
Програма «Прикладна геологія» 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН 2020 

 

Код Дисципліна Опис 

ОК 1 Методологія 

наукових 

досліджень та 

інтелектуальна 

власність 

Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 3 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: залік 

Викладачі: Чередник Наталія Вячеславівна, к.ю.н., ас.; Чайка 

Яна Миколаївна, к.філ.н. 

1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з базовими знаннями 

про методології, методи та організацію наукових процесів як 

частину підготовки до їх професійної наукової кар’єри. А також 

надати студентам знання з основ інтелектуальної власності як в 

юридичному, так і в економічному контексті, розвинути 

розуміння суті прав інтелектуальної власності та її системи, 

ознайомити студентів з деякими основними правовими моделями 

захисту та реалізації прав інтелектуальної власності, 

розглядаються питання академічної доброчесності.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Для успішного вивчення дисципліни «Методологія наукових 

досліджень та інтелектуальна власність» студенти повинні 

відповідати наступним вимогам: 

1.Знати: характеристики основних методів міркування 

(індуктивний, дедуктивний умовивід) та методологічних моделей 

(гіпотетико-дедуктивний, емпіричний та індуктивний); основні 

критерії оцінки наукових знань та вимоги до дослідницької 

діяльності; основні критерії оцінки наукових знань та вимоги до 

дослідницької діяльності; роль права в суспільстві, система права, 

основи економічної теорії. 

2. Вміти: розуміти необхідність навички методології у подальшій 

професійній науковій кар’єрі; шукати та розуміти юридичну 

інформацію, застосовувати основи економічних знань до процесу 

передачі прав інтелектуальної власності. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Методологія 

наукових досліджень та інтелектуальна власність» належить до 

переліку обов'язкових дисциплін. Викладається протягом першого 

семестру для студентів магістерської програми «Applied Geology». 

Він забезпечує професійний розвиток студентів-магістрів, 

спрямованих на формування концептуального розуміння 

методології наукових досліджень, інтелектуальної власності, прав 

інтелектуальної власності, методів її реалізації, забезпечення та 

захисту, а також розуміння економічних вигод від забезпечення 

прав інтелектуальної власності. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Основними завданнями дисципліни «Методологія наукових 

досліджень та інтелектуальна власність» є набуття знань, умінь та 

навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень в області 

методології науки та інтелектуальної власності відповідно до 

освітньої кваліфікації магістр. Зокрема, розвивати: 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/prepod/Chaika.htm
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/prepod/Chaika.htm


різних джерел. 

 Здатність розробляти й управляти дослідницькими 

проектами.  

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 Здатність до ідентифікації та аналізу проблем, вироблення 

варіантів рішень, оцінки ризиків прийняття управлінських рішень, 

опанування теоретичних і прикладних аспектів систем прийняття 

рішень. 

 Застосовувати знання з інтелектуальної власності та 

дотримуватись академічної доброчесності під час проведення 

наукових досліджень та публікації їх результатів. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 2 Професійна та 

корпоративна етика 

Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 3 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: залік 

Викладачі: Рогожа Марія Михайлівна, доктор філософських 

наук, професор 

 

1. Мета дисципліни надати систему знань про професійну та 

корпоративну етику в прикладному контексті з точки зору 

моральної теорії та врахування соціально-нормативної специфіки 

моралі в науках про Землю, зокрема освітньої програми 

"Прикладна геологія", з'ясування особливостей прикладних 

методів дослідження етики та етичних суджень та вміння 

використовувати їх для вирішення конкретних аналітичних та 

дослідницьких проблем, що стосуються моральних конфліктів у 

професійній галузі. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна “Професійна та корпоративна культура” є однією з 

обов’язкових дисциплін магістратури. Вона спрямована на 

формування освіченого професіонала, етично компетентного та 

морально орієнтованого на свідому та етично виважену 

професійну діяльність. Визначається предмет професійної та 

корпоративної етики та її місце у структурі етичних знань, 

особливості етичного регулювання професійної діяльності, етичні 

виміри професіоналізму. З’ясовується місія та структура етичної 

інфраструктури як інструменту управління цінностями у 

професійній та корпоративній діяльності, модель та 

функціонування етичних підрозділів та етичних документів, 

зокрема етичний кодекс, етичний моніторинг та етичний аудит як 

контроль етичної діяльності. З'ясовується основи корпоративної 

культури та моральні стандарти діяльності організації. 

Визначаються етичні принципи інженерної діяльності, етичні 

кодекси в професії інженера, етичні дилеми в професії інженера. 

Розкрито цінності наукової діяльності, етичні виміри етики та 
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технології, а також особливості соціальної відповідальності в 

науці. 

Визначаються етичні виміри сучасних екологічних проблем, етапи 

екоетики, напрями її розвитку та принципи етичного ставлення до 

природи, особливості ставлення до природи як цінностей у 

релігіях світу, ідейні витоки екологічної етики. Розглянуто 

етичний потенціал моделей сталого розвитку, принципи 

збалансованого розвитку, етичні проблеми збалансованого 

розвитку України. Спостерігаються специфічні особливості прав 

людини та природи, специфіка громадських екологічних рухів, 

етичні виміри природоохоронної діяльності та екологізм, етичні 

виміри промислового впливу на природу, етичні дилеми спільних 

ресурсів. 

4. Завдання (навчальні цілі) надати студентам всебічне 

розуміння питань професійної та корпоративної етики як 

відповідних галузей знань та практики, особливостей етично-

прикладних методів дослідження та етичних суджень, а також 

вміння використовувати їх для вирішення конкретних 

аналітичних та дослідницьких проблем моральних конфліктів в 

науках про Землю (та за освітньою програма «Прикладна 

геологія» в тому числі). 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 3 Українська мова 

 

Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 3 

Мова: українська 

Форма заключного контролю: залік 

Викладачі: Шевченко Мирослава Вікторівна, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни – розвиток в іноземних студентів стартових 

навичок говоріння, аудіювання, читання й аудіювання, що дасть 

можливість іномовцям задовольняти елементарні комунікативні 

потреби в ситуаціях щоденного спілкування, пов’язаних із 

побутовою, частково соціально-культурною та професійною 

сферами, тобто досягнути елементарного рівня володіння 

українською мовою. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна дає початкові 

уявлення про українську мову: алфавіт, базові правила читання та 

письма, основні граматичні категорії частин мови (рід, число, 

відмінок іменників, особових займенників, прикметників; 

відмінок числівників, особові та часові форми дієслів, види 

дієслова тощо), узгодження числівників 1, 2, 3, 4, 5, багато, мало з 

іменниками, структуру простого речення, структуру складного 

речення зі сполучниками що, бо, тому та сполучним словом який). 

Студенти навчаються писати і читати українською мовою, 

правильно відтворювати на письмі усне мовлення, брати участь у 

діалозі в межах визначених програмою побутових тем, 

реалізовувати українською мовою такі комунікативні інтенції: 

привітання, прощання, вибачення, знайомство, запитання (про 

предмет, людину, дію людини, де розташований об’єкт, про 
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зовнішність і характер людини, чий предмет), запитання й 

повідомлення адреси, місця проживання, час, планів на майбутнє, 

про погоду, плани на майбутнє тощо.  

Дисципліна «Українська мова» сприяє адаптації іноземних 

магістрів у новому мовному й культурному середовищі. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- ознайомити іноземних студентів з українським алфавітом, 

основними звуко-буквеними співвідношеннями; 

- навчити студентів читати українською мовою, правильно 

вимовляючи звуки та адекватно інтонуючи речення різної 

комунікативної спрямованості;  

- сформувати елементарні навички аудіювання окремих 

речень та простих коротких текстів побутової тематики; 

- навчити студентів відтворювати на письмі українські 

звуки та правильно декодувати написане, писати прості речення в 

межах тем, що вивчаються; 

- навчити іноземців реалізовувати українською мовою 

елементарні комунікативні інтенції. 

дати початкові уявлення про граматичну систему української 

мови. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 4 Секвентна 

стратиграфія 

Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 4 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: екзамен 

Викладачі: Шевчук Олена Андріївна, кандидат геол. наук, с.н.с. 

 

1. Мета дисципліни полягає у ознайомленні студентів з 

методологією кореляції осадових товщ та побудови 

квазіхроностратиграфічної системи басейну. Курс зосереджений 

на побудові моделі послідовності осадових порід, їх геометрії та 

розвитку в часі. Мета курсу - дати студентам грунтовне розуміння 

стратиграфічних концепцій розвитку, для аналізу динаміки 

осадових порід у хроностратиграфічній послідовності. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
Студенти повинні мати навички та теоретичні знання, що 

стосуються таких предметів, як "Загальна геологія", "Структурна 

геологія", "Стратиграфія", "Базова седиментологія" 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна обговорює розуміння варіацій послідовно 

нашарованого характеру гірських порід та їх складу. 

Хроностратиграфія осадових порід змінює їх характер протягом 

геологічного часу. Ці зміни можуть бути показані у графічному 

вигляді як геологічні перерізи та / або як хроностратиграфічні 

схеми кореляції або діаграми Уілера 

Дисципліна забезпечує отримання інструменту, що 

використовується для інтерпретації походження відкладів та 

прогнозуванні неоднорідностей, обсягу та характеру літофацій. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Ukrainian_Language_Eng.pdf
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Цей інструмент поєднує: 

- Каркас основних седиментаційних та ерозійних поверхонь, що 

обмежують ці послідовності шарів. 

- Геометрію, яку мають послідовні одночасні шари після їх 

накопичення. 

Цей курс забезпечить ознайомлення з принципами та методами 

секвентної стратиграфії, що застосовуються при прогнозуванні 

геологічного розрізу. Акцент буде робиться на виборі методів 

інтерпретації, які підходять для певних наборів даних та цілей, з 

метою забезпечення того, щоб стратиграфічна інтерпретація 

послідовностей була значущою та корисною. 

4. Завдання (навчальні цілі) 

Після закінчення курсу студенти зможуть: 

Розуміти та пояснювати поняття секвентної стратиграфії та вміти 

її використовувати для інтерпретації даних широкого спектру 

досліджень (сейсмічних, каратажу, буріння, розробки 

продуктивних горизонтів); 

Проілюструвати прагматичні, цілеспрямовані підходи до 

інтерпретації даних секвентної стратиграфії. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 5 Морська геологія 

(додаткові глави) 

Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 4 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: екзамен 

Викладачі: Іванік Олена Михайлівна, доктор геол. наук, 

професор 

 

1. Мета дисципліни полягає у ознайомленні студентів з умовами 

та складом сучасних відкладів та порід морів та дна океанів, 

складом та структурою океанічної земної кори, характером різних 

фізико-геологічних процесів, утворенням та розподілом 

мінеральних ресурсів у океанах. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 

студенти повинні мати навички та знання, пов'язані з такими 

предметами, як "Загальна геологія", "Геоморфологія та 

четвертинна геологія", "Геотектоніка". 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна аналізує основний спектр проблем сучасної 

морської геології, який необхідно вивчити на першому році 

навчання магістратури та є основою для успішного опанування 

інших геологічних знань орієнтованих на розуміння динаміки та 

еволюції процесів седиментації в морях та океанах. Дисципліна 

спрямована на покращення розуміння особливостей будови 

рельєфу та різних морських відкладів, що буде дуже важливо при 

вирішенні таких проблем, як неотектоніка, стратиграфія, 

регіональна геологія, палеонтологія, мікропалеонтологія та 

предметне використання ГІС-технології. 

4. Завдання (навчальні цілі)  

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Sequence_Stratigraphy_RP.pdf
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1) поглиблене вивчення умов та особливостей умов 

осадконакопичення, особливо процесів надходження 

зруйнованого матеріалу, плаваючих біогенних та вулканогенних 

матеріалів, їх осадження при взаємодії з гідродинамікою, 

гідрохімічними та екологічними факторами; 

2) дослідження утворення осадів у конкретних умовах; 

3) вивчення ранніх діагенетичних стадій седиментації; 

4) вивчення поєднання фізичних та геологічних процесів, що 

відбуваються на дні океану; 

5) геотехнічне дослідження, перспективне дослідження та 

розвідка різних типів морських родовищ корисних копалин; 

6) геолого-економічна оцінка морських родовищ корисних 

копалин. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 6 Літогенез Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 4 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: екзамен 

Викладачі: Шехунова Стелла Борисівна, член-кореспондент 

НАН України, доктор геол. наук, професор 

 

1. Мета програми – набуття студентами компетенцій з основних 

принципів, концепцій та підходів до розуміння літогенезу (вчення 

про формування та перетворення осадових порід), факторів, які 

його контролюють та індикаторів характерних процесів. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Загальна геологія», 

«Літологія/Седиментологія», «Петрографія/Петрологія». 

2. Володіння методиками мінералогічних та геохімічних 

досліджень. 

Дисципліна базується на знаннях загальної, історичної та 

структурної геології, основ літології, геохімії, палеонтології, 

неорганічної, органічної хімії, фізики. 

3.Анотація навчальної дисципліни: 

Студенти вивчать основи вчення про літогенез – процеси та 

фактори перетворення осадів в осадові породи, мультістадійні 

поліфазові постседиментаційні перетворення речовини осадової 

оболонки; докладно розглянуть методи та прийоми стадіального 

аналізу осадових порід та їх комплексів в осадових басейнах; 

отримають знання про полігенні породно-флюїдні системи, їх 

роль у диференціації речовини в осадових басейнах, зв'язок з 

геодинамікою літосфери і корисними копалинами. 

4.Завдання (мета навчання) Після закінчення цього курсу 

студент зможе: 

- зрозуміти історію становлення, нові концепції, ідеї, напрями 

теорій літогенезу та зв’язок між літогенезом та 

властивостями гірських порід; 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Advanced_Marine_Geology_RP.pdf
http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000015158


- розпізнавати прояви літогенетичних процесів за 

геохімічними, мінеральними та літологічними ознаками; 

- оволодіти методами досліджень літогенезу, а також 

сучасними методами, такими як катодолюмінесцентний 

аналіз осадових порід та сканівна електронна мікроскопія; 

- навчитися прийомам польової та лабораторної діагностики 

індикаторів літогенезу в осадових породах: класифікувати, 

діагностувати та визначати генезис осадових утворень; 

- визначити та описати склад, структуру та текстуру осадових 

утворень з інтерпретацією етапів літогенезу, відтворення 

еволюції осадового басейну (занурення, генерування та 

циркуляція флюїдів) у часі та просторі; 

- зрозуміти прояви стадіальних літогенетичних перетворень 

осадових порід у основних сіквенс-стратиграфічних 

утвореннях; 

- набути досвіду застосування теоретичних знань та 

емпіричних даних при вивченні речовинного складу 

(мінеральний і геохімічний склад) та будови осадових порід 

для розпізнавання процесів літогенезу, їхньої стадіальності 

та проведення історико-геологічних палеореконструкцій. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 7 Сейсмологія Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 5 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: екзамен 

Викладачі: Жан-Люк Дебру, асистент кафедри загальної та 

історичної геології; Кузьменко Павло Миколайович, кандидат 

геол. наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни – надати основні знання, які необхідні для 

вирішення сучасних та майбутніх проблем геофізики для 

студентів-геологів, особливо тих питань, що стосуються збору 

сейсмічних даних, формування зображень та характеристики 

пластів, реєстрації та сейсмічної інтерпретації на робочих 

станціях. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 
відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Курс "Сейсмологія" описує доступне та стисле введення в 

методологію геофізики, особливо в сейсмічне відображення. Це 

чітко пояснює основні поняття, підкреслюючи інтуїтивне 

розуміння довгих висновків. Для охоплення більш загальних 

областей геофізики та наук про Землю проаналізовано кілька 

важливих аспектів фізики землетрусів, а також геодезію. Потім 

вивчаються теоретичні проблеми, пов'язані з аналізом поширення 

пружних хвиль у складних середовищах. Курс описує утворення, 

поширення та запис пружних хвиль у землі та джерел, що їх 

виробляють. У ній розглядаються основні принципи та концепції 

аналізу сигналів, такі як перетворення Фур'є та межа Найквіста. 

Курс також обговорює сучасні розробки в сейсмічному 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Lithogenesis_RP.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=gengeol&name=jean_luc_m_f_d
http://geophys.knu.ua/people/lecturers/kuzmenko-pm.php


відображенні 

4. Завдання (навчальні цілі) 

Навчальна дисципліна вивчає: 

- Сейсмологія та модель землі 

- Основи поширення хвилі 

- Застосована методологія 

- Отримання, обробка та інтерпретація сейсмічного відбиття 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 8 Методи структурної 

геології 

Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 4 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: іспит 

Викладачі: Кравченко Дмитро Володимирович, кандидат геол. 

н., доцент 

 

1. Мета дисципліни – є вивчення основних методів та прийомів, 

які використовуються для дослідження морфології та 

характеристик палеополів напружень різних генетичних типів 

структур та при геологічному картуванні. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

відсутні.  

3. Анотація навчальної дисципліни: Курс «Методи структурної 

геології» аналізує основний спектр завдань методів, що 

дозволяють реконструювати палеотектонічні поля напружень, 

встановити деформаційні та реологічні механізми формування 

структур, а саме: розглядаються методи польової тектонофізики, 

геометричного аналізу, фізико-математичного моделювання. 

Важливе місце відводиться кінематичним умовам формування 

площинних та лінійних структурно-фактурних елементів різних 

типів порід. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) Геометричні методи в структурній геології; 

2) Вирішення геометричних завдань за допомогою 

стереопроекцій; 

3) Використання стереопроекцій для реконструкції палеополів 

напружнь; 

4)  Застосування теоретичних знань та емпіричних даних для 

вивчення стурктурних парагенезисів та встановлення механізмів 

формування структур. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 9 Моделювання 

геологічних 

Семестр: 2 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Seismology_RP.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=gengeol&name=kravchenko_d_v
http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Methods_Structural_Geology_RP.pdf


процесів та 

структур 

Кількість кредитів ЕСТS: 8 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: фінальний тест 

Викладачі: Іванік Олена Михайлівна, доктор геологічних наук, 

професор; Кравченко Дмитро Володимирович, кандидат 

геологічних наук, доцент 

 

 1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з різними класами 

геологічних моделей, принципами та методами моделювання 

геологічних процесів та споруд, огляд та вивчення 

функціональності спеціалізованого програмного забезпечення для 

вирішення різних типів геологічних завдань. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 
Студенти повинні мати навички та знання у галузі розробки 

інтегрованих геологічних та геофізичних моделей із 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення, а 

також теоретичні знання, що стосуються таких предметів, як 

"Загальна геологія", "Структурна геологія", "Геоморфологія та 

четвертинна геологія", "ГІС у геології". 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна обговорює поняття Моделі та Моделювання, типи 

Моделей. Проаналізовано основні типи моделювання, включаючи 

фізичне та символічне моделювання. Особлива увага приділяється 

фізико-математичному моделюванню в геології. Ця дисципліна 

викладає основні принципи алгоритмів математичного 

моделювання геологічних процесів і споруд, аналізує та визначає 

напружено-деформований стан природної та техногенної систем. 

Ця дисципліна використовує реальні геологічні об’єкти та 

ситуації як приклади для моделювання на основі спеціального 

програмного забезпечення. 

4. Завдання (навчальні цілі) 

1) основні типи фізичних та символічних моделей; 

2) основні методи фізико-математичного моделювання; 

3) функціональна здатність спеціального програмного 

забезпечення для моделювання; 

4) моделювання екзогенних геологічних процесів; 

5) моделювання вторинних тектонічних структур; 

6) інтерпретація результатів моделювання; 

7) розрахунок напружено-деформованого стану складних 

геологічних систем; 

8) використання результатів моделювання в різних областях 

геології. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 10 Геологічна 

інтерпретація 

геофізичних даних 

 

Семестр: 2 

Кількість кредитів ЕСТS: 8 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: іспит 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=gengeol&name=ivanyk_o_m
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=gengeol&name=kravchenko_d_v
http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Modelling_Applied_Geology.pdf


Викладачі: Онищук Віктор Іванович, кандидат геологічних 

наук, доцент; Шабатура Олександр Вікторович, кандидат 

геологічних наук, доцент; Тищенко Андрій Павлович, кандидат 

геологічних наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни – ознайомлення з фізико‐геологічними 

основами геофізичних методів дослідження; основами та 

способами розв’язку прямих та обернених задач; характерними 

особливостями якісної та кількісної інтерпретації геофізичної 

інформації в різних методах геофізики; основами комплексування 

геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ корисних 

копалин. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знання теоретичних основ математики, фізики та геофізичних 

методів досліджень; володіння навиками оброки та візуалізації 

даних за допомогою комп’ютеру. 

3. Анотація навчальної дисципліни: В програмі дисципліни 

основна увага приділяється геологічному тлумаченню 

гравітаційних і магнітних аномалій, якісній та кількісній 

інтерпретації гравімагнітних даних, геологічному тлумаченню та 

інтерпретації даних електророзвідки, геологічному аналізу даних 

сейсмометрії. 

В програмі описана блочна організація навчального матеріалу. 

Перший блок кожної дисципліни присвячена викладу основам 

теорії і практики методу, апаратурі і вимірювальними 

технологіям; другий - якісній та кількісній інтерпретації 

геофізичних даних з наведенням прикладів застосування методу 

для найбільш типових геологічних ситуацій. Третій блок – 

«практичний», в якому студентам пропонується самостійно 

виконати ряд завдань пов’язаних з обробкою і інтерпретацією 

геофізичних даних. Остання частина курсу - «контрольна», в якій 

перевіряється якість і рівень засвоєння матеріалу. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 ознайомлення із термінологічним апаратом геофізичних 

методів, 

 вивчення природи геофізичних полів, їх зміну в часі, 

 навчитись застосовувати геофізичних методів досліджень 

для вивчення глибинної будови земної кори та мантії, 

 навчитись застосовувати геофізичних методів досліджень 

для вирішення пошуково-розвідувальних, інженерногеологічних, 

археологічних та екологічних задач. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 11 Геологічні ризики 

та небезпеки 

 

Семестр: 2 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: фінальний тест 

Викладачі: Іванік Олена Михайлівна, доктор геологічних наук, 

професор 

 

http://geophys.knu.ua/people/lecturers/onyshchuk-vi.php
http://geophys.knu.ua/people/lecturers/shabatura-ov.php
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http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Geological_Interpretation_of_Geoph_Data.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=gengeol&name=ivanyk_o_m


 1. Мета дисципліни – ознайомлення з характеристиками 

природних шкідливих процесів за різними структурними, 

тектонічними, ландшафтними та кліматичними зонами, 

класифікаційними ознаками, сучасними методами та 

технологіями дослідження цих процесів та оцінкою їх впливу на 

функціонування природного та природного середовища. зроблені 

системи. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 
Студенти повинні мати навички та знання у галузі розробки 

інтегрованих геологічних та геофізичних моделей із 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення, а 

також теоретичні знання, що стосуються таких предметів, як 

"Загальна геологія", "Структурна геологія", "Геоморфологія та 

четвертинна геологія", "ГІС у геології". 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна розглядає природні шкідливі процеси різного генезу 

та їх виникнення в різних структурно-тектонічних районах, 

класифікацію природних шкідливих процесів, сучасні підходи та 

методи їх вивчення, аналіз їх впливу на інфраструктуру, 

включаючи критичні активи. 

4. Завдання (навчальні цілі) 

1) класифікація та основні типи природних шкідливих процесів у 

різних структурно-тектонічних районах; 

2) основні методи польового дослідження природних шкідливих 

процесів; 

3) методи лабораторного дослідження природних шкідливих 

процесів; 

4) функціональна здатність спеціального програмного 

забезпечення для моделювання природних шкідливих явищ; 

5) інтерпретація результатів моделювання; 

6) основні підходи до оцінки та пом'якшення природних ризиків 

та розробки профілактичних заходів. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 12 Дослідницька 

практика 

 

Семестр: 2 

Кількість кредитів ЕСТS: 4 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: градуйований тест 

Викладачі: Кравченко Дмитро Володимирович, кандидат 

геологічних наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни є ознайомлення студентів з різними 

методами досліджень в галузі геології та методами геологічних 

досліджень, надання їм основних теоретичних та практичних 

знань, необхідних для вирішення сучасних та майбутніх проблем 

прикладної геології, особливо тих, що пов'язані з дослідженням 

осадових комплекси та оцінка геологічних ризиків та небезпек. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

відсутні. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Geological_Risks_Hazards.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=gengeol&name=kravchenko_d_v


3. Анотація навчальної дисципліни: Дослідницька практика 

спрямована на отримання практичної підготовки та навичок 

відповідно до вимог науково-дослідної роботи та магістерської 

роботи для її практичного застосування та прийняття самостійних 

рішень у конкретній галузі геологічних досліджень. Під час цієї 

практики студенти вивчають методи дослідження геологічної 

роботи, обробки даних, вони роблять акцент на аналітичному, 

експериментальному або моделюючому підходах до геологічних 

наук. Студенти аналізують усі необхідні матеріали для підготовки 

звіту про практику та для подальших дослідницьких робіт 

(підготовка магістерської роботи). Заключним етапом практики є 

написання остаточного звіту і захист. Дослідницька практика 

допомагає ознайомити студентів з методами, прийомами та 

інтелектуальним мисленням геонаук; допомогти розвинути 

навички мислення вищого порядку. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- дескриптори ключів для наукового методу: емпіричний, 

відтворюваний, тимчасовий, об’єктивний та систематичний; 

- основні етапи наукових досліджень в галузі геології; 

- розуміння об’єктів, процесів і явищ природознавства та 

прикладної геології; 

- науково-методичні експерименти з прикладної геології; 

- процес підготовки наукових публікацій; 

- спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання 

родовищ та геологічних процесів. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 13 Польова практика Семестр: 2 

Кількість кредитів ЕСТS: 4 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: фінальний тест 

Викладачі: Іванік Олена Михайлівна, доктор геологічних наук, 

професор; Кравченко Дмитро Володимирович, кандидат 

геологічних наук, доцент  

 

1. Мета дисципліни є ознайомлення студентів з різними 

методами геологічних польових досліджень, геологічних 

вишукувань та розвідок; і методи лабораторних робіт дають їм 

основні теоретичні та практичні основи, необхідні для вирішення 

сучасних та майбутніх проблем геології, особливо тих, що 

пов'язані з геологічним картографуванням та оцінкою природних 

небезпек у різних структурних зонах. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Польова практика 

спрямована на отримання необхідного обсягу практичної 

підготовки та навичок відповідно до вимог магістерської 

програми для її практичного застосування та прийняття 

самостійних рішень у конкретній галузі геологічних досліджень. 

Під час цієї практики студенти вивчають методи польових робіт, 

обробки даних на місцях, вивчають поточний стан діяльності в 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Research_Pract.pdf
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геологічних компаніях (партії, експедиції), збирають усі необхідні 

матеріали для підготовки звіту про практику та для подальших 

дослідницьких робіт (підготовка дисертації магістра) . Заключним 

етапом практики є написання остаточного звіту і захист. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- ознайомити студентів з різними методами геологічних польових 

досліджень; 

- ознайомити учнів із завданням та метою геологічних розвідок та 

розвідок; 

- брати участь у розробці плану геологорозвідувальних робіт та у 

створенні геологічних матеріалів (карт, розрізів тощо); 

- вивчити процеси природних шкідливих явищ та оцінити їх вплив 

на інфраструктуру; 

- проведення дослідницьких робіт з подальшим їх тлумаченням; 

- збір даних для магістерської роботи. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ОК 14 Магістерська 

робота 

Методичні вказівки 

Вибіркові компоненти (ВК) Лише на 3-му семестрі 

Студенти обирають 5 дисциплін із наведеного нижче списку. Також студенти можуть вибрати будь-

яку дисципліну із загального університетського списку вибіркових компонентів (навчальних 

дисциплін). Загальна кількість необов’язкових компонентів ECTS повинна складати 30 кредитів. 

ВК 1 Тектонічний аналіз 

у геоморфології 

 

Семестр: 3 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: фінальний тест 

Викладачі: Іванік Олена Михайлівна, доктор геологічних наук, 

професор; Кравченко Дмитро Володимирович, кандидат 

геологічних наук, доцент 

 

1. Метою практики є ознайомлення студентів з основними 

принципами та методами тектонічного аналізу в геоморфології, 

взаємодією між тектонічними та поверхневими процесами, що 

формують ландшафт у регіонах активної деформації та в часових 

масштабах, інноваційним застосуванням нових методів 

визначення віку особливостей ландшафту, для оцінки механізмів і 

темпів геоморфних процесів та для визначення швидкості руху 

кори. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  

Студенти повинні мати навички та знання, пов'язані зі 

структурною геологією, геоморфологією, четвертинною геологією 

та ГІС-аналізом, вони повинні бути знайомі з основними 

геоморфологічними та структурними поняттями та термінами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Сучасна тектонічна 

геоморфологія - це виключно інтегративна дисципліна, яка 

використовує методи та дані, отримані в результаті досліджень 

геоморфології, сейсмології, геохронології, будови, геодезії, 

стратиграфії, метеорології та четвертинної науки. Тектонічний 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Field_Practice.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Guideline_of_Master_work_193_2020.pdf
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аналіз у геоморфології - це вивчення взаємодії між тектонічними 

та поверхневими процесами, що формують ландшафт у регіонах 

активної деформації та в часових масштабах, що варіюються від 

днів до мільйонів років. Розглядається нещодавній прогрес у 

кількісному визначенні як швидкості, так і фізичної основи 

тектонічних та поверхневих процесів. У цій дисципліні 

розглядаються основи предмета, включаючи характер розломів та 

складання, створення та використання геоморфних маркерів для 

відстеження деформацій, хронологічні методи, що 

використовуються для датування подій та кількісних показників, 

геодезичні методи для визначення недавньої деформації та 

палеосейсмологічні підходи до калібрувати минулу деформацію. 

Тектонічна геоморфологія фокусується на сучасному розумінні 

динамічної взаємодії між поверхневими процесами та активною 

тектонікою. Оскільки він варіюється від часових шкал окремих 

землетрусів до зростання та занепаду гірських поясів, цей курс 

забезпечує своєчасний синтез сучасних досліджень для студентів 

та геологів-практиків. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) основні типи геоморфних процесів; 

2) основні методи тектонічної геоморфології; 

3) геоморфологія складчастого рельєфу; 

4) геоморфологія руйнованого рельєфу; 

5) методи кількісної тектонічної геоморфології; 

6) геоморфні маркери; 

7) кількісне визначення тектонічних форм рельєфу; 

8) спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання 

тектонічних та геоморфних процесів та структур; 

9) інтерпретація результатів моделювання. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ВК 2 Мікропалеонтологія Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: іспит 

Викладачі: Шевчук Олена Андріївна, кандидат геологічних наук 

 

1. Мета дисципліни є ознайомлення студентів з досягненнями 

сучасної палеонтології, особливою роллю мікропалеонтології в 

останніх стратиграфічних дослідженнях, можливостями різних 

груп мікропалеонтологічних залишків та значенням мікрокопалин 

для побудови зональних біостратиграфічних шкал різного рангу, 

вирішення проблем палеогеографії та знання загальних 

закономірностей еволюції органічного світу. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Студенти ознайомлюються 

із загальною інформацією про мікропалеонтологію як науку; 

висвітлено історію формування, її складові; загальне розуміння 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Tectonic_analysis_in_geomorphology.pdf
http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000015072


основних груп мікроорганізмів. Також розглянуто методи обробки 

зразків для вилучення вапняних, кременистих та органічностінних 

мікрофоссілій; студенти оволодівають методом 

мікропалеонтологічних досліджень, вивчають морфологію, 

систематику, еволюцію та спосіб життя ряду груп викопних 

організмів. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- ознайомити студентів з теоретичними основами 

мікропалеонтології; 

- ознайомити студентів із методами лабораторної обробки різних 

груп мікрокопалин; 

- набуття студентами необхідних методологічних знань та 

практичних навичок для виявлення представників різних груп 

мікрокопалин; 

- оволодіння студентами базовими знаннями про основні 

теоретичні та практичні досягнення сучасної мікропалеонтології. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ВК 3 Дистанційні методи 

зондування землі 

 

Семестр: 3 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: іспит 

Викладачі: Тішаєв Іван Васильович, кандидат фізико-

математичнихнаук, доцент 

 

1. Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань з 

найпоширеніших методів дистанційних зондувань Землі й основ 

їх автоматизованої обробки, та практичних навичок та вмінь 

інтерпретації матеріалів ДЗЗ для вирішення як геологічних, так і 

природокористувацьких задач. 

 2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

До вивчення дисципліни «Дистанційні методи зондування Землі» 

допускаються студенти, які попередньо успішно опанували 

наступні навчальні дисципліни: 

«Загальна геологія», 

«Топографія» або «Геодезія», 

«Структурна геологія», 

«Геморфологія», 

«Петрографія та літологія»,  

«Фізика», 

«Лінійна алгебра та аналітична геометрія», 

«Теорія ймовірностей та математична статистика». 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Методологія 

наукових досліджень та інтелектуальна власність належить до 

переліку обов'язкових дисциплін. Викладається протягом першого 

семестру для студентів магістерської програми «Applied Geology». 

Він забезпечує професійний розвиток студентів-магістрів, 

спрямованих на формування концептуального розуміння 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Micropaleontology.pdf
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методології наукових досліджень, інтелектуальної власності, прав 

інтелектуальної власності, методів її реалізації, забезпечення та 

захисту, а також розуміння економічних вигод від забезпечення 

прав інтелектуальної власності. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- оволодіння базовими підходами формалізації типових 

задач дешифрування даних дистанційних зондувань;  

- навчитися здійснювати попередній аналіз даних 

дистанційних зондувань, визначати їх придатність для вирішення 

поставлених задач, здійснювати необхідний препроцесінг даних;  

- набути знань з методів і технологій автоматизованих 

класифікацій даних дистанційних зондувань;  

- навчитися принципам тематичного дешифрування даних 

дистанційних зондувань.  

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ВК 4 Ізотопно-вікові 

датування 

Семестр: 3 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: екзамен 

Викладачі: Шнюков Сергій Євгенович, доктор геологічних 

наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни - надати вступ до основних сучасних 

концепцій геохімії в галузях (1) аналітичних методів, (2) аналізу 

основних ізотопних систем та (3) часової еволюції Землі. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  

Студенти повинні мати навички та знання, пов’язані з хімією, 

фізикою, мінералогією та петрографією.  

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна є 

складовою освітньої та професійної підготовки для рівня освіти 

“магістр”, галузь знань 10 - Природознавство за спеціальністю 103 

- Науки про Землю, освітня програма - Прикладна геологія. Ця 

дисципліна є обов’язковою дисципліною для освітньої програми 

«Прикладна геологія». Основними розглянутими темами є (1) 

сучасні аналітичні методи дослідження (SIMS / SHRIMP, LA-ICP-

MS), (2) сучасні підходи та концепції основних ізотопних систем 

(U-Pb, Rb-Sr , Sm-Nd, Lu-Hf) аналіз (3) Часова еволюція Землі на 

основі вікових визначень ізотопів. Дисципліна спрямована на 

самостійну роботу студентів і закінчується іспитом. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- Основні поняття сучасних аналітичних методів дослідження.  

- Сучасні підходи та концепції аналізу основних ізотопних систем 

(U-Pb, Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf).  

- Основні концепції сучасних геохімічних та ізотопних моделей 

часової еволюції Землі.  

 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Remote_Sensing.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=mineral&name=shnyukov_s_e


Робоча програма навчальної дисципліни 

ВК 5 Прикладна геохімія Семестр: 1 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: екзамен 

Викладачі: Шнюков Сергій Євгенович, доктор геологічних 

наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни - надати вступ до основних сучасних 

концепцій геохімії в галузях (1) дослідження аналітичних методів, 

(2) геохімії земної кори, мантії та ядра, (3) геохімії магматичних 

та метамофічних порід, (4) геохімія вивітрювання та хімічний 

склад ґрунтів та осадових порід, (5) аналіз ізотопних систем, (6) 

геохімічна розвідка. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  

Студенти повинні мати навички та знання, пов’язані з хімією, 

фізикою, мінералогією та петрографією.   

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна 

"Прикладна геохімія" є складовою освітньої та професійної 

підготовки освітнього рівня "магістр", галузь знань 10 - 

Природознавство за спеціальністю 103 - Науки про Землю, освітня 

програма - Прикладна геологія. Ця дисципліна є обов’язковою 

дисципліною для освітньої програми «Прикладна геологія». 

Основні теми, що розглядаються: (1) дослідження аналітичних 

методів, (2) геохімія Землі, земної кори, мантії та ядра, (3) 

геохімія магматичних та метамофічних порід, (4) геохімія 

вивітрювання та хімічний склад ґрунтів та осадових порід, (5) 

аналіз ізотопних систем, (6) геохімічна розвідка. Дисципліна 

спрямована на самостійну роботу студентів і закінчується 

іспитом. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- Основні поняття сучасних аналітичних методів дослідження.  

- Основні поняття сучасної геохімії Землі. 

- Основні поняття сучасної геохімії магматичних та метамофічних 

порід.  

- Основні поняття сучасної геохімії вивітрювання та утворення 

ґрунтів та осадових порід.  

- Основні концепції аналізу сучасних ізотопних систем. 

- Основні поняття сучасної геохімічної розвідки та її 

застосування.  

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ВК 6 Мінералогія 

(додаткові глави) 

Семестр: 3 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: іспит 

Викладачі: Квасниця Ірина Вікторівна, кандидат геологічних 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Isotope_Age_Dating.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lecturers/index.php?dept=mineral&name=shnyukov_s_e
http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Applied_Geochem.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/depts/mineral/ua/staff/index.php?name=kvasnytsia_i_v


наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни – представити основні сучасні концепції, 

необхідні для розуміння мінералів та їх поведінки; надати базові 

знання про просторові і часові закономірності формування та 

розподілу мінералів у певному регіоні. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  

1. знання теоретичних основ мінералогії, 

2. вміти діагностувати мінерали за фізичними властивостями. 

3. Анотація навчальної дисципліни: В рамках навчальної 

дисципліни розглядаються сучасні концепції мінералогічної 

науки, надається інформація про сучасні уявлення щодо 

просторових і часових закономірностей формування і розподілу 

мінералів в певному регіоні. Розглядаються питання особливостей 

мінерального складу і конституції, морфології, властивостей і 

генезису мінералів з різних мінералогічних провінцій, 

виконуються практичні роботи з метою ідентифікації мінералів та 

їх особливостей  для подальшого визначення закономірності 

розподілу і формування мінералів в геологічних формаціях. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- основні поняття сучасної мінералогії;  

- особливості мінерального складу і конституції, морфології, 

властивостей і генезису мінералів з різних мінералогічних 

провінцій; 

- основні тенденції та сучасний стан регіональних та 

мінералогічних досліджень у світі. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ВК 7 Магнітні методи у 

приповерхневій 

геофізиці 

Семестр: 3 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: іспит 

Викладачі: Меньшов Олександр Ігоревич, д.геол.н., старший 

науковий співробітник  

 

1. Мета дисципліни – надати студентам огляд основних 

магнітних параметрів та характеристик магнітних мінералів, 

гірських порід, ґрунтів та пилових фракцій для вивчення різних 

природних об’єктів та використання цих даних у геології, 

екології, ґрунтознавстві, сільському господарстві, археології. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

відсутні. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Основна ідея полягає у 

дослідженні приповерхневих порід, ґрунтів, пилу та інших 

природних та штучних об’єктів за допомогою магнітних 

вимірювань. Вивчається повний цикл роботи, лабораторні 

дослідження, обробку даних та інтерпретацію. Надається 

інформація щодо застосування магнітних даних в екології, 

геології, ґрунтознавстві, агрономії, археології, при розвідці нафти 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Advanced_Mineralogy.pdf
http://geophys.knu.ua/people/labors/menshov-oi.php


та газу, ідентифікації зсувів, моніторингу об’єктів критичної 

інфраструктури. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- надати магістрам знання та навички з магнітних вимірювань та 

інтерпретації результатів в геологічних дослідженнях, 

забрудненні ґрунтів та повітря урбанізованого середовища, 

деградації земель та управління сільськогосподарськими землями, 

контролі зсувів; 

- вивчення фізичних принципів та практичного застосування 

магнітних методів у геології, контролі забруднення 

навколишнього середовища, сільському господарстві та 

археології; 

- надати студентам знання для використання у майбутній 

практичній діяльності, вміти працювати в сільськогосподарських 

та землевпорядних компаніях, геологорозвідувальних 

організаціях, компаніях з контролю забруднення. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

ВК 8 Розробка бази даних 

для геологічних 

досліджень 

Семестр: 3 

Кількість кредитів ЕСТS: 6 

Мова: англійська 

Форма заключного контролю: екзамен 

Викладачі: Демидов Всеволод Кирилович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент 

 

1. Мета дисципліни є ознайомлення студентів з основами 

розробки та проектування баз геоданих, принципами нормалізації 

бази даних, основними командами мови програмування SQL та 

специфікою роботи з геоданими. Набуття практичного досвіду у 

розробці моделей баз даних для різних геологічних та суміжних 

завдань.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

базові навички ГІС та програмування. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Геологічна база даних - це 

спеціальна організація даних, яка містить докази, необхідні для 

прийняття багатьох стратегічних рішень, включаючи первинні 

дані, що використовуються для оцінки ресурсів та запасів. 

Створення та підтримка належної геологічної бази даних вимагає 

ретельного планування. Геологи, менеджери з розвідки або 

адміністратори баз даних відповідають за збір великих обсягів 

даних, які допоможуть підвищити продуктивність та 

ефективність. Курс знайомить з основами проектування структур 

баз геоданих, принципами оптимізації та тестування. Студенти 

набувають практичних навичок ведення та перевірки геологічних 

баз даних для забезпечення їх фізичної та логічної цілісності для 

подальшого аналізу даних. Знайомство зі створенням баз геоданих 

у ГІС за допомогою Python. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) Розуміння визначення, модифікації та запитів бази даних мови 

SQL. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/Magnetic_Methods_in_Near_Surface_Geophysics.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/depts/geoinf/ua/staff/index.php?name=demidov_v_k


2) Зрозуміти основи реляційних "геологічних" баз даних.  

3) Ознайомити з основними парадигмами організації та роботи з 

даними. 

4) Практика у створенні "геологічних" баз даних в 

геоінформаційних системах (ГІС). 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/gengeol/DataBase.pdf

