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 Стать Ж  

 Дата народження 12. 02.1978  

 Громадянство  України 

  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат геологічних наук за спеціальністю 04.00.05 

геологічна інформатика 

Вчене звання  Доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології 

Посада доцент 

Кафедра Гідрогелогії та інженерної геології 

Факультет/інститут ННІ «Інститут геології» 

Галузь знань 10-Природничі науки 

Спеціальність 103 - Науки про Землю 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ У ВИКЛАДАННІ ЯКИХ ЯКІ БРАВ УЧАСТЬ:  

Період назва, освітній ступінь, курс (рік навчання), вид 

навчальних занять 

У поточному році 1. «Науково-дослідницький практикум»,магістр, 2 

курс, лабораторні 

2. «Інженерно-геологічне моделювання» бакалавр 4 

курс, лабораторні; 

3. «Інженерна геологія» , бакалавр, лекції; 

4.  «Просторовий аналіз та моделювання 

гідрогеологічних та інженерно-геологічних 

процесів на основі ГІС» , магістр, 1 курс, лекції, 

лабораторні; 

5. «Регіональна інженерна геологія», бакалавр, 4 

курс , лекції; 

6. «Асистенська практика», магістр, 2 курс; 

7. «Виробнича практика», бакалавр 4 курс, магістр 

1 курс; 

 

У попередні періоди 1. «Грунтознавство», бакалавр 3 курс, лабораторні; 

2. «Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки», 

магістр 2 кур, лекції,лабораторні 

3. «ГІС в геології» магістри 1 курс, лекції. 

Лабораторні; 

4. «Інженерно-геологічні моделі», магістри 1 курс, 

лекції, лабораторні; 

5. «Математичні методи в інженерній геології», 

бакалаври 3 курс, лабораторні; 

6. «Математичні моделі в інженерній геології», 

mailto:dynoksana@gmail.com


бакалаври 4 курс; 

7. «Геоінформаційні системи в гідрогеології та 

інженерній геології» магістр, 1 курс; 

.... 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

Період  Етап (опис) 

1 вересня 2015 року  по 

теперішній час 

 

 

 

 

3 16 березня 2015р по 31 

серпня 2015 року  

Доцент  

Кафедра гідрогеології та інженерної геології 

ННІ «Інститут геології» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 

Асистент  

Кафедра гідрогеології та інженерної геології  

ННІ «Інститут геології» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Освіта/Наука  

24 листопада 2008р  по 16 

березня 2015 року  

Асистент  

Кафедра геоінформатики 

ННІ «Інститут геології» (Геологічний факультет) 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Освіта/Наука 

 

1 липня 2008р  по 24 

листопада 2008 року 

 

Ассистент 

Кафедра гідрогеології та інженерної геології  

Геологічний факультет 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 

  

Період  Етап (опис) 

З 1 жовтня 2004 по 30 червня 

2008 

Аспірант  

Спеціальність 04.00.05 – геологічна інформатика 

Геологічний факультет 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Дисертаційну робота на тему: «Моделювання рівнів ґрунтових вод у долинах 

малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій» захищено 

«25» вересня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.42 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка отримано  диплом кандидата 

геологічних наук (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 16 

грудня 2009 року, протокол №19-07/6  

 

 

 З 1.09.1995 по 30.06.2000 Студент 

Геологічний факультет 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Здобула  кваліфікацію магістра з гідрогеології за спеціальністю «Гідрогеологія» 

диплом з відзнакою   

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Іноземна мова 1 Англійська , B2 Taras Shevchenko National university of Kyiv Foreign Language Centre 

/ English for professional purposed/ certificate 05-17 

Комунікаційні компетентність Комунікабельна , володію змістовною інформацією та вмію оперувати 

нею;здатна до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння. 

 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Відповідальна, обов‘язкова, цілеспрямована, ініціативна, самостійна. 

  

Цифрові компетенції Впевнене застосування інформаційно-комунікаційних технологій  для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 

приватному спілкуванні 

Інші комп’ютерні навики Робота зі спеціальними програмними продуктами з метою професійної діяльності 

Професійні навики (із числа 

не зазначених вище)  

Маю навички роботи з документацією. Вмію вирішувати складні завдання 

Вмію відстоювати позицію. Маю досвід громадської роботи. 

 

Області професійних інтересів Природничі науки, науки про Землю, гідрогелогія, інженерна геологія, 

моделювання геологічних процесів, ГІС технології 

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

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Автор понад 70 друкованих праць , 12 -  входять до Scopus. ,4 Web of Science – 4 
1. Диняк О., Кошляков О., Кошлякова І. Гідрогеологічні особливості розрахунків стійкості 

укосів і схилів у межах урбанізованих територій  // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. 
Сер. Геологія. – №83. – К., - 2018 – С. 79–83.  

3. Кошляков О., Диняк О., Кошлякова І. Проблеми виділення підземних водних масивів у 
межах транскордонних територій України з урахуванням вимог водного законодавства ЕС // 

Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Геологія. – №79. – К., - 2017. – С. 67–70.  
11. Кошляков О.Є., Диняк О.В., Кошлякова І.Є. До питання вразливості питних підземних вод 

у межах Київської промислової агломерації з врахуванням природної захищеності // Вісник 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. Том 
19, вип. 3 2014. С. 269–275.     

Презентації    -//-  

Проекти    -//- 

Конференції 1. Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція, 2019. 
2. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International 

Scientific Conference, 2018.  
3. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International 

Scientific Conference, 2017.  
4. Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція, 2017.  

5. Гідрогеологія: наука, освіта, практика, 2016.  

6. Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція, 2016.  
7. V всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 2015. 

Семінари    -//- 

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/31932/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/34841/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/34842/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/224907/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/224907/


 

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

 

Премії та нагороди  Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012, 2016); 

Грамота (2013) та Почесна грамота (2015) Київської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України, Диплом «Кращий викладач року ННІ «Інститут 

геології»» (2016); Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі (2018) 
 

Членство в 
організаціях 

 

Посилання З 2014р.  по 2018р.  44 посилання (за версією Google Scholar), 9 посилань (за версією Scopus), 2 

посилання (за версією Web of Science) 

Цитування З 2014р.  по 2018р.  h-index=3,  i10-index=1 (за версією Google Scholar); .  h-index=2 (за версією 
Scopus); .  h-index=1 (за версією  Web of Science)  

Курси  -//- 

Сертифікати  

Найменування  Посилання 

Дипломи   -//- 

Сертифікати    -//- 

Публікації https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=6uVJK7sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pub
date 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56358570000&zone= 

 

Проекти  -//- 

Дослідження   -//- 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=6uVJK7sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=6uVJK7sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56358570000&zone

