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Соціальні мережі/чати  (не має)   

Стать Ч | Дата народження 29/07/1957 | Громадянство  Україна   

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор геологічних наук (спеціальність «геологічна 

інформатика»), кандидат геолого-мінералогічних наук 
(спеціальність «гідрогеологія»)  

Вчене звання  професор кафедри гідрогеології та інженерної геології, 

доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології  

Посада завідувач кафедри 

Кафедра гідрогеології та інженерної геології 

Факультет/інститут Навчально-науковий інститут  «Інститут геології» 

Посада за сумісництвом немає 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Динаміка підземних вод, бакалавр, 3 курс, лекції.  

2. Нормативна база гідрогеологічних та інженерно-
геологічних досліджень, бакалавр, 3 курс, лекції.  

3. Гідрогеологічне моделювання, бакалавр, 4 курс, 
лекції.  

4. Доcлідно-фільтраційні роботи, бакалавр, 4 курс, лекції.  

5. Математична обробка гідрогеологічної та інженерно-
геологічної інформації, магістр, 1 курс, лекції. 

6. Техніко-економічне обґрунтування доцільності 
розробки родовищ підземних вод, магістр, 2 курс, лекції.  

7. Екологічна гідрогеологія, магістр, 2 курс, лекції .  

У попередні періоди 1. Організація господарсько-питного водопостачання, 
бакалавр, 4 курс.  

2. ГІС в гідрогеології та інженерній геології, магістр, 1 
курс.  

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

З 14.06.2001р. до цього часу Посада завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології 

Навчально-науковий інститут  «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка,  вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна, 
geol.univ.kiev.ua  

 -//- 

Сфера діяльності або сектор Освіта та Наука  

З 01.10.1993р. по 13.06.2001р. Посада доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології 

Геологічний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка,  вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна 

 -//- 



  

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

Сфера діяльності або сектор Освіта та Наука 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 22.03.1993р. по 01.10.1993р. Посада старший науковий співробітник 

Відділ дистанційного зондування УкрНДПТІ «Агроресурси»,  вул. Саксаганського, 3, 
м. Київ, Україна  

 -//- 

Сфера діяльності або сектор Наука  

З 15.09.1985р. по 22.03.1993р. Посада старший викладач кафедри техніки, технології та методів розвідки родовищ 

корисних копалин  

Київський філіал Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і 
спеціалістів Міністерства геології СРСР (у 1992 р. перетворений в Інститут бізнесу, 

менеджменту і перепідготовки кадрів Держкомітету України з геології та 
використання надр),  вул. А. Барбюса, 9А, м. Київ, Україна 

 -//- 

Сфера діяльності або сектор Освіта та Наука 

З 23.09.1980р. по 15.09.1985р. Посада асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології 

Геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка,  вул. 

Васильківська, 90, м. Київ, Україна 

 -//- 

Сфера діяльності або сектор Освіта та Наука 

З 12.12.1979р. по 23.09.1980р. Посада інженер кафедри гідрогеології та інженерної геології 

Геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка,  вул. 
Васильківська, 90, м. Київ, Україна 

 -//- 

Сфера діяльності або сектор Наука 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 01.09.1974 по 30.09.1979 Геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка,  вул. 

Васильківська, 90, м. Київ, Україна 

Отримана кваліфікація інженер-гідрогеолог, назва дипломної роботи  «Прогноз 

подпора грунтовых вод в зоне влияния Кубанского водохранилища» 

  

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська  

Іноземна мова 1 російська, рівень C2, назва сертифікату - Атестат про середню освіту М № 999466 

Іноземна мова 2 англійська, рівень B1, назва сертифікату  - Довідка № 537 про складання 
кваліфікаційного екзамену (видана Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка, Інститут філології) 

Іноземна мова 3  -//- 

Комунікаційні компетентність Навики хорошої комунікації отримав під час роботи в якості асистента, старшого 

викладача, доцента, завідувача кафедри, наукового експерта Міністерства екології 
та природних ресурсів України 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
Керую кафедрою гідрогеології та інженерної геології  Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, на якій працює 14 осіб, з червня 2001р.  

Цифрові компетенції Обробка інформації: рівень – базовий, посвідчення № 79 від 22 грудня 1986р. 

(курси підвищення кваліфікації при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН 

України)  
Комунікація -//- 

Створення контенту (програм, сайтів): -//- 
Мережева та програмна безпека:  -//- 

Вирішення проблем:  -//- 

Інші комп’ютерні навики Хороше володіння програмним забезпеченням для математичного та математико-
картографічного моделювання гідрогеологічних об’єктів і процесів  



   

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Добре обізнаний з техніко-економічними розрахунками для обґрунтування 
доцільності розробки родовищ підземних вод та лікувальних грязей (на даний час є 

експертом  Державної комісії України по запасах корисних копалин) 

Області професійних інтересів Гідрогеологія, екологічна геологія, геологічна інформатика, гідрогеологічне 
моделювання, техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки родовищ 

підземних вод та лікувальних грязей  

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації 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.  

2. Любчик О., Кошляков О., Курило М. Розрахунок доходу власника надр (держави) від 

господарської діяльності з видобутку підземних вод згідно із законодавствами України та Польщі   
// Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Геологія. – №81. – К., - 2018 – С. 86–91.  

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.  

4. Шевченко О., Кошляков О. Визначення прогнозних техніко-економічних показників 
експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка. Сер. Геологія. – №78. – К., - 2017. – С. 89–94.  
5. Шапран А.Б., Кошляков О.Є., Ліхошерстов О.О., Качалова О.І., Осонкін О.О., Колотієвській 

Р.П. Деякі особливості складання техніко-економічного обґрунтування при повторній оцінці 
родовищ корисних копалин // Збірник наукових праць УкрДГРІ. №1-2/2017. С. 196-208.  

6. Бойко Е.Е., Кошляков А.Е. Комплексная оценка оползневой опасности на примере Южного 

берега Крыма // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні 
та геологічні науки. Том 20, вип. 3 2015. С.  131–144.  

7. Кошляков О.Є., Бойко К.Є. Кількісний регіональний прогноз зсувної небезпеки 
засобами ГІС на прикладі Південного берега Криму //  Геоінформатика. - № 3(55) – 2015. - 

С. 76-82. 

8. Бровко А., Бровко Б., Кошляков О. Оцінка стану ґрунтових вод як методологічний підхід при 
вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі грунтових вод на території 

Рівненської АЕС) // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Геологія. – №69. – К., - 
2015. – С. 75–78. 

9. Кошлякова Т., Кошляков О., Долін В., Скрипкін В. Оцінка інтенсивності водообміну в 
сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного 

впливу //  Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Геологія. – №68. – К., - 2015. – 

С.69–70.  
10. Кошлякова Т.О., Кошляков О.Є., Коржнев М.М. Техногенний вплив на якість питної води в 

кюветах м. Києва (на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу) // Вісник 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. Том 

19, вип. 4 2014. С. 311–318.  

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    -//- 

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/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/34841/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/35398/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/212832/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/212832/


  

 

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

 

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. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: Науково-практична конференція, 

2017. 
4. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International 

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

6. Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука  й виробництво: Міжнародний 

геологічний форум, 2017.  
7. Географические аспекты устойчивого развития регионов: Международная научно-

практическая конференція, 2017.  
8. Міжнародна науково-практична конференція «Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та 

інновації», 2017.  
9. Гідрогеологія: наука, освіта, практика, 2016.  

10. Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція, 2016.  

11. V всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 2015. 

Семінари    -//- 

Премії та нагороди  Грамота Державної служби геології та надр України (04 березня 2019р.), Почесна грамота 
Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (29 березня 

2010р.), Подяка Президента України (27 жовтня 2009р.), Почесна грамота Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України (02 квітня 2009р.),   відомча відзнака - медаль 
Л.І. Лутугіна (2008р), Почесний розвідник надр (2007р.), відомча відзнака - медаль В.І. 

 Лучицького (2004р.), дві Почесних грамоти Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (№ 392 та № 265). 

Членство в 
організаціях 

Академік Академії наук вищої школи України 

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 Кваліфікаційний сертифікат Міністерства регіонального розвитку , будівництва  та житлово-
комунального господарства України Серія АЕ №001859 від 26.03.2013р., Експертиза проектної 

документації у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього 

природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.  

Найменування  Посилання 

Дипломи   -//- 

Сертифікати    -//- 

Публікації https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=6uVJK7sAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pub

date 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/419462 

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.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/419462

