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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ (за наявності) 1 
 

1. Рецензія від Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені 

М.П.Семененка НАН України за підписом директора іституту О.М.Пономаренка. 

2. Рецензія від Львівського національного університету імені Івана Франка за 

підписом заслуженого професора О.І.Матковського. 
 

 

                                                 
1 Вказуються автори рецензії (назви організацій які надали відгуки) і наводяться висновки. Рецензії і відгуки 

надаються у додатку 3 до програми 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади 

(для суміс- 

ників — 

місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науко

во-

педаг

огічн

ої 

та/або 

науко

вої 

робот

и 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник 

проектної групи 
      

Шнюков Сергій 

Євгенович 

Завідувач 

кафедри 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

геологічний 

факультет,  

1977 р., 

спеціальність – 

інженер-геолог 

Доктор геологічних 

наук, спеціальність 

04.00.02 – Геохімія. 

Тема дисертації: 

«Геохімія елементів-

домішок в найбільш 

розповсюджених 

акцесорних 

мінералах». 

Доцент кафедри 

геології родовищ 

корисних копалин. 

33 

роки 

Автор понад 100 наукових та навчально-

методичних праць, постійно керує науковою 

роботою аспірантів та студентів. Підготував 6 

кандидатів та 1 доктора наук. Керівник 6 

держбюджетних та 8 госпдоговірних науково-

дослідних тем. 

Публікаціїі: 

1. Шнюков С.Е., Лазарева И.И. Распределение Y и 

некоторых других микроэлементов между 

сквозными сосуществующими акцессорными 

минералами: зависимость от температуры и ее 

использование в геохимических моделях. // Вісн. 

Київ. ун-ту. Геологія. – 2017. – Вип. 2 (77). – С. 13-

27. 

2. Лазарева І.І., Шнюков С.Є. Встановлення етапів 

формування рідкіснометального зруденіння за 

результатами геохімічного моделювання поведінки 

полівалентного церію при формуванні 

магматичних і магматогенно-гідротермальних 

систем // Еволюція докембрійських гранітоїдів і 

пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з 

енергетикою Землі і етапами її тектоно-

магматичної активізації. Збірка наукових праць. — 

Інститут геохімії, 

мінералогії та 

рудоутворення  НАН 

України імені 

М.П.Семененка. 

Тема: дослідження 

ізотопного складу 

мінералів за 

допомогою методу 

LA-ICP-MS. 

Стажування 

відбувалось протягом  

тижня. 

Довідка про 

проходження 

стажування від 19 

січня 2018. 
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К: УкрДГРІ, 2008. — С. 279-287.  

3.  Shnyukov S.E., Lazareva I.I., Portnov V.S., 

Aleksieienko A.G., Gavryliv L.I., Makat D.K., 

Maratova A.G. Geochemical modelling in the 

evaluation of ore-forming potential of magmatic-

hydrothermal systems // Bulletin of the Karaganda 

University, Physics series –  2016 – № 4(84). ISSN 

2518-7196. – P. 51-58. 

Члени проектної 

групи 

      

Митрохин 

Олександр 

Валерійович 

Професор 

кафедри 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т.Г.Шевченка 

геологічний 

факультет,  

1995 р., 

Спеціальність – 

«Геологічна 

зйомка, пошуки та 

розвідка родовищ 

корисних 

копалин», 

кваліфікація – 

спеціаліст геолог 

 

Доктор геологічних 

наук, 

04.00.01 Загальна та 

регіональна геологія 

«Анортозит-

рапаківігранітна 

формація 

Українського щита 

(геологія, речовинний 

склад та умови 

формування)» , 

професор кафедри 

мінералогії, геохімії 

та петрографії 

23 

роки 

Автор понад 80 наукових праць, серед яких: 

1. Кристалографія. Частина 2 (у співавторстві) – К., 

2002;  

2. Кристалооптичні методи дослідження мінералів 

у прозорих шліфах. – К., 2006. 

3. Систематика магматичних порід (у 

співавторстві). – К., 2010.  

 

Фахівець у галузі петрології та геології докембрію. 

Входить до складу міжвідомчого петрографічного 

комітету та Докембрійської секції стратиграфічного 

комітету України.  

Викладає дисципліни: Основи петрографії, 

Петрографія технічного каміння, Геологічні 

формації докембрію, Природне декоративне 

каміння. 

Керує науковою роботою аспірантів, підготував 

одного кандидата наук. 

У період з 21.02.17 по 

12.04.17 в рамках 

програми академічної 

мобільності приймав 

участь у виконанні 

наукових досліджень 

в районі Української 

антарктичної станції 

«Академік 

Вернадський». 

Пройшов стажування 

у виконанні польових 

геологічних 

досліджень в умовах 

Антарктики, 

отримавши 

відповідну довідку та 

посвідчення до 

відомчого знаку 

НАНЦ «Учасник 

Антарктичної 

експедиції» 

Гожик 

Андрій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

геологічний 

факультет,  

1984 р., 

спеціальність – 

геофізичні методи 

розшуків та 

Кандидат геолого-

мінералогічних  наук, 

04.00.12 Геофізичні 

методи пошуків та 

розвідки родовищ 

корисних копалин,  

«Фізичні властивості 

гранітоїдів Інгуло-

Інгулецького району 

Українського щита, та 

33 

роки 

Автор понад 60 друкованих наукових та навчально-

методичних праць, серед яких:  

1. Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів 

Українського щита та деякі аспекти їх практичного 

використання. К., 2003. – 329 с. (у співавторстві) 

2. Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів 

Українського щита та їх речовинно-петрофізична 

оцінка Друк. К. 2008. – 356 с. (у 

співавторстві)  

3. Екогеологія України. К., 2011. – 671 с. (у 

Університет міста 

Констанц 

(Німеччина). 

«Hochschulstruktur, 

Prozesse und 

Oualitätssicherung», 

23.11.2015- 

27.11.2015, 

сертифікат.  

British Counsil &QAA 
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розвідки родовищ 

корисних копалин, 

кваліфікація – 

інженер-геофізик 

їх використання для 

палеогеодинамічного 

аналізу та 

металогенічного 

прогнозу», доцент 

кафедри мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

співавторстві) 

 

Фахівець в галузі фізичних властивостей та складу 

порід, а також охорони довкілля при освоєнні надр. 

 

Член робочих груп МОН України. 

Координатор сектора вищої освіти Науково-

методичної  ради Міністерства освіти і науки 

України. 

 

for HE, UK «Setting 

and Maintaining 

Academic Standards in 

Higher Education», 

09.02.2016-

10.02.2016, 

сертифікат 

Університет Бат Спа  

(місто Бат, Велика 

Британія Great Britain, 

Bath, Bath Spa 

University) 

«Key aspects of 

university governance 

and strategic, 

administrative and 

financial leadership 

and managment»,  

04.07.2016-

14.07.2016, 

сертифікат 

Павлова  

Олена 

Олексіїна 

Асистент 

кафедри 

мінералогії, 

геохімії та 

петрографії 

Санкт-

Петербурзький 

гірничий інститут 

ім. Г.В. Плеханова 

1992 р., 

Спеціальність 

«Геофізичні 

методи пошуків і 

розвідки родовищ 

корисних 

копалин», 

кваліфікація –

гірничий 

інженер-геофізик  

Кандидат геологічних 

наук, спеціальність 

04.00.02 –геохімія 

«Геохронологія 

діафторинно змінених 

палеопротерозойськи

х гранітоїдів 

Волинського 

мегаблоку 

Українського щита» 

13 

років 

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних 

праць, серед яких: 

Публікації: 

1 Електронний навчально-наочний посібник в 6 

частинах: «Петрографічне вивчення порід-

колекторів нафти і газу» 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/, 2017. 

2. Монографія : Павлова О.О., Пономаренко О.М., 

Павлов Г.Г. « Структурогенез та геохронологія 

палеопротерозойських гранітоїдів Волинського 

мегаблоку Українського щита” К, 2014. 

3. Навчальний посібник «Мікроскопічні 

дослідження гірських порід.» ВПЦ «Київський 

університет» (Гриф №1/11-4340 від 26.02.13), 2014. 

порід (у співавторстві). 

3. Систематика магматичних порід (у 

співавторстві). – К., 2010 

Керує асистентською практикою магістрів 2 курсу 

та бакалаврськими і магістерськими роботами. 

Інститут геохімії, 

мінералогії та 

рудоутворення  НАН 

України імені 

М.П.Семененка. 

Тема: дослідження 

ізотопного складу 

мінералів за 

допомогою методу 

LA-ICP-MS. 

Стажування 

відбувалось протягом  

тижня. 

Довідка про 

проходження 

стажування від 19 

січня 2018. 

Квасниця Ірина 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 

Київський 

національний 

Кандидат геологічних 

наук, 04.00.20 – 

15 

років 

Автор 82 публікацій, з них 41 – статті у фахових 

виданнях, 2 монографії, 1 навчальний посібник, 3 

Державний 

гемологічний центр 
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мінералогії, 

геохімії та 

петрографії  

 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

геологічний ф-т, 

2003 р., 

спеціальність – 

геохімія і 

мінералогія; 

кваліфікація – 

магістр геохімії і 

мінералогії 

 

мінералогія, 

кристалографія. Тема 

дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

геологічних наук, 

2006: 

«Кристалогенезис 

самородної міді 

України». 

тез доповідей, які включені до наукометричної бази 

Index Copernicus, брала участь у 31 конференції. Є 

виконавцем держбюджетних тематик, керує 

науковою роботою студентів. 

Монографії: 

1. Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. 

Самородна мідь України: геологічна позиція, 

мінералогія і кристалогенезис.- К.:Логос, 2009.-

169с. 

2. Матковський О., Квасниця В., Наумко I. 

Білоніжка П., Квасниця І.В. та ін.. Мінерали 

Українських Карпат. Силікати - Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка.- 2011.- 520с. 

Посібник: 

1. Грінченко В.Ф., Нестеровський В.А., Квасниця 

І.В. Кристалографія: навч.посібник із 

дисципліни «Мінералогія з основами 

кристалографії».- К.: Видав.-поліграф. центр 

«Київський університет».-2011.-205с. 

Наукові статті: 

1. Квасниця І.В., Косовський Я.О., Мельничук 

В.Г., Матеюк В.В. Самородне золото західної 

Волині // Записки Українського мінералогічного 

товариства.-Т.6.- 2009.- С.92-100 

2. Квасниця В.М., Павлюк О.В., Квасниця І.В. та 

ін. Самородне золото із білокоровицьких 

протерозойських конгломератів Волині // Записки 

Українського мінералогічного товариства.- 2015.- 

т.12.-С.104-119 

 

України Міністерство 

фінансів України, 

свідоцтво, «Атестація 

та експертна оцінка 

діамантів», 

01.06.2013; 

Свідоцтво «Атестація 

та експертна оцінка 

дорогоцінного 

каміння» 22.07.2013; 

«Атестація та 

експертна оцінка 

напівдорогоцінного 

каміння» 22.02.2013; 

«Атестація та 

експертна оцінка 

дорогоцінного 

каміння 

органогенного 

походження» 

29.03.2013. 

Кваліфікаційний 

іспит з англійської 

мови (КНУ імені 

Тараса Шевченка, 

Інститут філології,  

Сертифікат №439, 

рівень В2) 25.04.14; 

Британська Рада 

Сертифікат  Aptis з 

англійської мови 

(середній рівень В2) 

08.11.2014 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) проекту освітнього стандарту спеціальності 103 «Науки про Землю» за рівнем магістр; 
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1. Профіль освітньої програми 

«Геохімія і мінералогія» 

«Geochemistry and Mineralogy» 

зі спеціальності № 103 «Науки про Землю» 
 

 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації  

ступінь вищої освіти: магістр  

спеціальність: 103 – Науки про Землю 

освітня програма: Геохімія і мінералогія 

спеціалізації: Геохімія, мінералогія та петрографія/Гемологія  

Obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area Earth Science 

Programme Geochemistry and Mineralogy 

Specializations Geochemistry, Mineralogy and Petrology/Gemology 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Українська (Ukrainian) 

Англійська (English) 

Обсяг освітньої 

програми 

120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 

Тип програми освітньо-наукова  

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється навчання  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

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)  

- 

Офіційна назва 

освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу (заповнюється 

для програм подвійного і 

спільного дипломування) 

- 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності 103«Науки про 

Землю» - Серія НД-IV №1123812 

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень 

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень  

 

Передумови Наявність ступеня бакалавра  

Форма навчання денна  

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.geol.univ.kiev.ua 

http://www.geol.univ.kiev.ua/
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2 – Мета освітньої програми 

 Підготовка фахівців здатних вирішувати наукові та виробничі 

завдання в області геохімії, мінералогії, петрографії та гемології. 

Формування в них навичок дослідження мінеральної речовини 

(мінералів, гірських порід , руд, дорогоцінних та декоративних 

каменів), а також здатності планувати такі дослідження та 

керувати ними з одержанням результатів сучасного якісного 

рівня. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

Природничі науки / Науки про Землю / Геохімія, мінералогія, 

петрографія або Гемологія 
 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова прикладна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта із геохімії, мінералогії, петрографії та гемології 

за спеціальністю Науки про Землю. 

Ключові слова: геохімія, геохімічне моделювання, ізотопне 

датування, прикладна мінералогія та геохімія,  мінералогія, 

гемологія, декоративне каміння, дорогоцінне та напівдорогоцінне 

каміння, технічне каміння, гірські породи, петрографія, 

петрологія 

Особливості програми Підготовка до міждисциплінарних досліджень складу та будови 

гірських порід, руд, мінералів та їх асоціацій в різних геосферах 

Землі, а також матеріалів штучного походження.  

Набуті знання та навички закріплюються на науково-

дослідницькій, переддипломній та асистентській практиках та 

практикумах. Окремі дисципліни викладаються англійською 

мовою.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати на посадах, пов`язаних із 

дослідженням складу та будови речовини в геологічних 

підприємствах, сервісних компаніях, в службах видобувних 

компаній, інших наукових та дослідницьких установах. 

Подальше навчання Навчання за програмами підготовки докторів філософії (PhD) на 

третьому рівні вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекції, 

практичні заняття, семінари, лабораторні роботи, самостійна 

робота з використанням підручників, конспектів та інших джерел 

інформації, а також консультації із викладачами. 

Студенти залучаються  до науково-дослідницьких робіт, які є 

обов`язковим компонентом програми; мають можливість брати 

участь у наукових семінарах, дискусійний клубах та наукових 

конференціях. Протягом останнього року частина семестру 

надається для написання магістерської роботи, яка презентується 

та обговорюється за участю викладачів, наукових співробітників 

кафедри, незалежних експертів та студентів.  

Оцінювання Письмово-усні іспити, заліки та диференційовані заліки. Оцінка 
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виставляється за сумою балів, одержаних при виконанні 

практичних та лабораторних робіт, підготовлених презентацій, 

рефератів, кейс-завдань, включаючи контрольні роботи, усне 

опитування та інші види поточного контролю знань та навичок. 

Підсумкове оцінювання складається з кваліфікаційного іспиту з 

геохімії та мінералогії та захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані наукові задачі та 

практичні проблеми, включно з прийняттям рішень щодо 

геохімічних, мінералогічних, петрографічних та гемологічних 

досліджень природних та штучних об`єктів у різних просторово-

часових масштабах із використанням комплексу 

міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації, 

невизначеності умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до адаптації і дії в новій ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом та вміння генерувати нові ідеї при 

проведенні наукових досліджень та розв`язанні прикладних 

завдань, пов`язаних з дослідженням хімічного та мінерального 

складу речовини природного та штучного походження.  

2.  Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, 

аналізу та синтезу інформації при вирішенні фахових завдань. 

3. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності. 

4. Здатність працювати в міжнародному контексті та в 

глобальному інформаційному середовищі за фахом. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

7. Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного 

рівня інших галузей знань. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами в галузі 

геохімії, мінералогії, гемології та петрографії.  

9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

1. Знання основних сучасних положень фундаментальних наук 

стосовно походження, розвитку та будови Всесвіту (зокрема, 

уявлення про особливості еволюції Землі як цілісної системи у 

просторі та часі). Здатність їх застосовувати для формування 

світоглядної позиції. 

2. Вміння проектувати, планувати і проводити наукові 

дослідження, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове впровадження у 

виробництво, писати наукові роботи. 

3. Володіння сучасними методами досліджень, які 

використовуються у виробничих та науково-дослідницьких 

організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх 

компонентів. Здатність обирати методи дослідження 

мінеральної речовини в залежності від поставленого завдання, 

використовувати одержану  інформацію для  інтерпретації 

отриманих даних.  

4. Здатність застосовувати знання і необхідні практичні навички 

з планування, організації, мотивування, контролю та 

регулювання діяльності профільних підприємств і установ.  
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5. Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх 

для розробки та впровадження механізмів геопланування, 

територіального планування, проведення моніторингу 

розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм. 

6.  Вміння формулювати задачі моделювання, створювати 

моделі об’єктів і процесів у геосферах та їхніх компонентах із 

використанням математичних, картографічних методів і 

геоінформаційних технологій. 

7. Знання сучасних засад природокористування, взаємодії 

природи і суспільства із застосуванням раціонального 

використання природних ресурсів, екологічних аспектів та 

основ природоохоронного законодавства.  

8. Здатність використовувати та застосовувати в професійній 

діяльності положення національного та міжнародного 

законодавства у сфері використання надр. 

9. Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у 

навчально-виховному процесі у закладах освіти.  

10. Розуміння необхідності дотримання норм авторського і 

суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття 

державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності.  

11. Вміння застосовувати основи професійної етики у фаховій 

діяльності, при проведенні колективних наукових досліджень, 

а також використання результатів досліджень сторонніх осіб. 

12. Розуміння та здатність застосовувати підходи та концепції 

сучасної геохімії, мінералогії та петрології.  

7 – Програмні результати навчання 

 1. Аналізувати особливості природних та антропогенних систем 

і об'єктів геосфер Землі. 

2. Розробляти, керувати та управляти проектами в науках про 

Землю, оцінювати і забезпечувати якість робіт. 

3. Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування, 

сертифікацію використання природних ресурсів, прогнозувати 

розвиток  екологічних, технологічних, економічних та 

соціальних наслідків на окремих об’єктах 

природокористування. 

4. Знати  нормативні акти, які регулюють економіко-правові 

стосунки відносно об`єктів інтелектуальної власності; 

5. Планувати  і здійснювати наукові експерименти, писати 

наукові роботи за фахом. 

6. Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різних  галузей 

знань у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному 

інформаційному середовищі. 

7. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в 

області наук про Землю.  

8. Знати основні принципи управління підприємств сфери 

надрокористування. Вміти оцінювати мінерально-сировинну 

та ресурсну базу окремих регіонів .  

9. Проектувати роботи в сфері геологічного вивчення надр 

різних стадій. Визначати і прогнозувати геологічні ризики 

освоєння надр для безпечного надрокористування. 
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10. Знати загальні процеси еволюції Землі як космічного тіла. 

11. Вміти застосовувати знання та сучасні медоди дослідження 

Землі та її геосфер для визначення і вирішення проблемних 

питань з мінералогії, петрології та геохімії.  

12. Знати асортимент дорогоцінного, напівдорогоцінного, 

декоративного, будівельного та технічного каміння України та 

Світу, способи його видобутку та обробки, галузі 

використання. 

13. Виявляти закономірності розподілу та формування мінералів у 

геологічних утвореннях; використовувати методики пошуків 

та оцінки родовищ корисних копалин на основі аналізу 

результатів мінералогічних, петрографічних та геохімічних 

досліджень. 

14. Вміти діагностувати та досліджувати мінеральну речовину 

природного та штучного походження. Визначати  її  генезис та 

вартість.  

15. Застосовувати освітні технології та методи викладання 

матеріалу в сфері наук про Землю у закладах освіти. 

Планувати та проводити заняття зі студентами.  

16. Розробляти та впроваджувати механізми територіального 

менеджменту, геопланування, здійснювати моніторинг 

регіонального розвитку, складати плани та програми.  

 

Додатково для спеціалізації «Геохімія, мінералогія, петрографія»: 

17. Застосовувати наукові знання для аналізу геохімічних, 

петрографічних та мінералогічних даних, отримувати 

конкретні результати та висновки. 

18. Розуміти процеси поведінки хімічних елементів в геосферах в 

залежності від параметрів середовища та вміти їх 

прогнозувати. 

 

Додатково до спеціалізації «Гемологія»: 

19. Володіти сучасними навичками діагностики та принципами 

класифікації, а також методологією експертної оцінки 

технічного каміння, дорогоцінного та напівдорогоцінного 

каміння України та Світу.  

20. Знани принципи мінералогічного та геохімічного районування 

геологічних утворень, особливості їх мінерального та 

хімічного складу, специфіку конституції, морфології, 

властивостей й генезису мінералів. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характе-

ристики кадрового 

 забезпечення 

Немає  

Специфічні характе-

ристики матеріально-

технічного 

забезпечення 

Навчальна лабораторія рентгенівських і мікроскопічних 

досліджень мінеральної речовини та науково-дослідницька 

лабораторія мінералого-геохімічних досліджень гірських порід із 

наявним (у тому числі сертифікованим) обладнанням для 

вивчення хімічного та мінерального складу, структур та текстур 

гірських порід (руд) і техногенних утворень (рентгенівські 

спектрометри, рентгенівські дифрактометри, електронно-

зондовий мікроаналізатор, комплект обладнання для механічної 
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обробки та фракціонування проб, обладнання для виготовлення 

препаратів для мікроскопічних досліджень). 

Навчальні петрографічні кабінети з поляризаційними  

мікроскопами для петрографічних та мінераграфічних 

досліджень.  

Петрографічні, мінераграфічні, мінералогічні та гемологічні 

колекції. 

Специфічні характе-

ристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Програмне забезпечення або відкриті програмні продукти типу: 

QGIS 

Petrel 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних підставах 

 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1.  Перелік компонент ОП 
 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількіс

ть 

кредиті

в 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності 

3 залік 

ОК 2. Нормативно-правове регулювання використання 

надр 

3 залік 

ОК 3. Основи петрології 4 іспит 

ОК 4. Методи ізотопної геохронології 4 іспит 

ОК 5. Геохімія і мінералогія зони гіпергенезу 4 іспит 

ОК 6. Основи гемології 4 залік 

ОК 7. Екологічні оцінки проектів використання надр 3 залік 

ОК 8. Advanced Geochemistry (Поглиблена геохімія). 

(Викладається англійською мовою). 

3 залік 

ОК 9. Прикладна мінералогія 5 іспит 

ОК 10. Переддипломна практика 5 Диференційо

ваний залік 

ОК 11 Професійна та корпоративна етика 3 залік 
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ОК 12 Асистентська практика 3 Диференційо

ваний залік 

ОК 13 Магістерська робота 19 захист 

ОК 14 Earth` evolution (Еволюція Землі). 

(Викладається англійською мовою). 

4 залік 

ОК 15 Мінерально-ресурсна база Світу 4 іспит 

ОК 16 Петрографія технічного каміння 4 залік 

ОК 17 Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння України 

та Світу 

5 іспит 

ОК 18 Advanced Mineralogy (Поглиблена мінералогія). 

(Викладається англійською мовою). 

4 залік 

ОК 19 Біомінералогія 3 іспит 

ОК 20 Педагогіка та психологія вищої школи 3 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  90 

 

 Вибіркові компоненти  за спеціалізацією «Геохімія, мінералогія, петрографія» ОП   

ВК 1.1 
Геохімія та мінералогія родовищ рідкісних 

елементів 
5 іспит 

ВК 1.2 Прикладна геохімія 5 залік 

ВК 1.3 
Петролого-геохімічне моделювання геологічних 

процесів 
4 іспит 

ВК 1.4 
Науково-дослідницька практика за спеціалізацією 

«Геохімія, мінералогія, петрографія» 
5 

Диференційо

ваний залік 

ВК 1.5 
Науково-дослідницький практикум за 

спеціалізацією «Геохімія, мінералогія, петрографія»  
11 залік 

Вибіркові компоненти  за спеціалізацією «Гемологія» ОП 

ВК 2.1 Природне будівельне та декоративне каміння 5 іспит 

ВК 2.2 
Експертиза і діагностика дорогоцінного та 

напівдорогоцінного каміння 
5 залік 

ВК 2.3 Регіональна мінералогія 4 іспит 

ВК 2.4 
Науково-дослідницька практика за спеціалізацією 

«Гемологія» 
5 

Диференційо

ваний залік 

ВК 2.5 
Науково-дослідницький практикум за 

спеціалізацією «Гемологія» 
11 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: обов’язкова сума 

кредитів - 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 
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Обов`язкові навчальні практики: 
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або ОК2.1, ОК2.2, ОК2.3 (за 
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КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 
 

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

ПРИСУДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ ТА ПРИСВОЄННЯ ВІДПОВІДНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Геохімія та мінералогія» 

спеціальності № 103 "Науки про Землю" спрямована на встановлення відповідності обсягів 

знань, вмінь та інших компетентностей, що набуті здобувачем, вимогам стандарту вищої освіти 

України.   

Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту та захисту магістерської роботи. 

Кваліфікаційний іспит з геохімії та мінералогії проводиться у письмово-усній формі, на 

якому студент повинен продемонструвати відповідний рівень предметних знань, вміти 

обґрунтувати вибір оптимального комплексу методів для дослідження різноманітних 

геологічних об`єктів. 

Магістерська робота є результатом виконання студентом (під керівництвом наукового 

керівника) проекту із застосуванням  комплексу методів досліджень, що орієнтовані на 

вирішення конкретних наукових та прикладних питань в широкому колі геохімічних, 

петрологічних, гемологічних та  мінералогічних завдань наукового або прикладного характеру. 

Робота повинна вміщувати: формулювання мети та завдань досліджень, обґрунтування їх 

актуальності, аналіз сучасних вітчизняних та закордонних публікацій,  характеристику 

методики досліджень, викладення одержаних даних,  їх обговорення та обґрунтовані висновки. 

Робота -  результат самостійного творчого наукового внеску студента за матеріалами, що 

отримані та опрацьовані ним особисто. Робота перевіряється на наявність плагіату.  

Атестація випускників освітньої програми «Геохімія і мінералогія» здійснюється 

відкрито і публічно та оцінюється Екзаменаційною комісією. Остання затверджується Вченою 

Радою відповідно до положення про екзаменаційну комісію та включає висококваліфікованих 

викладачів закладу освіти та представників сторонніх організацій. 

Студент може отримати одну з наступних професійних кваліфікацій: 

 «3417 Фахівець з коштовного каміння» (за умови вибору спеціалізації «Гемологія»); 

 «2113.2 Геохімік» або «2114.2 Мінералог, петрограф» (за умови вибору спеціалізації 

«Геохімія, мінералогія, петрографія»). 

Присвоєння професійної кваліфікації «2113.2 Геохімік» або «2114.2 Мінералог, петрограф» 

визначається тематикою кваліфікаційної роботи магістра. 

Для отримання професійної кваліфікації необхідно виконати всі перелічені нижче умови: 

1) навчання (в тому числі і проходження практик) за одним з вибраних блоків спеціалізацій за 

планом підготовки магістрів освітньої програми «Геохімія і мінералогія»; 2) середній бал 

результатів навчання (додатку до диплому) не менше 75 балів (за 100-бальною шкалою); 3) 

оцінка за комплексну підсумкову атестацію (іспит) не менше 75 балів (за 100-бальною 

шкалою); 4) оцінка за захист кваліфікаційної роботи магістра не менше 75 балів (за 100-

бальною шкалою).  

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присвоєння освітньої 

кваліфікації «Магістр наук про Землю» за освітньою програмою «Геохімія та мінералогія».  
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
 

1.1.Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим 

компонентам освітньої програми 
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1.2.Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим компонентам 

освітньої програми 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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