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Стать Ж | Дата народження 18/12/1963 | Громадянство  Українське   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Канд. геол. наук, 04.00.09 

Вчене звання  доцент 

Посада доцент 

Кафедра Загальної та історичної геології 

Факультет/інститут ННІ «Інститут геології» 

Посада за сумісництвом - 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. «Загальна та історична геологія. Комплексна 

навчальна дисципліна», бакалавр, 1, обов´язкова 
2. «Загальна геологія з основами геоморфології», 

бакалавр, 1, обов´язкова 

3. «Геологія з основами геоморфології», бакалавр, 2, 
обов´язкова; 

4. «Вчення про фації і формації», бакалавр, 4, вибіркова 
5. «Micropaleontology», магістр, 1, обов´язкова 

6. Навчальна практика 

У попередні періоди 1. «Історична геологія», бакалавр, 3, обов´язкова 
2. «Геоморфологія», бакалавр, 2, обов´язкова 

3. «Общая геология с основами исторической», бакалавр, 
1, обов´язкова; 

4. «Палеонтология», бакалавр, 2, обов´язкова; 

5. «Формації осадових і вулканогенно-осадових 
комплексів», магістр, 1, обов´язкова 

6. «Морська геологія», бакалавр, 4, вибіркова 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2003 по 2022) Посада: з 2003 -асистент, з 2010- доцент 

ННІ «Інститут геології» КНУ імені Т.Шевченка,  Васильківська, 90 

Викладання 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  
  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 30.03.2022 по 06.06.2022) 

(З 15.09.2021 по 30.10.2021) 
Polska Akademia Nauk, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego, Polska 

ІГН НАН України, відділ Сучасного морського седиментогенезу  



  

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

  

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Російська, українська 

Іноземна мова 1 англійська, рівень B2 

Комунікаційні компетентності  

Організаційна/управлінська 
компетентність 

 

Цифрові компетенції  

Інші комп’ютерні навики  

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

 

Області професійних інтересів Геологічні пам’ятки, вендська фауна, палеогеографія верхньої крейди (Канівське 

Придніпров’є) 

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

членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації 1. Палеогеграфічні аспекти формування порід бурімської світи в межах Канівського Придніпров'я 
(2018),  

2. Найдавніші водорості Подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення (2019),  

3. Isometry of body size parameters in Tirasiana Palij 1976 from the upper Vendian of the Podolian 
Dniester area (2019), 

4. Знахідка рештки рака-богомола (ряд Stomatopoda) у відкладах київської світи (середній еоцен) в 
районі м. Малин, Житомирська обл. (2019), 

5. Most ancient Podolia’s algae as trigger for the formation of phosphorites (2019), 
6. Эдиакарская биота Подолии как вероятная составляющая процессов фосфоритообразования в 

калюсское время (2019), 

7. Деякі проблеми законодавства стосовно видобутку рудних корисних копалин (2019), 
8. Reconstruction of survival curves in the study of soft-body organisms’ nature and living 

conditions from Upper Vendian deposits in the Middle Dniester area (2019), 
9. The Late Cretaceous phosphatized ichnofaunas fossils from Eocene basal horizon of Middle Dniper area 

(Ukraine), (2020), 

10. Природні пам'ятки України – розвиток чи консервація? (2020), 
11. Геологічні об'єкти в умовах урбаністичного середовища (2020), 

12 Палеогеографічні умови формування секреційної цементації в породах бурімської світи (Канівське 
Придніпров'є) (2020), 

13.  Навчальна геологічна практика у Київському національному університеті імені Т. Шевченка 

(2020), 
14. Use of mathematical methods to determine the ichnofossils species composition (2020), 

15. Modeling of the hydrodynamic conditions of Lake Sasyk according to granulometric analysis 
(2021), 

16. Changing the dynamics of relief development within the Kaniv natural park under the influence 
of the anthropogenic factors (2021), 

17. Імовірні причини вимирання едіакарської (вендської) біоти (2021), 
18. До питання апробації запасів (2021), 
19. Петрологія руд Полохівського родовища (2021), 

20. Реконструкція умов осадконакопичення в пізній крейді Канівського Придніпров’я за викопними 
рештками базального горизонту канівської світи (2021), 

21. Morphometrics of Tirasiana from Vendian of Podillia (Ukraine) (2022), 

22. Phosphatization of rocks and organic remains from the Eocene basal horizon of the Middle Dnieper 
area (2022) 

 

Презентації  Презентації по темам до курсу «Загальна та історична геологія», лекції і практичні; «Геологія з 

основами геоморфології», «Історична геологія», «Палеонтология» 

Проекти  Міжнародний проект «EU-WATERRES: Інтегрована в ЄС система управління транскордонними 
ресурсами підземних вод та антропогенними небезпеками», (2022) 



   

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

 

Конференції 1. XVIII International conference “Geoinformatics: Teoretical and Applied Aspects», Кyiv, 13-16 may 
2019;  

2. ХХХIX сесія Палеонтологічного товариства НАН України «Палеонтологічні дослідження Доно-

Дніпровського прогину», смт Градизьк, 14-16 травня 2019; 
3. VI International Conference “Advances in modern phycology”, Кyiv, 15-17 may 2019;  

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи  
інвестування», Трускавець, 7-11 жовтня 2019; 

5. XIII International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of 

the Environment», Кyiv, 12-15 november 2019; 

6 Міжнародна науково-практична конференція "Геотуризм: Практика і досвід", Львів, 22-24 

жовтня, 2020; 

7. Науково-практична конференція "Новітні проблеми геології", Харьків, 2-4 квітня, 2020; 

8. XIXth International conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects», Кyiv, 11-14 may, 

2020; 

9. XXth International conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”, Кyiv., 11-14 may, 

2021; 
10. Наукова конференція «Зоологія в сучасному світі: виклики ХХІ століття», Київ, 1-3 червня, 

2021; 

11. Всеукраїнська наукова конференція «Геологічна наука в незалежній Україні», Київ, 8-9 

вересня, 2021; 

12. Міжнародна наукова конференція та ХL сесія Українського палеонтологічного товариства НАН 

України «Еволюція органічного світу як основа стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів 
України», Київ, 10-12 листопада, 2021; 

13. XVth International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition 

of the Environment», Кyiv, 17-19, november, 2021 

Семінари   

Премії та нагороди  медаль Лучицького 

Членство в 
організаціях 

Палеонтологічне товариство 

Посилання  

Цитування  

Курси  

Сертифікати  

Найменування  Посилання 

Дипломи  

Сертифікати   

Публікації  

Проекти  

Дослідження   


