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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут
Посада за сумісництвом

Кандидат геологічних наук, геохімія
Асистент
Мінералогії, геохімії та петрографії
ННІ «Інститут Геології» КНУ імені Тараса Шевченка

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році

У попередні періоди

1. Основи петрології, магістр, 1 курс, лекції.
2. Мікроскопічні методи дослідження гірських порід,
бакалавр, 3 курс, лекції, лабораторні.
3. Основи петрографії, бакалавр, 2 курс, лабораторні.
4. Основи літології, бакалавр, 2 курс, лабораторні.
5. Основи літології та петрографії, 1 курс, лекції,
лабораторні
6. Асистентська практика, магістр 2 курс
1. Петрологія, магістр, 1 курс, лекції.
2. Петрографія колекторів порід нафти та газу, бакалавр,
3 курс, лекції, лабораторні.
3. Мікроскопічні методи дослідження гірських порід,
бакалавр, 3 курс, лекції, лабораторні.
4. Основи літології, бакалавр, 2 курс, лабораторні.
3. Основи петрографії, бакалавр, 2 курс, лабораторні.
4. Основи літології, бакалавр, 1курс, лекції, лабораторні
6. Оптичні методи дослідження мінеральної речовини, 3
курс, лабораторні.

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього)
(З 2005 по 2019)

Етап (опис)
Посада: асистент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії .
ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, http://www.geol.univ.kiev.ua/ru/

Основний вид діяльності (функціональні обов’язки):
1. Викладацька діяльність
2. Здійснення керівництва бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.
3. Проведення аналітичних досліджень та науково-технічних розробок з метою
забезпечення навчального процесу та наукових досліджень кафедри та ННІ
«Інститут геології».
4. Розробка планів і методичних програм проведення досліджень і розробок.
5. Організація, збір і вивчення науково-технічної інформації, проведення аналізу і
теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів і
спостережень.
Сфера діяльності або сектор: Освіта/Наука

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
2011році

З 1985 по 1992 р.р.

Етап (опис)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА
РУДОУТВОРЕННЯ ІМ. М.П. СЕМЕНЕНКА
Отримана кваліфікація: кандидат геологічних наук, назва дисертації
«Геохронологія діафторинно змінених палеопротерозойських гранітоїдів
волинського мегаблоку Українського щита»
Санкт-Петербурзький Гірничий інститут ім. Г. Плеханова
Отримана кваліфікація: гірничий інженер-геофізик за спеціальністю «Геофізичні
пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рівень (опис)
Рідна мова
Українська, російська
Іноземна мова 1
Англійська
Комунікаційні компетентність Набувається протягом життя при взаємодії з рідними, колегами, співробітниками
при спілкуванні зі студентами.
Організаційна/управлінська Організаційна діяльність пов’язана із проведенням, як виїзних практик зі
компетентність
студентами так і проведенням педагогічно асистентської практики, під час
навчання.
На протязі 15 років являюсь куратором груп студентів
Цифрові компетенції
Обробка інформації: сертифікату немає
Комунікація: сертифікату немає
Створення контенту (програм, сайтів): сертифікату немає
Мережева та програмна безпека: сертифікату немає
Вирішення проблем: сертифікату немає
Інші комп’ютерні навики
Добре володію програмами, необхідними для виконання професійних обов’язків:
написання та підготовка до друку наукових статей та матеріалів конференцій,
підготовка презентацій, пошук інформації та комунікація.
Професійні навики (із числа не Безпосередньо професійні знання та практичні навики при роботі з людьми.
зазначених вище)
Області професійних інтересів 1. Петрологічне дослідження в напрямку структурогенетичного аналізу
динамометаморфіізованих порід докембрію.
2. Дослідження порового простору порід-колекторів нафти і газу.
.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Найменування

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

Публікації

Презентації
Проекти
Конференції

,Семінари
Премії та нагороди
Членство в
організаціях
Посилання
Цитування
Курси
Сертифікати

За останні 5 років:
1. Особливості динамометаморфізованих перетворень плагіогранітів із Криворізьської
надглибокої свердловини (НГ-8).
2. Базові терміни і поняття в літології.
3. Амфіболи порід зони фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву та їхні оптикоспектроскопічні характеристики
4. Значення мікротектонічних досліджень для визначення умов формування залізистих
кварцитів Біланівського родовища Кременчуцького залізорудного району
5. Петрографічне вивчення порід-колекторів нафти і газу.
6. Типохімізм біотитів із кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони
розлому.
7. Мікроскопічні дослідження гірських порід.
8. Структурогенез та геохронологія палеопротерозойських гранітоїдів Волинського
мегаблоку Українського щита.
9. Геохімічніа характеристика біотиту із гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського
щита.
Підготовані презентації до лекційних курсів, що викладаються та до виступів на конференціях.
1.«Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні», 14-16 травня 2019р, Київ
2. «Геологія і корисні копалини України» , 2-4 жовтня 2018р., НАН України, Київ
3. «XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренко», 13-15 вересня 2018р., Львів
Не передбачені професійною діяльністю.
Срібний нагрудний знак Спілки геологів України, свідотство № 252 (рішенням Правління Спілки
геологів України від 21 березня 2012 р., протокол № 3).
Член Українського мінералогічного товариства та Спілки геологів України.
-

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі)
Найменування
Дипломи
Сертифікати
Публікації
Проекти
Дослідження

Посилання

