавтор 148 наукових і навчально-методичних 

праць, у тому числі 13 - у наукометричних базах SCOPUS, 

на винаходи; 1 наукове відкриття; 4 монографії; 5 практику-

мів; 4 навчальних посібників, 1 підручник, зокрема:  

Статті: 

1. До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної ча-

стини ДДЗ . Вісник КНУ. Сер. Геологія. 2015. 1(68). С. 49–

54.  

Монографії: 

1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Кн. IV. Схід-

ний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження. Мо-

нографія. К.: Ніка-центр, 2014. 427 с.  

Навчальні посібники: 

1. Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, ме-

тан вугільних басейнів. Навчальний посібник. К.: ТОВ 

«Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2016. 238 с.  

2. Геолого-структурно-термо-атмогеохімічні технології 

прогнозування, пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів / 

навчальний посібник. К.: ІГН НАН України, 2016. 309 с.  

Керівництво аспірантурою; науковий керівник 3 захищених 

кандидатських дисертацій. Експерт Державної комісії по за-

пасах корисних копалин України (нафтові і газові родо-

вища). Науковий керівник бюджетних та госпдоговірних на-

уково-дослідних робіт (2008–2010, 2015–2017 рр.). Керує 

кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів. 

Посвідчення №332 

ПВНЗ «Інститут Тут-

ковського» 11– 

22.09.2019. Теми кур-

сів підвищення квалі-

фікації 1. Practices of 

Exploration Project 

Economic Evaluations 

(Практика економічної 

оцінки розвідувальних 

проєктів) – 32 год; 2. 

Interpretation of 

Petroleum Play 

Common Risk Segment 

Maps (Інтерпретація 

карт ризиків нафтога-

зоносних структур 

(плеїв) – 32 год.  

Курило 

Марія Ми-

хайлівна 

Доцент кафе-

дри геології 

родовищ кори-

сних копалин 

ННІ “Інститут 

геології” КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський національ-

ний університет імені 

Тараса Шевченка, 

2001; спеціальність – 

географія; кваліфіка-

ція – географ, країно 

знавець, спеціаліст з 

міжнародних дослі-

джень, викладач. 

Кандидат геологічних 

наук (2005); спеціаль-

ність - 04.00.19 – еко-

номічна геологія, 

тема дисертації: «Гео-

лого-економічні кри-

терії та перспективи 

розвитку бази плави-

ковошпатової сиро-

вини для чорної мета-

лургії України»; 

доцент кафедри гео-

логії родовищ корис-

них копалин (2012) 

 

13 років Автор 125 наукових та навчально-методичних робіт, бере 

участь у підготовці аспірантів та здобувачів за напрямом 

«Економічна геологія», вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради  Д 26.001.32. Лауреат Державної премії Укра-

їни в галузі науки і техніки за цикл наукових праць "Вико-

ристання природних ресурсів України в умовах екологіч-

них обмежень" (2013). 

Монографії: 

1. Рудько Г.І., Плотніков О.В., Радованов С.В., Курило 

М.М. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. 

Монографія. К.: Академпрес, 2010. 272 с. 

2. Рудько Г.І., Радованов С.В., Курило М.М. Геолого-еко-

номічна оцінка родовищ корисних копалин. Монографія. 

К.: «АДЕФ-Україна», 2011. 384 с. 

Навчальні посібники: 

1. ІГМР ім.  М.П. Се-

мененка НАН України. 

Свідоцтво про підви-

щення кваліфікації №1 

від 2.02.2018 р. «Про-

гнозування та оцінка 

стану мінерально-си-

ровинної бази стратегі-

чних видів корисних 

копалин України»; 

2. Університет Ставан-

геру (Норвегія) «Joint 

field practice in 

reservoir modeling in 

Kalavrita region, 
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1. Михайлов В. А., Курило М.М. Базові терміни і поняття 

економічної геології. Навчальний посібник. К. : ВПЦ "Ки-

ївський університет", 2014. 527 с. 

2. Коржнев М.М., Михайлов В.А., Міщенко В.С., Плотни-

ков О.В., Курило М.М. Основи економічної геології. Нав-

чальний посібник. К.: «Логос», 2006. 223 с. 

Статті: 

1. Плотніков О.В., Курило М.М. Значення економічної гео-

логії та геолого-економічних досліджень у розвитку та від-

творенні вітчизняної мінерально-сировинної бази. Вісник 

ОНУ Серія: Географічні та геологічні науки. Т 19, Вип. 3 

(22). 2014. 

Greece»,  CPEA-ST-

2016-10031,26.04.2017 

3. Financial methods in 

environmental 

decisions. Course code: 

T867_1//http://www.ope

n.edu/openlearn 

При розробці проекту Програми враховані вимоги освітніх стандартів вищої освіти за рівнем бакалавра за спеціальністю 103 «Науки 

про Землю» (затверджений наказом МОН України від 24.05.2019 р. за № 730) і 073 «Менеджмент» (затверджений наказом МОН України від 

29.10.2018 р. за № 1165) 
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PREFACE   
Prepared by working group represented by: 

Surname, 

name, pat-

ronimic of 

the leader 

and mem-

bers of pro-

ject group 

Position name 

(for part-time 

workers - pri-

mary place of 

employment, 

position name) 

The name of institution 

the lecturer was gradu-

ated from (year of 

graduation, specialty, 

qualification according 

to the certificate of 

higher education) 

Academic degree, code 

and name of scientific 

specialty, thesis sub-

ject; academic status 

and the department 

(specialty) it is certified 

by 

Length of 

scientific-

educa-

tional 

and/or 

scientific 

work 

Information on scientific activity (main publications related, sci-

entific research work, participation in conferences and seminars, 

work with graduate students and doctoral candidates, manage-

ment of scientific work of students) 

Information on qualifi-

cation upgrade of the 

lecturer (name of the 

institution, type of cer-

tificate, subject, date of 

issue) 

Leader of 

project 

group: 

Hrinchenko 

Oleksandr 

Victo-

rovych  

Associate pro-

fessor of De-

partment of 

Geology of 

mineral depos-

its, ESI «Insti-

tute of Geol-

ogy», Taras 

Shevchenko 

National Uni-

versity of 

Kyiv 

 

Taras Shevchenko 

National University 

of Kyiv, 1991; 

specialty - geological 

survey, prospection 

and exploration of 

mineral deposits; 

qualification – engi-

neer-geologist; lec-

turer  

 

 

 

Candidate of Geologi-

cal and Mineralogical 

sciences (1996), 

specialty - 04.00.02 - 

geochemistry; 

thesis subject - "Geo-

chronology of crystal-

line formations of the 

Savran ore field"; 

Associate professor of 

the Department of Ge-

ology of mineral de-

posits (2002) 

 

 

 

 

29 years Author of more than 90 scientific and educational-methodical 

publications. Takes part in implementation of state budget and 

contractual projects, including international. 

Educational textbooks: 

Hrinchenko О. (2018) Theory of ore formation. Educational 

textbook. Kyiv, 92 p. 

Publications: 

1. Hrinchenko O., Yushyn O. (2019) Potentials of mining waste 

recycling in Ukraine. XIII International Scientific Conference 

«Monitoring of geological processes and ecological condition of 

the environment», 12-15 November, Kyiv, Ukraine.  

2. Sukach V., Hrinchenko O., Voloshyn O., Vasiukhina D. 

(2019) Geological-and-structural 3-d modelling of Serhiivka 

complex Au-Mo deposit. XIII International conference «Geoin-

formatics: Theoretical and Applied Aspects», 13-16 May, Kyiv, 

Ukraine. 

3. Stepanyuk L.M., Hrinchenko O.V. (2019) Some debatable 

questions of stratigraphy of Bug granulite complex. Mineralogi-

cal journal, 2 (41), 95-99. 

4. Ponomarenko O.M., Mikush T., Kurylo S.I., Bondarenko 

S.M., Zayets O.V., Hrinchenko O.V., Siomka V.O., Elen S. 

(2019) New data on accessory minerals from Ruskopolyansky 

granites of Korsun-Novomirhorod pluton of Ukrainian Shield. 

Mineralogical journal, 2 (41), 4-17. 

5. Hrinchenko О., Bondarenko S., Mironchuk T. (2018) Granit-

oids, rare-metal pegmatites and Tа-Nb mineralization of 

Shpoliano-Tashlyk ore area (Ingul megablock, Ukrainian 

Shield). Visnyk TSNUK: Geology, 4 (83), 24-29. 

6. Stepanyuk L.M., Kotvitskaya I.M., Andreyev A.V., 

Kurylo S.I., Hrinchenko O.V. (2018) Evolved continental crust 

and problem of potassium. Mineralogical journal, 4 (40), 79-88. 

M.P. Semenenko Insti-

tute of Geochemistry, 

Mineralogy and Ore 

Formation, NAS of 

Ukraine. Certificate of 

qualification upgrade 

No. 4 of 11.06.2018.  

«Forecasting and eval-

uation of state of min-

eral and raw materials 

base of strategic types 

of minerals of 

Ukraine» 
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7. Mykhailov V., Hrinchenko O. (2018) Geology, mining indus-

try and environmental problems of Ukraine. XIІ International 

Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the Environment», 13-16 November, 

Kyiv, Ukraine.  

8. Stepanjuk L., Hrinchenko O., Siomka V., Bondarenko S., 

Kurylo S., Dovbush Т. (2018) Geochronology of granitoids of 

Ingul megablock as to their lithium content. Visnyk TSNUK: 

Geology, 3 (82), 23-28. 

Deputy 

leader of 

project 

group: 

 

Mykhailov 

Vo-

lodymyr 

Alber-

tovych  

Head of 

Department of 

Geology of 

mineral 

deposits, ESI 

«Institute of 

Geology», 

Taras 

Shevchenko 

National 

University of 

Kyiv 

 

 

Taras Shevchenko 

National University of 

Kyiv, 1973;  

specialty - geological 

survey, prospection 

and exploration of 

mineral deposits;  

qualification – 

geologist  

Doctor of Geological 

sciences (2003); 

specialty - 04.00.11 - 

Geology of metallic 

and nonmetallic 

minerals, thesis 

subject: «Gold 

metallogeny of 

Proterozoic greenstone 

structures (with 

Western Africa as an 

example)»; Professor 

of Department of 

Geology of mineral 

deposits (2005) 

32 years 

 

Area of scientific researches: metallogeny of gold, non-ferrous 

and rare metals, economic geology, nontraditional hydrocarbon 

resources. Author of 218 scientific and educational-methodical 

works, including 16 monographs, 7 textbooks, 7 tutorials, in 

particular: 

Monographs: 

1. Mykhailov V.A., Fedchuk V.Ya. (2008) Gold metallogeny. K.: 

«Kyiv university», 415 p. 

2. Mykhailov V.A., Kurylo M.M. (2010) Mineral resources of 

fluxing raw materials of Ukraine. K.: «Nickа-center», 200 p. 

3. Mykhailov V.A. (2010) Rare-earth ores of the world. Geology, 

resources, economy. K.: «Kyiv university», 233 p. 

4. Mykhailov V.A., Kurovets I.M., Vakarchuk S., et al. (2014). 

Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine. K.: «Nicka-

center», in 8 volumes.  

Educational textbooks: 

1. Mykhailov V.A., Shevchenko V.I., Ohar V.V., etc. (2007). 

Metallic minerals of Ukraine. K.: «Kyiv university», 463 p. 

2. Mykhailov V.A., Vinohradov G.Ph., Kurylo M.V., et al. (2008) 

Nonmetallic minerals of Ukraine. K.: «Kyiv university», 494 p. 

3. Mykhailov V.A., Kurylo M.V., Omelchuk O.V., et al.. (2009). 

Fuel minerals of Ukraine. K.: «KNT», 376 p. 

4. Mykhailov V.A., Kurylo M.M. (2015). Basic terms and 

concepts of economic geology. K.: «Kyiv university», 527 p. 

5. Mykhailov V.A. (2018). Basic terms and concepts of 

geotectonics. K.: «Kyiv university», 335 p. 

The chairman of the section 22 "Earth Sciences" of Academic 

council of MES (2015-2019) Chairman of scientific-methodical 

subcommittee 103 " Earth Sciences" SMC of MES (2016-2019); 

Member of bureau of Interdepartmental Tectonic Committee of 

Ukraine (since 2017). Have trained - 9 candidates and 2 doctors of 

science. Head of 3 state budget and 5 contractual projects. Honored 

worker of Science and Technology of Ukraine (2019) 
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Members of project group: 

Karpenko 

Oleksiy 

Mykolayo-

vych  

Head of Depart-

ment of Geol-

ogy of oil and 

gas, ESI «Insti-

tute of Geol-

ogy», Taras 

Shevchenko 

National Uni-

versity of Kyiv 

Ivano-Frankivsk Na-

tional Technical Uni-

versity of Oil and Gas, 

1980. 

Geophysical methods 

of prospection and ex-

ploration of mineral 

deposit . 

Mining engineer-geo-

physicist 

Doctor of Geological 

Sciences, specialty 

04.00.22 - geophysics; 

«Scientific and me-

thodical bases of evalu-

ation of capacity prop-

erties of 

rocks of thin layer sec-

tions of hydrocarbon 

deposits according to 

the data 

of geophysical investi-

gations». Professor of 

Department of field oil 

and 

gas geophysics. 

37 years  Author and coauthor of 148 scientific and education-methodical 

publications, including 13 scientometric papers in SCOPUS; in-

ventions; 1 - scientific discovery; 4 - monographs, 5 laboratory 

manuals; 4 tutorials , 1 textbook, in particular:  

Monographs: 

Mykhailov V.A., Karpenko A.N. et al. (2014). Unconventional 

sources of hydrocarbons of Ukraine. Book IV. Eastern oil-and-

gas bearing region: analytical researches. Monograph. K.: 

"Nicka-Center", 427 p. 

Educational textbooks: 

1. Karpenko O.M., et al. (2016). Oil and gas of shale rocks, 

tight collectors, methane of coal basins. Tutorial. M.: JSC «En-

terprise WNA», 238 p. 

2. Karpenko O. M., etc. (2016). The geologo-structural thermo-

atmogechemical technologies of forecasting, prospecting and 

exploration of hydrocarbon deposits. Tutarial. K.: IGN NAS of 

Ukraine, 309 p. 

Publications: 

Karpenko O.M. (2015) About forecast of development of hy-

drocarbon resources of east part of DDD. Visnyk TSNUK. Ge-

ology. 1(68). 49-54. 

Management of postgraduate study courses; Scientific adviser 

in 3 defended candidate thesis. Expert of State commission on 

mineral reserves of Ukraine (oil and gas fields). Principal inves-

tigator of budget and contractual research projects (2008-2010, 

2015-2017). Scientific adviser of bachelor and master degree 

students. 

Certificate No. 332 

PHEI «Tutkovsky Insti-

tute» 11-22.09.2019. 

Subjects of upgrade 

training courses 1. Prac-

tice of Exploration Pro-

ject Economic Evalua-

tions - 32 hours; 2. In-

terpretation of Petro-

leum Play Common 

Risk Segment Maps - 32 

hours. 

Kurylo 

Mariya 

Mykhaili-

vna 

Associate pro-

fessor of De-

partment of 

Geology of 

mineral depos-

its, ESI «Insti-

tute of Geol-

ogy», Taras 

Shevchenko 

National Uni-

versity of 

Kyiv 

 

Taras Shevchenko 

National University of 

Kyiv, 2001;  

specialty – geography;  

qualification – geolo-

gist; 

qualification – 

geographer, country 

expert, specialist шт 

international 

researches, lecturer. 

  

Candidate of Geologi-

cal sciences (2005); 

specialty - 04.00.19 - 

Economic geology, 

subject of thesis: "Eco-

nomic-geological crite-

ria and prospects of de-

velopment of fluorspar 

raw materials base for 

ferrous metallurgy of 

Ukraine"; 

Associate professor of 

Department of Geology 

13 years  Author of 125 scientific and educational-methodical publica-

tions, takes part in training of graduate and doctoral students in 

Economic Geology, Scientific secretary of dissertation council 

D 26.001.32. Laureate of the State award of Ukraine in the 

field of science and technology for series of scientific works 

«Application of natural resources of Ukraine under the condi-

tions of environment constrains» (2013). 

Monographs: 

1. Rudko G.I., Plotnikov A.V., Radovanov S.V., Kurylo M.M. 

(2010) Economic geology of deposits of ferruginous quartzites. 

Monograph. K.: «Akadempres», 272  p. 
2. Rudko G.I., Radovanov S.V., Kurylo M.M. (2011). Eco-

nomic-geological evaluation of mineral deposits. Monograph. 

M.: «ADEF-Ukraine», 384 p. 

1. M.P. Semenenko In-

stitute of Geochemistry, 

Mineralogy and Ore 

Formation, NAS of 

Ukraine. Certificate of 

qualification upgrade 

No. 1 of 02.02.2018.  

«Forecasting and evalu-

ation of state of mineral 

and raw materials base 

of strategic types of 

minerals of Ukraine» 

2. University of Sta-

vanger (Norway) «Joint 
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of mineral deposits 

(2012) 
Educational textbooks: 

1. Mykhailov V.A., Kurylo M.M. (2014). Basic terms and con-

cepts of economic geology. Tutorial. K.: «Kyiv university», 

527 p. 

2. Korzhnev N.N., Mykhailov V.A., Mishchenko V.S., Plot-

nikov A.V., Kurylo M.M. (2006) Fundamentals of economic 

geology. Tutorial. M.: «Logos», 223 p. 

Publications: 

Plotnikov A.V., Kurylo M.M. (2014). Importance of economic 

geology and economic-geological investigations for the devel-

opment and regeneration of national mineral resources. Visnyk 

TSNUK: Geology. 19, 3 (22).  

field practice in reser-

voir modeling in Kalav-

rita region, Greece», 

CPEA-ST-2016-

10031,26.04.2017 

3. Financial methods in 

environmental deci-

sions. Course code: 

T867_1 // http: 

//www.open.edu/open-

learn 

Requirements of educational standards of the higher education for bachelor degree in specialty 103 «Earth Sciences» (approved by the order of MSE of Ukraine 

of 24.05.2019, No. 730) and 073 «Management» (approved by the order of MSE of Ukraine of 29.10.2018, No. 1165) are considered at preparation of the Program 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ / PROGRAM PRO-

FILE OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING  

«Геологія родовищ корисних копалин» 

“Ore and Petroleum Geology” 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ №103 «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» / IN SPECIALITY No. 

103 «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 
1 – Загальна інформація / 1 – General information 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації / Degree of higher 

education and qualification title 

ступінь вищої освіти: бакалавр 

спеціальність: 103 – науки про Землю 

освітня програма: Геологія родовищ корисних копалин 

Obtained qualification: bachelor 

Program Subject Area: Earth Science                                   

Programme: Ore and Petroleum Geology 

Мова(и) навчання і оцінювання 

/ Language(s) of tuition and ex-

amination 

Англійська (English) 

Обсяг освітньої програми / 

Volume of educational program 

240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки / 240 credits of 

ECTS, duration - 4 years 

Тип програми / Type of educa-

tional program 

освітньо-професійна / education and vocational training 

Повна назва закладу вищої 

освіти, а також структурного 

підрозділу, в якому здійсню-

ється навчання / Full name of 

institution of high-er education, 

and also structur-al subdivision 

which provides education 

Київський національний університет імені Тараса Шевче-

нка, Україна 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології» 

Educational and Scientific Institute "Institute of Geology" 

Назва закладу вищої освіти, 

який бере участь у забезпеченні 

програми (заповнюється для програм 

подвійного і спільного дипломування) / 

Name of institution of higher edu-

cation that takes part in program 

implementation (filled for programs of 

double and joint certification)  

 

Офіційна назва освітньої про-

грами, ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації ЗВО-

партнера мовою оригіналу (за-

повнюється для програм подвійного і 

спільного дипломування) / Official 

name of educational program, 

degree of higher education and 

qualification title of Partner In-

stitution of higher education in 

source language (filled for programs 

of double and joint certification) 

 

Наявність акредитації / Ac-

creditation 

Сертифікат акредитації спеціальності 103 «Науки про Зе-

млю» НД № 1189702 від 09.10.2017 р. (термін дії – 

1.07.2023) / Accreditation certificate of Ministry of Education 
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and Science of Ukraine for specialty 103 «Earth Sciences»: 

НД No. 1189702 from 09.10.2017 (duration – 1.07.2023) 

Цикл/рівень програми / Pro-

gram cycle/level 

НРК України – 7 рівень,   

FQ-EHEA – перший цикл,  

ЕQF-LLL – 6 рівень 

 

NQF  of Ukraine – 7 level,   

FQ-EHEA – first cycle,  

ЕQF-LLL – 6 level 

Передумови / Preconditions На основі атестата або диплома молодшого спеціаліста (за 

умови зарахування за скороченою програмою) / On the basis 

of the certificate or diploma of junior specialist (on condition of 

enroll by reduced procedure) 

Форма навчання / Mode of at-

tendance 

Денна / Full-time studies 

Термін дії освітньої програми 

/ Duration (period of validity) of 

educational program 

2020–2024 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми / Internet address of 

constant location of educational 

program description 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/edu/ 

 

2 – Мета освітньої програми / 2 – Goal of educational program 

Мета програми (з урахуван-

ням рівня кваліфікації) / Goal 

of the program (with taking into 

account qualification level) 

Надати широку академічну підготовку за спеціальністю 

«Науки про Землю», підготувати фахівців з пошуків, роз-

відки та оцінки родовищ корисних копалин різних типів 

(металічних, неметалічних, горючих, у тому числі вуглево-

днів)  / To provide comprehensive academic training in spe-

cialty «Earth Science»; specialist training in prospection, ex-

ploration and evaluation of mineral deposits of different types 

(ore, industrial, fossil fuels including hydrocarbons) 

3 - Характеристика освітньої програми / 3 – Description of educational program 

Предметна область (галузь 

знань / спеціальність / спеціалі-

зація програми) / Subject domain 

(area of knowledge / specialty / 

program specialization) 

Природничі науки/Науки про Землю/ Геологія 

 

Natural sciences / Earth Sciences / Geology 
 

Орієнтація освітньої програми 

/ Program orientation 

освітньо-професійна академічна / Education, vocational train-

ing, academic 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації / 

Main focus of educational pro-

gram and specialization 

Загальна освіта з Наук про Землю. Науки про Землю, Геологія, 

Пошуки, розвідка та оцінка родовищ корисних копалин / The 

general education in the area of «Earth Sciences». Earth Sciences, 

Geology, Prospection, exploration and evaluation of mineral de-

posits 

 

Ключові слова: геологія,  геологічне картування, родовища 

корисних копалин, надрокористування, мінеральні  ресурси,  

нафто-газова геологія, корисні  копалини, геологічне середо-

вище / Keywords: geology, geological mapping, mineral deposits, 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/edu/
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mineral deposits, subsoil management, mineral resources, oil and 

gas geology, useful minerals, geologic environment 

Особливості програми / Pro-

gram features 

Освітня програма зорієнтована на надання базових знань і 

практичних навичок в галузі пошуків, розвідки та оцінки 

родовищ корисних копалин різних типів – рудних, неруд-

них, горючих, у тому числі нафти і газу комплексом гео-

лого-геофізичних методів, основ управління геологічними 

підприємствами і організаціями, виконання геологорозвіду-

вальних робіт. Проводяться навчальні та виробничі прак-

тики з наук про Землю. / The program is focused on providing 

basic knowledge and practical skills in the field of prospection, 

exploration and evaluation of mineral deposits of different types 

- ore, industrial, fossil fuels including oil and gas - by applica-

tion of complex geologic-geophysical methods, basis of man-

agement of geological enterprises and organizations, execution 

of exploration works. Educational and work practices in the area 

of Earth Sciences will be carried out. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання / 4 – Ca-

pacity of graduates to obtain employment and further education 

Придатність до працевлашту-

вання / Employability 

Посади, пов’язані із інженерно-технічною і управлінською 

діяльністю в галузі геологорозвідувальних робіт The job po-

sitions that involve technical and administrative activity in the 

field of geological exploration works /  

Подальше навчання / Further 

education 

Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем ви-

щої освіти / Continuation study at the second (master) level of 

higher education 

5 – Викладання та оцінювання / 5 - Tuition and examination 

Викладання та навчання / 

Tuition and training 

Поєднання лекційних, лабораторних, практичних та семі-

нарських занять, виконання проектів за фахом. Навчальні 

та виробничі практики. Самостійна, у тому числі дослідни-

цька, робота студентів. / Combination of lecture, laboratory 

and practical studies, seminars as well as execution of projects 

in specialty. Educational and work practices. Independent work 

of students, including research works. 

Оцінювання / Examination Письмові іспити, заліки, диференційовані заліки, лаборато-

рні звіти, звіти з практичних робіт, усні презентації, поточ-

ний контроль, захист практик, захист курсових робіт. Квалі-

фікаційний іспит. Захист бакалаврської роботи з «Наук про 

Землю» / Written exams, pass-fail exams, differentiated pass-

fail exams, laboratory reports, reports on practical studies, oral 

presentations, continuous assessment, defense of practices and 

term papers. Qualification exam. Defense of  bachelor's thesis  in 

«Earth Sciences» 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність / 

Integral competence 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності предметної 

області наук про Землю або у процесі навчання із застосу-

ванням сучасних теорій та методів дослідження природних 

та антропогенних об’єктів та процесів із використанням 

комплексу міждисциплінарних даних та за умовами недо-
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статності інформації / Capacity to solve complex task-ori-

ented and practical problems at professional activity within do-

main of the Earth Sciences or at the course of training with ap-

plication of modern theories and methods of investigations of 

natural-anthropogenic objects and processes, by using the com-

plex of interdisciplinary data and under conditions of infor-

mation lack 

Загальні компетентності (ЗК) 

/ General Competences (GC) 

 

 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (віль-

ного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод лю-

дини і громадянина в Україні і світі. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, куль-

турні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і сус-

пільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, ви-

користовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК05. Здатність спілкуватися державною (українською) 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК07. Навички використання інформаційних і комунікацій-

них технологій. 

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Навички забезпечення безпеки життєдіяльності. 

ЗК11. Прагнення до збереження природного навколиш-

нього середовища. 

ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

GC01. Capacity to exercise the rights and duties as the member 

of society, to realize values of civil (free democratic) societies 

and necessity for its sustainable development, the rule of law, 

the rights and freedoms of the person and citizen in Ukraine and 

the world. 

GC02. Capacity to maintain and increase moral, cultural, scien-

tific values and achievements of society on the basis of under-

standing of history and regularities of development of subject 

domain, its place in whole system of knowledge about nature 

and society and in development of society, engineering and tech-

nologies; to use different types and forms of physical activity for 

active recreation and maintaining a healthy lifestyle. 

GC03. Capacity to apply knowledge in practical situations. 

GC04. Knowledge and understanding of subject domain and 

understanding of professional activity. 

GC05. Capacity to communicate in national (Ukrainian) lan-

guage both orally and in writing. 

GC06. Capacity to communicate in foreign language. 
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GC07. Skills in using information and communication technol-

ogies. 

GC08. Capacity to study and master modern knowledge. 

GC09. Capacity to work in team. 

GC10. Skills to secure safety of vital activity. 

GC11. Aspiration for preservation of the environment. 

GC12. Capacity to act on the basis of ethical reasons (motives) 

Фахові компетентності спеці-

альності (ФК) / Professional 

Competences of specialty (PC) 

ФК01. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Зе-

млю як комплексну природну систему. 

ФК02. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, 

біології, екології, математики, інформаційних технологій 

тощо при вивченні Землі та її геосфер. 

ФК03. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз да-

них за допомогою відповідних методів і технологічних за-

собів у польових і лабораторних умовах. 

ФК04. Здатність застосовувати кількісні методи при дослі-

дженні геосфер. 

ФК05. Здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер. 

ФК06. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спо-

стереження з теорією у послідовності: від спостереження 

до розпізнавання, синтезу і моделювання. 

ФК07. Здатність проводити моніторинг природних процесів. 

ФК08. Здатність самостійно досліджувати природні матері-

али (у відповідності до спеціалізації) в польових і лабора-

торних умовах, описувати, аналізувати, документувати і 

звітувати про результати. 

ФК09. Здатність до планування, організації та проведення 

досліджень і підготовки звітності. 

ФК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і 

реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості та 

притаманні їм процеси 

ФК11. Здатність визначати характеристики організації, пер-

спективи її розвитку, аналізувати результати її діяльності. 

ФК12. Здатність управляти організацією, планувати її дія-

льність, оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх як-

ість. 

ФК13. Здатність аналізувати й структурувати проблеми ор-

ганізації, формувати обґрунтовані рішення. 

ФК14. Здатність формувати та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові навички. 

ФК15. Здатність до комунікації з фаховими спільнотами 

державною (українською) мовою. 

 

PC01. Knowledge and understanding of theoretical fundamentals of  

Earth Sciences as complex natural system. 

PC02. Capacity to apply basic knowledge of physics, chemistry, bi-

ology, ecology, mathematics, information technologies, etc. when 

studying Earth and its geospheres. 

PC03. Capacity to carry out collection, registration and analysis of 

data by means of the corresponding methods and technological tools 

in field and laboratory conditions. 
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PC04. Capacity to apply quantitative methods at investigation of ge-

ospheres. 

PC05. Capacity to the comprehensive analysis of composition 

and structure of geospheres. 

PC06. Capacity to integrate field and laboratory supervision 

with the theory in the sequence: from observation to recogni-

tion, synthesis and modeling. 

PC07. Capacity to do monitoring of natural processes. 

PC08. Capacity to investigate natural materials (according to 

specialization) independently in field and laboratory condi-

tions, to describe, analyze, do record and give report on results. 

PC09. Capacity for planning, organization and carrying out re-

searches and preparation of reporting. 

PC10. Capacity to identify and classify known and to register 

new objects in geospheres, their properties and processes pecu-

liar to them 

PC11. Capacity to define characteristics of the organization, 

prospect of its development, to analyze results of its activity. 

PC12. Capacity to manage the organization, plan its activity, 

estimate the performed works, guarantee their quality. 

PC13. Capacity to analyze and structure problems of the organ-

ization, make grounded decisions. 

PC14. Capacity to form and demonstrate leadership skills and 

behavioral practices. 

PC15. Capacity to communication with professional communi-

ties in the national (Ukrainian) language. 

7 – Програмні результати навчання / 7 - Program Results of Education 

Програмні результати нав-

чання (ПРН) / 7 - Program Re-

sults of  

Education (PRE) 

ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в об-

ласті наук про Землю. 

ПР02. Використовувати усно і письмово професійну укра-

їнську мову. 

ПР03. Спілкуватися іноземною мовою за фахом. 

ПР04. Використовувати інформаційні технології, картогра-

фічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю. 

ПР05. Вміти проводити польові та лабораторні дослідження. 

ПР06. Визначати основні характеристики, процеси, історію 

і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. 

ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, бі-

ології, екології, математики, інформаційних технологій 

тощо при вивченні природних процесів формування і роз-

витку геосфер. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та 

лабораторні методи для аналізу природних та антропоген-

них систем і об’єктів. 

ПР09. Вміти виконувати дослідження геосфер за допомо-

гою кількісних методів аналізу. 

ПР10. Аналізувати склад і будову геосфер на різних прос-

торово-часових масштабах. 

ПР11. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польо-

вих та лабораторних досліджень. 

ПР12.Знати і застосовувати базові теорії, парадигми, кон-

цепції та принципи в науках про Землю. 
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ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професій-

ної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та по-

відомлення. 

ПР14. Брати участь у розробці проектів і практичних реко-

мендацій в галузі наук про Землю. 

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 

засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

ПР16. Демонструвати навички виявлення проблем та об-

ґрунтування управлінських рішень. 

ПР17. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, коман-

дної роботи. 

ПР18. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПР19. Демонструвати здатність діяти соціально відповіда-

льно та громадсько свідомо на основі етичних міркувань 

(мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. 

ПР20. Демонструвати навички самостійної роботи, гнуч-

кого мислення, відкритості до нових знань, бути критич-

ним і самокритичним. 

 

PRE01. To collect, process and analyze information in the area 

of Earth Sciences. 

PRE02. To use oral and written professional Ukrainian lan-

guage. 

PRE03. To communicate in foreign language by specialty. 

PRE04. To use information technologies, cartographic and 

Geoinformation models in the area of Earth Sciences. 

PRE05. To be able to conduct field and laboratory studies. 

PRE06. To determine the main characteristics, processes, his-

tory and composition of Earth as planetary system and its geo-

spheres. 

PRE07. To apply models, methods and data of physics, chemis-

try, biology, ecology, mathematics, information technologies, 

etc. when studying natural processes of formation and develop-

ment of geospheres. 

PRE08. To substantiate the selection and to use field and labor-

atory methods for doing the analysis of natural and Anthro-

pogenous systems and objects. 

PRE09. To be able to carry out researches of geospheres by 

means of quantitative methods of the analysis. 

PRE10. To analyze composition and structure of geospheres at 

various special-time scales. 

PRE11. To arrange and integrate materials of field and labora-

tory studies. 

PRE12. To know and apply basic theories, paradigms, concepts 

and principles in Earth sciences. 

PRE13. To be able to present results of activity to professional 

audience and general public, to do presentations and reports. 

PRE14. To participate in development of projects and practical 

recommendations in the area of Earth Sciences. 

PRE15. To be able to select optimal methods and tools for car-

rying out researches, collection and data processing. 
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PRE16. To demonstrate skills in identification of problems and 

substantiation of administrative decisions. 

PRE17. To demonstrate skills of cooperation, leadership, team 

work. 

PRE18. To evaluate legal, social and economic consequences 

of operation of organization. 

PRE19. To demonstrate capacity to act socially responsibly and 

consciously on the basis of ethical reasons (motives), to show 

respect for cultural diversity and interculturality. 

PRE20. To demonstrate skills of independent work, flexible 

thinking, openness to new knowledge, to be critical and self-

critical. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми / 8 - Resources availability for program im-
plementation 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення / Spe-

cific characteristics of  

staffing 

Навчання проводиться із залученням провідних спеціалістів 

галузевих науково-дослідних інститутів  НАН України. / Ed-

ucation is conducted with involvement of leading experts from 

Scientific Research Institutes of NAS of Ukraine.   

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного забез-

печення / Specific characteris-

tics of  materiel and technical 

support 

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпе-

чення освітньої програми «Пошуки, розвідка і оцінка родо-

вищ корисних копалин» дає можливість виконувати лабо-

раторні та наукові дослідження в структурних підрозділах 

ННІ «Інститут геології», які включають: 

 навчальну лабораторію мікропалеонтології та біостратиграфії 

із наявним обладнанням для мікропалеонтологічних дослі-

джень (мікроскопи, центрифуга, ваги, дистилятор тощо); 

 навчальну лабораторію рентгенівських і мікроскопічних 

досліджень мінеральної речовини (інтегровану з НДЛ міне-

ралого-геохімічних досліджень НДЧ та Вимірювальною ла-

бораторією Університету) із наявним сертифікованим ком-

плексом комп’ютеризованого обладнання високої вартості 

для всебічного вивчення (в т.ч. й локального) хімічного та 

мінерального складу, структур та текстур гірських порід 

(руд) і техногенних утворень (цифрові оптичні мікроскопи 

для петрографічних, мінераграфічних, літологічних та міне-

ралогічних досліджень, рентгенівські спектрометри, рентге-

нівські дифрактометри, електронно-зондовий мікроаналіза-

тор, комплект обладнання для механічної обробки та фрак-

ціонування проб, виготовлення препаратів для мікроскопіч-

них досліджень); 

 навчальну лабораторію гідрогеологічного моделювання 

та вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів, що за-

безпечені обладнанням для гідрогеохімічних досліджень 

(портативним колориметром, лабораторним посудом, реак-

тивами та обладнанням для виконання хімічного аналізу 

води та аналізу механічних властивостей гірських порід 

(компресійними приладами, зсувним приладом, приладом 

для попереднього ущільнення, приладами набухання, кону-

сами Васильєва, ареометрами, трубками «СПЕЦГЕО», су-

шильними шафами та необхідним лабораторним посудом і 

обладнанням); 
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 навчальну лабораторію нафтогазової геології із наявним 

обладнанням, що включає чотири поляризаційні мікрос-

копи для петрофізичних досліджень порід-колекторів та 

флюїдоупорів;  

 навчальну лабораторію обробки руд та спец аналізів із 

наявним із наявним обладнанням для мінераграфічних, пет-

рографічних та літологічних досліджень (мікроскопи біно-

кулярні стереоскопічні, мікроскопи рудні поляризаційні, 

цифрові фотокамери) 

Низка наукових робіт виконується у науково-дослідній 

вимірювальній лабораторії Інституту.  

При інституті працює геологічний музей, який налічує 

декілька десятків тисяч зразків та експонатів мінералів, руд, 

гірських порід, палеонтологічних решток, виробів з приро-

дного каменю. Музей широко застосовується в навчальному 

процесі та відкритий для відвідування всім бажаючим.  

 

Material-technical and educational-methodical supply of edu-

cational program «Ore and Petroleum Geology» gives an op-

portunity to do laboratory and scientific investigations in struc-

tural subdivisions of ESI «Institute of Geology» which include: 

 educational laboratory of micropaleontology and biostratigraphy 

with equipment available for doing micro paleontological researches 

(microscopes, centrifuge, scales, a distiller, etc.); 

 educational laboratory of x-ray and microscopic investiga-

tions of mineral substance (integrated with Scientific Research 

Laboratory of mineralogical and geochemical investigations and 

Measuring Laboratory of University) which has certified com-

plex of highly cost computerized equipment for performing 

comprehensive study (including point analysis) of chemical and 

mineral composition, structures and textures of rocks (ores) and 

technogenic formations (digital optical microscopes for petro-

graphic, mineragraphic, lithological and mineralogical re-

searches, x-ray spectrometers, x-ray diffractometers, electron 

probe microanalyzer, set of equipment for mechanical treatment 

and fractionation of samples, preparations of speciments for mi-

croscopic investigations) 

 educational laboratory of hydrogeological modeling and 

studying of physicomechanical properties of soils which has the 

equipment for hydrogeochemical investigations (portable color-

imeter, laboratory glassware, reactants and equipment for doing 

chemical water analysis and analysis of mechanical properties of 

rocks (compression devices, shear device, device for preliminary 

consolidation, swelling devices, Vasilyev cones, areometers, 

«SPETSGEO» tubes, drying cabinets and necessary laboratory 

glassware and equipment) 

 educational laboratory of oil and gas geology with equipment 

available, including four polarizing microscopes for doing petro-

physical investigations of rock-collectors and impermeable lay-

ers; 
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 educational laboratory of ore processing and special analyses 

with equipment available for doing mineragraphic, petrographic 

and lithological investigations (binocular stereoscopic, ore po-

larization microscopes, digital cameras) 

A number of scientific works is performed in research meas-

uring laboratory of Institute. 

 The institute has geological museum which number some tens 

of thousands samples and exhibits of minerals, ores, rocks, the 

paleontological fossils, natural stoneworks. The museum is 

widely involved in educational process and open to the public. 

Специфічні характеристики 

інформаційного та на-

вчально-методичного забезпе-

чення / Specific characteristics 

of information and education-

methodological supply 

Для вирішення складних задач ННІ «Інститут геології» має 

спеціалізований обчислювальний кластер. В комп’ютерних 

класах інституту встановлено ліцензоване програмне забез-

печення провідних геологічних компаній, яке використову-

ється під час навчання. Зокрема отримано: 

 гранти компанії Baker Hughes на безоплатні ліцензії на 

програмне забезпечення з тривимірного геологічного моде-

лювання, геомеханічного та структурного моделювання, а 

також моделювання гідророзриву пластів, зок-

рема: Subsurface modeling (JewelSuite), Reservoir 

Engineering, GeoMechanics, 3D-model 

(JewelSuite), MFrac, Fault and Fracture Stability; 

 грант компанії "Кривбасакдемінвест" на безоплатні ліце-

нзії на програмне забезпечення "К-МINE" з тривимірного 

геологічного моделювання, моделювання родовищ корис-

них копалин, підрахунки запасів корисних копалин; 

 гранти компанії Шлюмберже на програмні продукти 

Petrel, Petromod,TechLog, Eclips, 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 гео-

фізичного дослідження свердловин та петрофізики; 

 Програмне забезпечення Geosoft для інтерпретації граві-

магнітних даних (10 ліцензій). 

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми ґру-

нтується на наявності україномовних підручників, посібни-

ків та методичних вказівок із виконання лабораторних і 

практичних занять, які підготовлені співробітниками Інсти-

туту. У навчальному процесі використовується: програмне 

забезпечення PyCharm та WebStorm (by JetBrains), Windows 

(64-bit), MS Office 360  

 

To solve complex tasks ESI "Institute of Geology" has special-

ized computing cluster. The computer classes of the institute 

posses licensed software of leading geological companies which 

is used at education. In particular the institute is awarded by: 

 grants of Baker Hughes company on free licenses for the soft-

ware for three-dimensional geological modeling, geomechanical 

and structural modeling, and also modeling of hydraulic fractur-
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ing of beds, namely: Subsurface modeling (JewelSuite), Reser-

voir Engineering, GeoMechanics, 3D-model (JewelSuite), 

MFrac, Fault and Fracture Stability; 

grant from «Krivbasakdeminvest» company on free licenses 

software of «K-MINE» for three-dimensional geological model-

ing, modeling of mineral deposits, evaluation of mineral re-

serves; 

 grants from « Schlumberger» company on software products 

-Petrel, Petromod, TechLog, Eclips - that are used for modeling 

of oil and gas fields and reconstruction of formation conditions 

of oil and gas accumulations; 

10 licenses from UkrSGRI for software product «Geo-

poshuk» used for processing data of geophysical investigations 

of boreholes and petrophysics;

10 licenses for software «Geosoft» used for interpretation of 

gravity and magnetics data.

Educational and methodical supply of educational program is 

based on availability of Ukrainian textbooks, tutorial and me-

thodical instructions on performance of laboratory and practical 

works prepared by the staff of the Institute. The following soft-

ware, PyCharm and WebStorm (by JetBrains), Windows (64-

bit), MS Office 360 are widely used in educational process 

9 – Академічна мобільність / 9 - Academic mobility 

Національна кредитна мобі-

льність / National credit mobil-

ity 

На основи договорів про співпрацю з національними ЗВО за 

умови відповідності навчальних дисциплін та кредитів до 

навчального плану, відповідності забезпечення навчаль-

ними дисциплінами програмних результатів навчання за да-

ною програмою. 

 

On the basis of contracts about cooperation with national insti-

tutions of higher education, on condition of compliance between 

academic disciplines and credits to the curriculum, compliance 

between program results of education provided by academic dis-

ciplines. 

Міжнародна кредитна мобі-

льність / International credit 

mobility 

За програмою Erasmus+ за умови відповідності навчальних 

дисциплін та кредитів до навчального плану, за умови від-

повідності забезпечення навчальними дисциплінами про-

грамних результатів навчання за даною програмо.  

 

According to program Erasmus+, on condition of compliance 

between academic disciplines and credits to the curriculum, on 

condition of compliance between program results of education 

provided by academic disciplines. 

Навчання іноземних здобува-

чів вищої освіти / Training of 

foreign competitors for higher 

education 

Рівень володіння англійською мовою не нижче В2. / The 

level of English proficiency is not lower than B2. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ ПРО-

ГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ / COMPONENT  LIST OF EDU-

CATIONAL AND PROFESSIONAL / SCIENTIFIC PROGRAM AND THEIR 

LOGICAL SEQUENCE 

2.1 Перелік компонент ОП / Component list of Educational Program 

Код н/д 

Code 

Компоненти освітньої програми / Components of educa-

tional program Кількість 

кредитів / 

ЕСТS 

credits 

Форма 

підсумкового 

контролю / 

Form of 

final evalua-

tion 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), прак-

тики, кваліфікаційна робота) /  (Academic disciplines, tern 

papers (projects), practices, qualification thesis) 

Обов’язкові компоненти ОК / Mandatory components MC 

ОК / MC 1 Вища математика / Higher mathematics 7 іспит / exam 

ОК / MC 2 Фізика / Physics 6 іспит / exam 

ОК / MC 3 Хімія / Chemistry 4 іспит / exam 

ОК / MC 4 
Українська мова як іноземна / Ukrainian as foreign lan-

guage 
8 іспит / exam 

ОК / MC 5 Українознавчі студії / Ukrainian geographic studios 8 
залік / pass-

fail exam 

ОК / MC 6 Соціально-політичні студії / Social and political studios 2 
залік / pass-

fail exam 

ОК / MC 7 Філософія / Philosophy 4 іспит / exam 

ОК / MC 8 Топографія / Topography 3 
залік / pass-

fail exam 

ОК / MC 9 

Загальна та історична геологія з основами геоморфоло-

гії / General and historical geology with basics of geomor-

phology 

9 іспит / exam 

ОК / MC 10 
Структурна геологія та геокартування / Structural geol-

ogy and geomapping 
6 

іспит / exam, 

курсова 

ОК / MC 11 
Палеонтолого-стратиграфічні дослідження / Paleontol-

ogy and stratigraphic researches 
7 

залік / pass-

fail exam 

ОК / MC 12 
Геотектоніка і регіональна геологія / Geotectonic and re-

gional geology 
7 іспит / exam 

ОК / MC 13 Основи економічної геології / Basics of economic geology 6 іспит / exam 

ОК / MC 14 
Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин / Pro-

spection and exploration of mineral deposits 
6 

іспит / exam, 

курсова 

ОК / MC 15 
Геологія родовищ корисних копалин / Geology of min-

eral deposits 
8 іспит / exam 

ОК / MC 16 
Менеджмент надрокористування / Subsoil resource man-

agement 
4 іспит / exam 

ОК / MC 17 
Основи нафтогазової геології / Basics of oil and gas geol-

ogy 
7 

залік / pass-

fail exam 

ОК / MC 18 
Основи мінералогії і гемології / Basics of mineralogy and 

gemology 
6 іспит / exam 

ОК / MC 19 Основи петрології / Basics of petrology 4 іспит / exam 

ОК / MC 20 Основи геохімії / Basics of geochemistry 4 іспит / exam 

ОК / MC 21 

Основи гідрогеології, інженерної та екологічної геології 

/ Basics of hydrogeology, engineering and ecological geol-

ogy  

8 іспит / exam 
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ОК / MC 22 
Основи геоінформатики і геостатистики / Basics of 

geoinformatics and geostatistics 
10 іспит / exam 

ОК / MC 23 
Геофізичні методи досліджень / Geophysical methods of 

researches 
8 іспит / exam 

ОК / MC 24 

Навчальна геологічна практика із застосуванням топо-

графічних методів / Educational geological practice with 

application of topographical methods 

7 

диф. залік / 

dif. pass-fail 

exam 

ОК / MC 25 

Комплексна навчальна практика з геологічної зйомки, 

пошуків та розвідки родовищ корисних копалин / Com-

plex educational practice in geological survey, prospection 

and exploration of mineral deposits 

7 

диф. залік / 

dif. pass-fail 

exam 

ОК / MC 26 
Навчальна практика з  методів польових досліджень / 

Educational practice in methods of field researches 
3 

диф. залік / 

dif. pass-fail 

exam 

ОК / MC 27 Виробнича практика / Work practice 5 

диф. залік / 

dif. pass-fail 

exam 

ОК / MC 28 
Кваліфікаційна робота бакалавра / Qualification thesis of 

bachelor 
8 захист 

ОК / MC 29 Переддипломна практика / Undergraduate practice 2 

диф. залік / 

dif. pass-fail 

exam 

Загальний обсяг обов'язкових компонент / Total Mandatory Com-

ponents: 
174 

Вибіркові компоненти  ОП* (студент обирає 11 дисциплін по переліку ВK 2) / Optional 

components EP* (student selects 11 disciplines from OC2 list) 

BК / OC 2.1 Морська геологія / Marine geology 6 іспит / exam 

BК / OC 2.2 
Методи геологічного картування / Methods of geological 

mapping  
6 

іспит / exam 

BК / OC 2.3 
Моделювання небезпечних геологічних процесів / Mod-

eling of dangerous geological processes 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 2.4 Геологорозвідувальна справа / Geological prospecting 6 іспит / exam 

BК / OC 2.5 Технологія буріння / Technology of drilling 6 іспит / exam 

BК / OC 2.6 
Мінераграфія / Mineragraphy 

6 
залік / pass-

fail exam 

BК / OC 2.7 
Мікроскопічні дослідження гірських порід / Microscopic 

investigations of rocks 
6 

іспит / exam 

BК / OC 2.8 
Розробка родовищ і технології видобутку корисних ко-

палин / Development of deposits and mining technology 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 2.9 
Мінерально-сировинна база світу / World mineral re-

sources 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.10 

Геолого-економічна оцінка родовищ / Geological and 

economic evaluation of deposits 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.11 
Металогенія золота / Gold metallogeny 6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.12 

Структури рудних полів та родовищ / Structures of ore 

fields and deposits 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 

2.13 
Гірничий бізнес / Mining business 6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.14 

Нафтогазоносні провінції світу / Oil and gas bearing 

provinces of the world 
6 

іспит / exam 
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BК / OC 

2.15 

Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу / Prospecting 

and exploration of oil and gas fields 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.16 

Петрографія і петрофізика порід-колекторів нафти і газу 

/ Petrography and petrophysicist of rock-collectors of oil 

and gas 

6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 

2.17 

Геологія і нафтогазоносність морських басейнів / Geol-

ogy and oil and gas presence of marine basins 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.18 

Геофізичні дослідження свердловин / Geophysical sur-

veys of boreholes 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 

2.19 

Фізика Землі і ядерна геофізика / Physics of Earth and nu-

clear geophysics 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.20 

Рудна і технологічна  мінералогія / Ore and technological 

mineralogy 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 

2.21 

Інструментальні методи дослідження мінеральної речовини 

/ Instrumental methods of mineral substance investigation  
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.22 
Ювелірне і виробне каміння / Gem and ornamental stones 6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.23 

Динаміка підземних вод / Dynamics of underground wa-

ters 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 

2.24 

Гідрогеологія родовищ корисних копалин / Hydrogeol-

ogy of mineral deposits 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.25 

Оцінка запасів підземних вод / Evaluation of reserves of 

underground waters 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 

2.26 

Гідрогеологія нафтових і газових родовищ / Hydrogeol-

ogy of oil and gas fields 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.27 

Геоінформаційні системи в науках про Землю / Geoin-

formation systems in Earth Sciences 

6 іспит / exam 

BК / OC 

2.28 

Аналіз великих масивів даних у геології (Big data) / Big 

data analysis in geology 
6 

залік / pass-

fail exam 

BК / OC 

2.29 

Моделювання геологічних процесів і структур / Model-

ing of geological processes and structures 
6 

іспит / exam 

BК / OC 

2.30 

Геологічна інтерпретація даних дистанційного зонду-

вання Землі / Geological interpretation of data of remote 

sensing of Earth 

6 

залік / pass-

fail exam 

 
Загальний обсяг вибіркових компонент / Total Op-

tional Components: 
 66  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ / TOTAL EDU-

CATIONAL PROGRAM 
240 

* - У межах обсягу вибіркової складової особа, що навчається, має право обирати освітні 

компоненти самостійно. Такий вибір не обмежується навчальним планом програми, на якій 

особа навчається. / The student has the right to select educational components independently within 

the framework of optional block. This selection is not constrained by the curriculum of the program 

upon which the student is studied. 
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2.2 Структурно-логічна схема ОП / Structural and logical scheme of Educational Pro-

gram 

  

Обов’язкові дисципліни Вибіркові дисципліни 

Вища математика 

Фізика 
Хімія 

Українська мова як 

іноземна 
Українознавчі сту-

дії 

Соціально-політи-
чні студії 

Філософія 

Топографія 

Загальна та історична геоло-

гія з основами геоморфоло-

гії 
Структурна геологія та гео-

картування 

Палеонтолого-страти-
графічні дослідження 

Геотектоніка і регіональна 

геологія 
Основи мінералогії і гемо-

логії 

Основи петрології 
Основи геохімії 

Основи гідрогеології, інжене-

рної та екологічної геології  
Основи геоінформатики і 

геостатистики 

Геофізичні методи дослі-
джень 
 

Виробничі практики Навчальні практики 

Курсові роботи 
 

Основи економічної 

геології  

Пошуки та розвідка 
родовищ корисних 

копалин 

Геологія родовищ ко-
рисних копалин 

Менеджмент надро-

користування  
Основи нафтогазової 

геології 

 
 

 

 

Морська геологія 

Фізика Землі і ядерна геофізика 
Інструментальні методи дослідження мінераль-

ної речовини  

Геологорозвідувальна справа 
 

Методи геологічного картування 

Технологія буріння 
Мінерально-сировинна база світу 

Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу 

Гідрогеологія родовищ корисних копалин 
Геоінформаційні системи в науках про Землю 

 

Мінераграфія 
Структури рудних полів та родовищ 

Петрографія і петрофізика порід-колекторів на-

фти і газу 
Рудна і технологічна  мінералогія 

Динаміка підземних вод 

Оцінка запасів підземних вод 
 

Мікроскопічні дослідження гірських порід 

Металогенія золота 
Геолого-економічна оцінка родовищ 

Геологія і нафтогазоносність морських басейнів 

Ювелірне і виробне каміння 
Моделювання геологічних процесів і структур 

Гідрогеологія нафтових і газових родовищ 
 

Моделювання небезпечних геологічних проце-

сів 
Розробка родовищ і технології видобутку корис-

них копалин 

Нафтогазоносні провінції світу 
Гірничий бізнес 

Геофізичні дослідження свердловин  

Аналіз великих масивів даних у геології (Big 
data) 

Геологічна інтерпретація даних дистанційного 

зондування Землі 

Написання кваліфікаційної роботи бакалавра 

Захист кваліфікаційної роботи бакалавра 

Вибір дисциплін з переліку (студент обирає 11 дис-

циплін з переліку по блоках) 
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Mandatory Disciplines  Optional Disciplines 

Higher mathematics 

Physics 
Chemistry 

Ukrainian as foreign 

language 
Ukrainian 

geographic studios 

Social and political 
studios  

Philosophy 

Topography 

General and historical geology 

with basics of geomorphology 
Structural geology and 

geomapping  

Paleonthologic and 
stratigraphic researches  

Geotectonics and regional 

geology 
Basics of mineralogy and 

gemmologiya 

Basics of petrology 
Basics of geochemistry 

Basics of hydrogeology, 

engineering and cological 
geology  

Basics of geoinformatics and 

geostatistics 
Geophysical methods of 

researches 

Work practices  Educational practices 

Term papers  
 

Basics of economic 

geology  

Prospection and exploration 
of mineral deposits  

Geology of mineral 

deposits  
Subsoil resource 

management  

Basics of oil and gas 
geology 

 

 
 

 

 

Marine geology 

Physics of Earth and nuclear geophysics 

Instrumental methods of mineral substance 

investigation 
Geological prospecting 

 

Methods of geological mapping 

Technology of drilling 

World mineral resources 

Prospecting and exploration of oil and gas fields 

Hydrogeology of mineral deposits 

Geoinformation systems in Earth Sciences 
 

Mineragraphy 

Structures of ore fields and deposits 

Petrography and petrophysicist of rock-collectors 

of oil and gas 

Ore and technological mineralogy 

Geological interpretation of data of remote 
sensing of Earth 

Evaluation of reserves of underground waters 

 

Microscopic investigations of rocks 

Gold metallogeny 

Geological and economic evaluation of deposits 

Geology and oil and gas presence of marine 

basins 
Gem and ornamental stones 

Modeling of geological processes and structures 

Hydrogeology of oil and gas fields 

 

Modeling of dangerous geological processes 

Development of deposits and mining technology 

Oil and gas bearing provinces of the world 
Mining business 

Geophysical surveys of boreholes 

Big data analysis in geology 

Dynamics of underground waters 

Qualification thesis of bachelor 

Defence of bachelor qualification thesis  

Selection of disciplines from the list (student select 

11 disciplines from the list) 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ / FORM OF 

CERTIFICATION OF COMPETITORS FOR  

HIGHER EDUCATION 
 

Атестація випускників освітньої програми «Геологія родовищ корисних копалин» спеціа-

льності № 103 "Науки про Землю" проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної ба-

калаврської роботи. 

 

Кваліфікаційна робота бакалавра є результатом виконання практичного проекту студента 

із застосуванням одного або комплексу методів досліджень. Кваліфікаційна робота має перед-

бачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у предметній обла-

сті наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослі-

дження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждис-

циплінарних даних, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуван-

ням теорії та методів дизайну. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації та списування. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіцій-

ному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу 

вищої освіти. Захист бакалаврської роботи проводиться публічно. 

 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присвоєння освітньої 

кваліфікації «Бакалавр наук про Землю» за освітньою програмою «Геологія родовищ корисних 

копалин». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Certification of graduates of educational program "Ore and petroleum geology" in specialty No. 

103 "Earth Sciences" is carried out in the form of public defense of qualifying thesis of bachelor. 

 

Qualification thesis of the bachelor is result of implementation of the practical project of the stu-

dent with application of one or a complex of methods of researches. Qualification thesis has to envisage 

the solution of a complex specialized task or practical problem in subject domain of Earth Sciences or 

in the course of training with application of modern theories and methods of research of natural and 

Anthropogenous objects and processes with use of a complex of interdisciplinary data. It is characterized 

by complexity and uncertainty of conditions with application of the theory and methods of design. Qual-

ification thesis must not include academic plagiarism, falsification, fabrication and copies from. Quali-

fication thesis has to be published on the official site of institution of higher education or its structural 

subdivision, or in a repository of institution of higher education. Defense of bachelor thesis is carried 

out publicly. 

 

Certification is finished by the issue of document of established form that proves awarding of 

educational qualification «Bachelor in Earth Sciences» under the educational program «Ore and petro-

leum geology». Certification must be carried out openly and publicly. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ / MATRIX OF COMPLIANCE 

BETWEEN PROGRAM COMPETENCES AND 

COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 
 

 
ОК / 

MC1 

ОК / 

MC2 
ОК / 

MC3 
ОК / 

MC4 
ОК / 

MC5 
ОК / 

MC6 
ОК / 

MC7 
ОК / 

MC8 
ОК / 

MC9 
ОК / 

MC10 
ОК / 

MC11 
ОК / 

MC12 
ОК / 

MC13 
ОК / 

MC14 
ОК / 

MC15 
ЗK/GC1     + + +         

ЗK/GC2     + + +         
ЗK/GC3        +      +  
ЗK/GC4         + +    + + 
ЗK/GC5    +            
ЗK/GC6    +            
ЗK/GC7                
ЗK/GC8 + + +             
ЗK/GC9                

ЗK/GC10              +  
ЗK/GC11             +   
ЗK/GC12      + +         
ФK/PC1         +   +    
ФK/PC2 + + +             
ФK/PC3        +  + +     
ФK/PC4                
ФK/PC5         +  + +    
ФK/PC6               + 
ФK/PC7                
ФK/PC8                
ФK/PC9             + +  
ФK/PC10               + 
ФK/PC11             + +  
ФK/PC12             + +  
ФK/PC13             + +  
ФK/PC14                
ФK/PC15    +            

 

 
ОК / 

MC16 
ОК / 

MC17 
ОК / 

MC18 
ОК / 

MC19 
ОК / 

MC20 
ОК / 

MC21 
ОК / 

MC22 
ОК / 

MC23 
ОК / 

MC24 
ОК / 

MC25 
ОК / 

MC26 
ОК / 

MC27 
ОК / 

MC28 
ОК / 

MC29 
ЗK/GC1               

ЗK/GC2               
ЗK/GC3        + + + + + + + 
ЗK/GC4  +       + +     
ЗK/GC5               
ЗK/GC6               
ЗK/GC7       +        
ЗK/GC8   + + +      +    
ЗK/GC9 +        + +  +  + 

ЗK/GC10      +    +     
ЗK/GC11      +         
ЗK/GC12 +     +         
ФK/PC1               
ФK/PC2   + + +  + +       
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ФK/PC3  +      + + + +  +  
ФK/PC4   + + +  + +       
ФK/PC5               
ФK/PC6   + + +  +        
ФK/PC7      +         
ФK/PC8   + + +    + + +    
ФK/PC9 +         +  + + + 
ФK/PC10        +     +  
ФK/PC11 +           +  + 
ФK/PC12 +           +  + 
ФK/PC13 +           +  + 
ФK/PC14 +           +  + 
ФK/PC15             +  

 
 ВК/OC2.1 ВК/OC2.2 ВК/OC2.3 ВК/OC2.4 ВК/OC2.5 ВК/OC2.6 ВК/OC2.7 ВК/OC2.8 ВК/OC2.9 ВК/OC2.10 

ЗK/GC1           
ЗK/GC2           
ЗK/GC3  +  +      + 
ЗK/GC4 +    +    +  
ЗK/GC5           
ЗK/GC6           
ЗK/GC7           
ЗK/GC8           
ЗK/GC9           
ЗK/GC10   +  +   +   
ЗK/GC11   +       + 
ЗK/GC12           
ФK/PC1 +          
ФK/PC2           
ФK/PC3  +   + + +    
ФK/PC4           
ФK/PC5         +  
ФK/PC6    +  + +    
ФK/PC7   +        
ФK/PC8      + +    
ФK/PC9    + +   +  + 

ФK/PC10 +        +  
ФK/PC11    +       
ФK/PC12        +   
ФK/PC13          + 
ФK/PC14           
ФK/PC15        +   

 
 ВК/OC2.11 ВК/OC2.12 ВК/OC2.13 ВК/OC2.14 ВК/OC2.15 ВК/OC2.16 ВК/OC2.17 ВК/OC2.18 ВК/OC2.19 ВК/OC2.20 

ЗK/GC1           
ЗK/GC2           
ЗK/GC3  +   +      
ЗK/GC4 +      +  +  
ЗK/GC5           
ЗK/GC6           
ЗK/GC7           
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ЗK/GC8    +     +  
ЗK/GC9   +        
ЗK/GC10   +  +      
ЗK/GC11   +        
ЗK/GC12   +        
ФK/PC1  +  +   +  +  
ФK/PC2      +   +  
ФK/PC3     +   +  + 
ФK/PC4      +     
ФK/PC5 +   +   +    
ФK/PC6      +     
ФK/PC7        +   
ФK/PC8  +    +  +  + 
ФK/PC9     +   +   

ФK/PC10           
ФK/PC11   +        
ФK/PC12   +        
ФK/PC13   +        
ФK/PC14   +        
ФK/PC15     +      

 
 ВК/OC2.21 ВК/OC2.22 ВК/OC2.23 ВК/OC2.24 ВК/OC2.25 ВК/OC2.26 ВК/OC2.27 ВК/OC2.28 ВК/OC2.29 ВК/OC2.30 

ЗK/GC1           
ЗK/GC2           
ЗK/GC3 +    +      
ЗK/GC4    +       
ЗK/GC5           
ЗK/GC6           
ЗK/GC7       + + + + 
ЗK/GC8       + +   
ЗK/GC9           
ЗK/GC10    +       
ЗK/GC11   + + +      
ЗK/GC12           
ФK/PC1           
ФK/PC2       + +  + 
ФK/PC3 +    +      
ФK/PC4    +       
ФK/PC5      +   +  
ФK/PC6           
ФK/PC7   +  + +    + 
ФK/PC8 + +    +     
ФK/PC9           

ФK/PC10  +   +      
ФK/PC11           
ФK/PC12           
ФK/PC13           
ФK/PC14           
ФK/PC15         +  
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВ-

ЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ ПРО-

ГРАМИ / MATRIX OF ENSURING OF PROGRAM RESULTS OF EDUCA-

TION (PRE) BY CORRESPONDING COMPONENTS OF EDUCATIONAL 

PROGRAM 

 
 

ОК / 

MC1 
ОК / 

MC2 
ОК / 

MC3 
ОК / 

MC4 
ОК / 

MC5 
ОК / 

MC6 
ОК / 

MC7 
ОК / 

MC8 
ОК / 

MC9 
ОК / 

MC10 
ОК / 

MC11 
ОК / 

MC12 
ОК / 

MC13 
ОК / 

MC14 
ОК / 

MC15 
ПРН/PRE1 + + +            + 
ПРН/PRE2    + +           
ПРН/PRE3    +            
ПРН/PRE4        +        
ПРН/PRE5          +      
ПРН/PRE6         +  + +    
ПРН/PRE7 + + +         +    
ПРН/PRE8          +    +  
ПРН/PRE9                
ПРН/PRE10            +    
ПРН/PRE11           +     
ПРН/PRE12       +  +   +   + 
ПРН/PRE13               + 
ПРН/PRE14             + +  
ПРН/PRE15                
ПРН/PRE16                
ПРН/PRE17                
ПРН/PRE18       +      +   
ПРН/PRE19      +          
ПРН/PRE20       +         

 

 
ОК / 

MC16 
ОК / 

MC17 
ОК / 

MC18 
ОК / 

MC19 
ОК / 

MC20 
ОК / 

MC21 
ОК / 

MC22 
ОК / 

MC23 
ОК / 

MC24 
ОК / 

MC25 
ОК / 

MC26 
ОК / 

MC27 
ОК / 

MC28 
ОК / 

MC29 
ПРН/PRE1  +     +  +      
ПРН/PRE2               
ПРН/PRE3               
ПРН/PRE4       +  +      
ПРН/PRE5      +  +  + +    
ПРН/PRE6    +           
ПРН/PRE7   +    + +       
ПРН/PRE8   +     +  + +    
ПРН/PRE9   + + +          
ПРН/PRE10  +             
ПРН/PRE11    + +   +  + +    
ПРН/PRE12    + +          
ПРН/PRE13             + + 
ПРН/PRE14 +     +         
ПРН/PRE15    + +     + +    
ПРН/PRE16 +           + +  
ПРН/PRE17 +         + + +  + 
ПРН/PRE18 +     +      +  + 
ПРН/PRE19 +     +        + 
ПРН/PRE20 +           + +  
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 ВК/OC2.1 ВК/OC2.2 ВК/OC2.3 ВК/OC2.4 ВК/OC2.5 ВК/OC2.6 ВК/OC2.7 ВК/OC2.8 ВК/OC2.9 ВК/OC2.10 

ПРН/PRE1 +        +  
ПРН/PRE2           
ПРН/PRE3           
ПРН/PRE4  +         
ПРН/PRE5  +  +  + +    
ПРН/PRE6 +        +  
ПРН/PRE7   +        
ПРН/PRE8  + + +  + +    
ПРН/PRE9           
ПРН/PRE10           
ПРН/PRE11      + +    
ПРН/PRE12 +        +  
ПРН/PRE13         +  
ПРН/PRE14     +   +  + 
ПРН/PRE15     +   +   
ПРН/PRE16        +  + 
ПРН/PRE17           
ПРН/PRE18           
ПРН/PRE19          + 
ПРН/PRE20           

 
 ВК/OC2.11 ВК/OC2.12 ВК/OC2.13 ВК/OC2.14 ВК/OC2.15 ВК/OC2.16 ВК/OC2.17 ВК/OC2.18 ВК/OC2.19 ВК/OC2.20 

ПРН/PRE1 +   +   +    
ПРН/PRE2           
ПРН/PRE3           
ПРН/PRE4        +   
ПРН/PRE5  +    +  +  + 
ПРН/PRE6    +   +    
ПРН/PRE7        +  + 
ПРН/PRE8  +    +    + 
ПРН/PRE9         +  
ПРН/PRE10 +        +  
ПРН/PRE11  +    +     
ПРН/PRE12 +   +     +  
ПРН/PRE13           
ПРН/PRE14   +  +      
ПРН/PRE15     +      
ПРН/PRE16   +        
ПРН/PRE17   +        
ПРН/PRE18   +        
ПРН/PRE19           
ПРН/PRE20   +        

 
 ВК/OC2.21 ВК/OC2.22 ВК/OC2.23 ВК/OC2.24 ВК/OC2.25 ВК/OC2.26 ВК/OC2.27 ВК/OC2.28 ВК/OC2.29 ВК/OC2.30 

ПРН/PRE1  +        + 
ПРН/PRE2           
ПРН/PRE3           
ПРН/PRE4       + +  + 
ПРН/PRE5 +          
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ПРН/PRE6    +       
ПРН/PRE7 +      + +  + 
ПРН/PRE8 + + + +       
ПРН/PRE9 +     +   +  
ПРН/PRE10   +      +  
ПРН/PRE11      +     
ПРН/PRE12   +      +  
ПРН/PRE13           
ПРН/PRE14      +     
ПРН/PRE15     +      
ПРН/PRE16           
ПРН/PRE17           
ПРН/PRE18     +      
ПРН/PRE19           
ПРН/PRE20     +      

 

 

Керівник проектної групи / 

Leader of project group 

___________________________ _______________  
(підпис/ ініціали, прізвище/дата) /  

(signature / initials, surname / date) 

 
 

 
 


