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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат геолого-мінералогічних наук  

спеціальність: Геофізичні методи пошуків та розвідки 
родовищ корисних копалин 

Вчене звання  Доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 

Посада доцент 

Кафедра Мінералогії, геохімії та петрографії 

Факультет/інститут Навчально-науковий інститут "Інститут геології" 

Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Посада за сумісництвом Директор Науково-методичного центру організації 

навчального процесу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році  1. «Геохімія і мінералогія зони гіпергенезу», спеціальність 

103 «Науки про Землю», ОР магістра, 1 рік, лекції; 
 2. «Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією», 

спеціальність 103 «Науки про Землю», ОР магістра, 2 рік, 

практичні заняття; 
3. «Петрофізика та мікротектоніка» , спеціальність 103 

«Науки про Землю», ОР бакалавра, 4 курс, лекції і 

лабораторні заняття; 
4. «Геохімія природних ландшафтів», спеціальність 103 

«Науки про Землю», ОР бакалавра, 4 курс, лекції; 
5. «Основи літології», спеціальність 103 «Науки про 

Землю», ОР бакалавра, 2 курс, лекції; 
6. «Основи екології», спеціальність 035 «Філологія», ОР 

бакалавра, 2 і 3 курс, лекції; 

7. «Екологічна експертиза та нормування антропогенного 
навантаження», спеціальність 101 «Екологія», ОР 

бакалавра, 4 курс, лекції і практичні заняття; 
8. «Екологічна оцінка проектів використання надр», 

спеціальність 103 «Науки про Землю», ОР магістра, 1 рік, 

лекції; 

У попередні періоди 1. «Основи геохімії», напрям геологія (6.040103), ОР 

бакалавра, III курс, лекції;   
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2. «Геохімічні методи пошуків», напрям геологія 
(6.040103), ОР бакалавра, IV курс, лекції і лабораторні 

заняття; 
3. «Основи геохімії», напрям географія (6.040104), ОР 

бакалавра, III курс, лекції; 

4. «Комплексна навчальна практика з геологічної 
зйомки», напрям геологія (6.040103), ОР бакалавра, II 

курс, керівництво практикою; 
5. «Екологічна експертиза», напрям Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування (6.040106), ОР бакалавра, IV курс, 
лекції і практичні заняття. 

6. «Екологічна експертиза і аудит», спеціальності 
8.070701-03 і 8.070709, ОР магістра, 1 рік, лекції;  

7. «Петрофізика», спеціальність геохімія і мінералогія 
(8.070702) ОР магістра, 1 рік, лекції і лабораторні заняття; 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2011 по сьогодні) Директор Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом) 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( Володимирська вул., 

60, Київ, 01033,  http://www.univ.kiev.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 2007 по 2010) Заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом) 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( Володимирська вул., 

60, Київ, 01033,  http://www.univ.kiev.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 2004 по сьогодні) доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( Володимирська вул., 

60, Київ, 01033,  http://www.univ.kiev.ua/) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 2004 по 2007) заступник декана геологічного факультету з навчальної роботи (за сумісництвом) 

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

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 2001 по 2004) асистент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( Володимирська вул., 

60, Київ, 01033,  http://www.univ.kiev.ua/) 

Сфера діяльності або сектор  Освіта 

(З 2000 по 2001) старший науковий співробітник проблемної лабораторії фізико-хімічних досліджень 
гірських порід 

Київський  національний університет імені Тараса Шевченка (Володимирська вул., 
60, Київ, 01033, Україна) 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 1996 по 2000) завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень 

гірських порід, старший науковий співробітник  

Київський університет імені Тараса Шевченка (Володимирська вул., 60, Київ, 01033, 
Україна) 

Сфера діяльності або сектор  Наука 

(З 1984 по 1995) інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший 

науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних 

досліджень гірських порід 

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



   

 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 
 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

Сфера діяльності або сектор  Наука 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

07.2016 Університет Бат Спа  (Great Britain, Bath, Bath Spa University) «Key aspects of 

university governance and strategic, administrative and financial leadership and 
management» 

02.2016 British Counsil &QAA for HE, UK «Setting and Maintaining Academic Standards in Higher 

Education» 

11.2015 Університет міста Констанц (Німеччина). «Hochschulstruktur, Prozesse und 
Oualitätssicherung» 

(З 1992 по 1994) 
 

аспірантура (без відриву від виробництва) при кафедрі геофізики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

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

Отримана кваліфікація  кандидат геолого-мінералогічних наук, спеціальність 
04.00.12 – Гефізика. Назва дисертації  «Фізичні властивості гранітоїдів Iнгуло-

Iнгулецького pайону Укpаїнського щита, та їх викоpистання для 
палеогеодинамiчного аналiзу та металогенiчного пpогнозу» 

(З 1979 по 1984) Навчання (студент) 

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

Отримана кваліфікація  Інженер-геофізик,  спеціальність Геофізичні методи пошуку 

та розвідки родовищ корисних копалин 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська, C2 

Іноземна мова 2 Французька, A2 

Іноземна мова 3 Англійська, A2 

Комунікаційні компетентності Навики комунікації розвивав під час роботи у робочих групах МОН України із 

розробки національної рамки кваліфікацій, інших регуляторних документів у сфері 
освіти. Навики комунікації у міжнародному контексті отримав під час участі у 

виконанні ряду проектів Еразмус+, участі у заходах Європейського фонду освіти 
(щодо розробки і впровадження рамки кваліфікацій в Україні), та під час стажувань 

в  Університетах Бат Спа і Університеті міста Констанц  

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Організаційні/управлінські навики здобував і розвивав під час роботи на посадах: 
- директора Науково-методичного центру організації навчального процесу (штат 

співробітників понад 30 осіб) – координація освітньої діяльності 25 структурних 

підрозділів університету; 
- заступника декана з навчальної роботи – координація роботи 5 кафедр і залучених 

викладачів; 
а також під час виконання функцій: 

-  координатора сектору вищої освіти Науково-методичної  ради Міністерства освіти і 
науки України  (з 2016 року) – координація роботи 14 комісій; 

- заступника голови науково-методичної ради університету (з 2012 року) - понад 50 

членів ради; 
- відповідального виконавця і наукового керівника наукових тем (1995-2015) з 

кількістю співробітників від 3 до 20 осіб; 
- вченого секретаря петрофізичної комісії Петрографічного комітету АН СРСР  (1988-

1991) – 20 членів комісії з 18 наукових установ СРСР  



  

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Цифрові компетенції Обробка інформації: Високий 
Комунікація: Базовий  

Є досвід створення баз даних  

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

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Добре обізнаний з процесами моніторингу якості освіти (в даний час відповідаю за 

вдосконалення і впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 
університеті)  

Області професійних інтересів Освітня діяльність - підготовка фахівців з вищою освітою в галузі наук про Землю 
Галузь знань «Природничі науки»: 

- фізичні властивості і речовинний склад порід, ґрунтів і мінералів; 

- реконструкція умов формування порід і породоутворючих процесів; 
- екологічні проблеми видобутку корисних копалин 

Галузь знань «Освіта/Педагогіка»: 
- впровадження компетентнісного підходу в вищій освіті 

- розробка стандартів вищої освіти 

- створення внутрішньої системи забезпечення якості у ЗВО 
- рамка кваліфікацій вищої освіти 

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

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 
Публікації Shchegliuk D., Gozhyk A. The evolution of self-evaluation as a tool of the higher education 

quality system in Ukraine//Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual 

Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical 
University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. Pp. 378-380 

Байсарович І.М., Гожик А.П. 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. 2019.– с. 45-47. 

Baysarovych I., Guzenko Z., Shcherbak O., Gozhyk A. 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, Web of Science) 
I. Baysarovych , A.Gozhyk. The need to change the groundwater monitoring system in Ukraine 

in accordance with the requirements of the EU WFD and the new Ukrainian legislation//11th 

International Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the 
Environment. Session: Monitoring And Modelling Of Natural Hazards And New Technologies For 

Risk Minimization And Prevention. Publication date: 19 March 2018. DOI: 10.3997/2214-
4609.201800075. http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=91315 

(SCOPUS, Web of Science) 
Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE): методичний посібник/ 

Бугров В.А., Щеглюк Д.В., Ващенко Ю.В., Гожик А.П. та інші (всього 24 особи). - К.: ВПЦ 

Київський університет. 2018. - 74 с. 
Геохімія зони гіпергенезу. Навчальний посібник / Гожик А.П., Байсарович І.М, Зінченко 

О.В., Шнюков С.Є.. - Інтернет-ресурс Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Geochemistry_of_hypergenesis.pdf від 24.04.2018 

Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку 

системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE)/ 
Бугров В.А., Гожик А.П., Мазуркевич М., Пижик А.М, Хруцька О.В., Щеглюк Д.В. за заг. ред. 

Л. Губерського. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 343 с. 
Петрофізика: навчальний посібник/Безродна І.М., Гожик А.П. - К.: ВПЦ Київський 

університет. 2018. - 256 с. 

Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських 
стандартів та рекомендацій: посібник/ Кухарський В., Осередчук О., Мазуркевич М., Гожик 

А.П. та інші (всього 28 осіб). - Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2018. – 248 с 
Baysarovych I., Goszhyk A., 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  (SCOPUS, Web of Science) Quality Assurance in 

Higher Education Institutions in Ukraine 2016 through the prism of European Guidelines and 
Standards ESG 2015/ Volodymyr Bugrov, Andrii Gozhyk, Olena Khrutska, Olena Krykliy, 

Kostyantyn Kyrychenko, Olga Liuta, Mariusz Mazurkiewicz, Andrii Pyzhyk, Dariia Shchegliuk, 

Volodymyr Yuskaiev //EXANTE, Wrocław, 2016. 104 р. ISBN 978-83-65690-17-3.  
http://quaere.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/QA-in-Ukraine-reports.pdf Бугров В.А., Гожик 

А.П., Пижик А.М, Хруцька О.В., Щеглюк Д.В.Оцінка відповідності існуючих в Україні 
практик забезпечення якості вищої освіти європейським стандартам ESG-2015//Вища 

освіта України (теоретичний та науково-методичний часопис). – 2016. №4 (додаток 2). 

Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського 
процесу». , – С.6-12   

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. 

Гожик А.П., Хруцька О.В., Щеглюк Д.В. Імплементація вимог європейських стандартів щодо 
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Науково-практичний семінар «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на 
основі європейських стандартів та рекомендацій», Чернівці 24-26 жовтня 2016 р. 

Міжнародний семінар «Разработка нового плана мероприятий по внедрению НРК в 

Украине», 19 квітня 2016 р., м. Київ. 
Науково-методологічний семінар Комітету Верховної Ради України з науки та освіти (питання 

освітнього права та освітньої політики), 24.12.2013 р., Київ 
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Міжнародний круглий стіл «Підготовка вищими навчальними закладами Швеції, Росії, України 
фахівців з медичної фізики” (проект “Quality Assurance and Quality Control in medical radiology in 

Ukraine,  phase 2”) 19-20 квітня 2012 р., м. Київ. 
II International Workshop “Tovards the UN Conference “Rio+20””, що проводився Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка (25-26 April, 2012, Kiyv, Ukraine); 

 
Премії та нагороди  2019 рік – Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»  

2019 рік – Почесний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» 
2018 рік – Почесна грамота Державної служби геології та надр України 

2017 рік – Подяка Міністерства освіти і науки України 

2017 рік – Почесна Грамота Державної служби охорони України 
2016 рік – Грамота Державної служби геології та надр України 

2014 рік – Знак «Ушинський К.Д.» 
2009 рік  – Грамота Верховної Ради України  

1986 рік - диплом 2-го ступеню на конкурсі наукових робіт Мінвузу УРСР 

Членство в 
організаціях 

 

Посилання  

Цитування  
Курси Підвищення кваліфікації   

1. Університет міста Констанц (Німеччина). «Hochschulstruktur, Prozesse und Oualitätssicherung», 

23.11.2015- 27.11.2015, сертифікат.  
2. British Counsil &QAA for HE, UK «Setting and Maintaining Academic Standards in Higher 

Education», 09.02.2016-10.02.2016, сертифікат 
3. 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 
Сертифікати  

Найменування  Посилання 

Дипломи Диплом кандидата геолого-мінералогічних наук (КН №006263) 
Атестат доцента ( 12ДЦ №016661) 

Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   


