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Стать  Ж | Дата народження 23/10/1961 | Громадянство  Україна   
 
 
 
 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) кандидат геолого-мінералогічних наук 
Спеціальність «Геологія океанів і морів» – 04.00.10 
Рік захисту1991, Одеський університет імені І. Мечникова 

Вчене звання  доцент Кафедри гідрогеології та інженерної геології КНУТШ, 
Рік присвоєння 2004 Міністерством освіти і науки України  
Старший науковий співробітник , Спеціальність Геологія океанів і 
морів. Рік присвоєння 2003 ВАК України 

Посада доцент 

Кафедра Геології нафти і газу 

Факультет/інститут ННІ «Інститут геології» 

Посада за сумісництвом - 
 

 
Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році  1. «Глибинна гідросфера Землі» (англійською мовою), 

магістратура, I курс, лекції та семінарські заняття  
 2. «Гідрогеофізика» (англійською мовою) магістратура, I 

курс, лекції та семінарські заняття  

 3. «Ecology Fundamentals» (англійською мовою) ін-т 

Філології, бакалаврат, 3курс, лекції  

 4. «Природні ризики та небезпеки» (англійською мовою) 

магістратура, I курс 

У попередні періоди  1. «Глибинна гідросфера Землі» (англійською мовою), 

магістратура, I курс, лекції та семінарські заняття  

 2. «Гідрогеофізика» (англійською мовою) магістратура, I 

курс, лекції та семінарські заняття  
 3. «Небезпечні природні процеси в довкіллі» (англійською 

мовою) географічний факультет магістратура, I курс, 

лекції та семінарські заняття  

4. Комплексна дисципліна «Загальні та екологічні 
проблеми нафтогазової геології» Частина 1. «Екологічні 

аспекти пошуків та видобутку нафти і газу»; Частина 2. 
«Загальні проблеми нафти і газу», бакалаврат, 3курс, 

лекції. 
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ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2010 по 2022) Доцент кафедри геології нафти і газу 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( Володимирська вул, 
60, Київ, 01033,  http://www.univ.kiev.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 2001 по 2010) Доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології  геологічного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( Володимирська вул, 
60, Київ, 01033,  http://www.univ.kiev.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 1996 по 2001) Старший науковий співробітник  відділу сучасного морського седиментогенезу (за 

конкурсом) 

Інститут геологічних наук АН України  (Гончара О. вул. 55Б, Київ, Київська, 01601) 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 1992 по 1996) Науковий співробітник  відділу сучасного морського седиментогенезу (за конкурсом) 

Інститут геологічних наук АН України  (Гончара О. вул. 55Б, Київ, Київська, 01601) 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 1987 по 1992) Молодший науковий співробітник відділу сучасного морського седиментогенезу 

Інститут геологічних наук АН України  (Гончара О. вул. 55Б, Київ, Київська, 01601) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 1984 по 1987) Інженер  відділу гідрогеологічних проблем  

Інститут геологічних наук АН України  (Гончара О. вул. 55Б, Київ, Київська, 01601) 

Сфера діяльності або сектор  Наука 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(28.03- 05.05 2022) 

 

стажування  у відділі геології вугільних родовищ в Інституті  геологічних наук НАН 

України з 28.03.2022 по 05.05.2022 р. Опанувала новітні підходи до вилучення газу 
як нетрадиційного джерела  вуглеводнів при експлуатації шахт  (1,2 кредиту ECTS, 

36 годин, в тому числі онлайн) Сертифікат про стажування  № 2206/01 

(11-22.09 2019) 
 

Підвищення кваліфікації  за темами «Практика економічної оцінки розвідувальних 
проектів» та  Інтерпретація карт ризиків нафтогазоносних структур (плеїв)» 

(вересень 2019) Сертифікат № 335 про підвищення кваліфікації  в Tutkovsky 

(Міжнародний хаб природних ресурсів)  

(З 1985 по 1988) 

 

Пошукувач наукового ступеня 

Інститут геологічних наук АН України  (Гончара О. вул. 55Б, Київ, Київська, 01601) 

Отримана кваліфікація  кандидат геолого-мінералогічних наук, спеціальність 04.00.10 –   
Геологія океанів і морів. Назва дисертації  «Формирование и субмаринная разгрузка 
трещинно-карстовых вод в прибрежной зоне Черного моря» 

(З 1979 по 1984) Навчання (студент) 

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка( Володимирська вул, 60, Київ, 01033, Україна)  . 
 

Отримана кваліфікація  Інженер-гідрогеолог,  спеціальність Гідрогеологія та інженерна 

геологія 

 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська, вільно 

Іноземна мова 1 англійська, рівень (С1),  другі київські міські державні курси іноземних мов (термін 

навчання – 2роки, свідоцтво № 1404 ВІД 19.01.1984), TOEFL    

Іноземна мова 2 російська C2   

Іноземна мова 3 Французька B1 

Комунікаційні компетентність Навики хорошої комунікації отримала під час роботи в якості експерта по Дунайській 

і Водній міжнародним конвенціям, в ході виконання грантів і підготовки національного 
звіту за «Протоколом про воду і здоров’я»  у 2013 р., а також за тривалий період 

викладання фахових дисциплін англійською мовою та лекцій, прочитаних за 

кордоном.   

Організаційна/управлінська Отримала організаційні/управлінські навики під час роботи на посаді доцента, 



 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

компетентність вченого секретаря геологічного факультету  КНУ імені Тараса Шевченка (2004-2011), 
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Цифрові компетенції Навички та досвід роботи з низкою спеціалізованих програмних продуктів  Petrel та 
PetroMod  

Інші комп’ютерні навики Хороше володіння (досвід роботи) в програмних пакетах  Surfer, CorelDraw, Photoshop, 
MS Officе 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Аналітична робота з інформацією щодо водно-екологічних проблем на національному 

рівні та Пан-Європейському, яка виконувалась під час роботи національним 
координатором  України з впровадження «Протоколу про воду та здоров’я» у 2013-

2016 роках на запрошення Міністерства  охорони навколишнього природного 

середовища України  
 

Області професійних інтересів ( Освітня діяльність - підготовка високопрофесійних кадрів для нафтогазової галузі), 
водно-екологічні проблеми, вплив нафтовидобутку на зміни клімату, екологічні 

питання нафтогазової геології, субмаринне розвантаження флюїдів,  небезпечні 

природні процеси в довкіллі  

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 
Публікації 1) Kovalchuk M., Kroshko Yu., Baysarovych I. Retrospective monitoring of changes in the areas 

of mine-affected lands under the Klochkivskyi Quarry based on analysis of various space images. 

/XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological 
Condition of the Environment. 2020. (Scopus)     

2) Tymchenko S., Kovalchuk M., Baysarovych I.  Retrospective monitoring of changes in land 
areas under the quarries of the Irshan Mining Plant based on the analysis / XIX Міжнародна 

конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна 

конференція2020 (Scopus) 
3) Scorobagatko A., Kovalchuk M., Baysarovych I., Babiy V.  Retrospective monitoring of changes 

in land areas under the quarries of the «Mokryanskogo deposit II» based on the analysis of 
different space images/ XIX Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти: Міжнародна конференція 2020 (Scopus) 

4) Dyachenko L., Kovalchuk M., Baysarovych I.  Monitoring of the change in the area of the Malyn 
Landfill on the basis of various space images taken at different times/ XIX Міжнародна 

конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна 
конференція.2020 (Scopus) 

5) Mykhaylov B., Karpenko O., Baysarovych I. Location of gas-saturated objects of unconventional 
types in the well sections by the well-logging data  /XIII  International Scientific Conference on 

Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. 2019. (Scopus)     

6)Baysarovych I., Virshylo I., Dovgan T. Evaluation of petroleum 
potential of the Devonian play in Pre-Dobrogean depression. /XII International Scientific 

Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. 
2018. (Scopus)       

7) Baysarovych I., Guzenko Z., Gozhyk A., Shcherbak O.  Identification of groundwater bodies 

(GWBs) in the Ukrainian sub-basin of the Danube Delta. /XII International Scientific Conference 
on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. 2018. (Scopus)     

8) Baysarovych I., Gozhyk A. The need to change the groundwater monitoring system in Ukraine 
in accordance with the requirements of the EU WFD and the new Ukrainian legislation/ XI 

International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition 
of the Environment. 2017.  (Scopus)     

9) Baysarovych I., Pastushenko T., Nishchenko L. Groundwater in the Ukrainian Tisza river basin 

management plan./16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 
www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-57-5 / ISSN 1314-2704, 

June 28 - July 6, 2016, Book1 Vol. 3, 131-138 pp http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article6935  
(Web of Science) 

10) Гожик А.П. Байсарович І.М. Екологізація освітніх програм вищої освіти України після прийняття 

закону України про Вищу освіту/ Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали Всеукраїнської 
науково-методичної конференції., Одеський державний екологічний університет. Одеса: ТЕС. 

http://www.sgem.org/
http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article6935


  

2019.– с. 45-47. 

11). Гожик А.П. Байсарович І.М, Зінченко О.В., Шнюков С.Є. Геохімія зони гіпергенезу. Інтернет-
ресурс Київського національного університету імені Тараса Шевченка www.geol.univ.kiev.ua/ ua /lib 

від 24.04.2018 

12).Байсарович І. М., Гожик А.П. Зміна стану водних ресурсів та рівня екологічних ризиків при 
інтенсифікації видобутку вуглеводневої сировини. / Мат. Науково-практичної  конференції 

«Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених 
колекторів, газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів» - K., 3-4 червня 2015, c. 78-80. 

 

Презентації   
Проекти  1. Проект «Встановлення співробітництва в Науках про Землю між Україною та Норвегією – нові 

горизонти» («Building up Geosciences cooperation between Ukraine and Norway – New horizons»), 

який спонсорується Норвежським центром міжнародної співпраці в освіті (Norwegian Centre for 
International Cooperation in Education – SIU), номер гранту CPEA-ST-2016/10031. (2016-2018) 

2. Проект “Kiev-Stavanger geo-energy cooperation” (номер проекту CBEA PD 2016/10008) за 
програмою   «Eurasia Programme 2016»   

3. Проект «Спільний екологічний моніторинг, оцінка та обмін інформацією задля інтегрованого 
управління регіоном дельти Дунаю», який проводився МКЗД за ініціативи задля довкілля та 

безпеки (ENVSEC) за фінансової підтримки урядів Швеції та Фінляндії. 2013 

4. Міжнародний проект “SUPPORT TO UKRAINE TO IMPLEMENT THE DANUBE AND RAMSAR CONVENTIONS”,  який 
фінансувався Європейським Союзом , 2010 -2011. 

Конференції - XIX Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти" 
11-14 травня 2020, Kиїв. 

- XIV Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та 

екологічного стану середовища» 10-13 листопада 2020, Kиїв. 
- XVIII Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти" 

13-16 травня 2019, Kиїв. 
- XIII International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological 

Condition of the Environment” 13-15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 

- XII International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological 
Condition of the Environment” 13-16 November 2018, Kyiv, Ukraine. 

- XI Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та 
екологічного стану середовища» 12-14 жовтня 2017, Київ, Україна. 

- "Восьма нарада Робочої групи з питань встановлення цільових показників та звітності за 

Протоколом про воду та здоров’я" (Eighth meeting of the Task Force on Target Setting and 
Reporting), що проходила  у приміщенні ООН в м. Женева (Швейцарія) 2015. 

- Науково-практична  конференція «Питання пошуків, розвідки та екологічних аспектів 
видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, газосланцевих товщ та 

вуглевміщуючих пластів» - K., 3-4 червня 2015. 

- Міжнародна наукова конференція «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні:пошуки, 
розвідка, перспективи» - K., 27-29 листопада 2013; 

- XIth International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects (14-17 May, 
2012, Kiyv, Ukraine);   

- II International Workshop “Tovards the UN Conference “Rio+20””, що проводився Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка (25-26 April, 2012, Kiyv, Ukraine); 

Семінари  У квітні 2018 року в рамках наукового семінару “Hydrogeology, Energy & Climate Change” 

прочитала три лекції в університеті Ставангер (Норвегія);   
В липні 2014 року виступила з доповідями на двох міжнародних нарадах Європейської економічної 

комісії ООН в Палаці націй в Женеві, Швейцарія   “7th meeting of the Task Force on Target-

Setting”, “Regional workshop on linkages with other existing monitoring and reporting 
mechanisms related to water and health”; 

Брала участь в робочій зустрічі експертів 10 липня 2014 року (м. Київ), присвяченій 
представленню та обговоренню результатів аналізу антропогенного навантаження та ризиків для 

водних ресурсів басейну Верхнього Дніпра в рамках проекту ЄС «Охорони довкілля міжнародних 
річкових басейнів (EPIRBP)».  

 

Премії та нагороди  1. Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№217) за успіхи у 
навчальній, науковій і виховній роботі у 2012 році.  
2. Грамота НАН України за наукове керівництво МАНівською роботю у 2011 році.  

3. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008 р.) Посвідчення № 83468 (Наказ Міністерства 
освіти і науки України № 496-к від 23.05.2008).   

4. За наукову діяльність відзначена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001 

р.) - у період з 1997 по 2000 р. була вченим секретарем Державної науково-технічної програми 



 

 
 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

 

01.02 "Екологічна безпека прибережної смуги Чорного і Азовського морів та комплексне 
використання ресурсів шельфу". 

 

Членство в 
організаціях 

У 2013 -2016 р. виконувала роботу національного експерта з питань підземних вод Міжнародної 
комісії із захисту річки Дунай МКЗД (ICPDR). 

З 05.2013 по 08.2016 р. у відповідності до наказу  Міністерством Екології та природних ресурсів 
України виконувала роботу національного  координатора  від України по «Протоколу про воду та 

здоров’я» в Європейській Економічній комісії ООН. Займалася підготовкою національного  звіту у 
2013р, представляла Україну на Третій сесії Наради Сторін «Протоколу про воду та здоров’я» до 

Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, 

проведеній 25-27 листопада 2013 року у м. Осло, Норвегія. 
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Дипломи Диплом кандидата геолого-мінералогічних наук (ГМ № 007540) 
Диплом старшого наукового співробітника ( АС № 002548) 
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