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Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

геологорозвідувальних технологій Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка» є освітнім закладом з 90-річною 

історією, який готує  кваліфікованих фахівців для геологічної сфери, 

професіоналів своє справи,  національно свідомих громадян держави, 

інтелектуальних і духовно гармонійних  особистостей.  

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до законодавства 

України:  Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про  фахову передвищу освіту» Національної доктрини розвитку 

освіти, Указів  Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, 

Статуту КНУ імені Тараса Шевченка,  Положення коледжу та інших 

нормативних актів.  

Основним завданням, яке ставить перед собою керівництво  коледжу є 

виконання завдань, передбачених стратегією розвитку Коледжу на 2018-2025 

рр. - перехід на рівень сучасних світових педагогічних  технологій і 

стандартів освітньої, наукової та науково-методичної роботи для  реалізації 

освітнього процесу, спрямованого на формування і становлення  особистості 

майбутнього фахівця, здатного до самоосвіти та самореалізації в  ринкових 

умовах.  

Коледж створений у 1930 році. З 2012 року коледж є структурним 

підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Сьогодні «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка» - єдиний навчальний 

заклад України, який готує фахових молодших бакалаврів усіх 

геологорозвідувальних спеціальностей. 

З 1 січня 2020 року Коледж набув статусу закладу фахової передвищої 

освіти відповідно до рішення вченої ради університету   від 02.12.2019 року 

(Протокол № 4). 

Наказом    Міністерства  освіти і  науки  України  від  19.08.2020 року   

№ 1072 Коледж перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка» (код ЄДРПОУ ВП: 

43703793). 

У коледжі є навчальні і спортивні корпуси, навчальні майстерні, буфет-

їдальня, навчальний полігон, геологічний музей, бібліотека, а також 

укомплектовані апаратурою та обладнанням кабінети і лабораторії та  



постійно оновлюється  матеріально- технічна база коледжу сучасною 

комп’ютерною технікою. 

З 2020 року коледж  здійснює  прийом здобувачів освітньо-професійного 

ступеня  фахового молодшого  бакалавра відповідно  до Закону   України від 

6 червня 2019 р. №2745-VІІІ  «Про фахову передвищу освіту». 

Підготовка фахівців здійснюється за наступними освітньо-

професійними програмами: 

Спеціальність Освітньо-професійна програма 

103 

Науки про Землю 

Геологічні методи пошуків та розвідки 

 родовищ корисних копалин 

Розвідувальна геофізика  

та комп’ютерна обробка геофізичної 

інформації 

Гідрогеологічні та інженерно – геологічні 

дослідження  

для водопостачання і будівництва 

Геотуризм 

101 

Екологія 
Прикладна екологія 

133 

Галузеве 

машинобудування 

Технічне обслуговування  

та ремонт геофізичної, радіоелектронної 

апаратури 

 та комп’ютерної техніки 

184 

Гірництво 

Буріння свердловин на тверді корисні 

копалини і воду 

274 

Автомобільний 

транспорт 

Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів 

Слід зазначити, що останні п’ять років  були складними для нашого 

навчального закладу. Критично низькими були набори на перший курс, мала 

кількість вступників, що йшла на поповнення другого курсу. Коледж 

розширив прийом  абітурієнтів за рахунок заочної форми навчання, оскільки 

Умови прийому дозволяють вступ до навчального закладу не тільки у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, а й  у формі вступних іспитів у будь-

яких комбінаціях на власний розсуд. 

Шляхи виходу із теперішньої ситуації прописані у Стратегічному плані  

розвитку Коледжу. Стратегічною метою освітньої діяльності коледжу у сфері 

фахової передвищої освіти –це надання якісних теоретичних і практичних 

освітніх послуг у геологічній галузі для підвищення конкурентної 

спроможності випускників на ринку праці. Ця мета передбачає основні 

напрямки розвитку коледжу: 



1. Удосконалення освітньої діяльності. 

2. Удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу. 

3. Розвиток інформатизації коледжу. 

4. Удосконалення практичної підготовки студентів. 

5. Удосконалення кадрового забезпечення освітнього процесу. 

6. Розвиток матеріально-технічної бази коледжу. 

Всі перераховані напрямки  розвитку коледжу узгоджені  з основними 

напрямами розвитку університету, які прописані у «Стратегічному плані 

розвитку Університету на період 2018-2025 року», затвердженого Вченою 

радою університету 25 червня 2018 року. 

Удосконалення освітньої діяльності. 

У коледжі  постійно здійснюється  моніторинг та періодичний перегляд 

освітньо-професійних програм, удосконалюється внутрішня система 

забезпечення якості навчального процесу, впроваджуються сучасні освітні 

технології навчання, спрямовані на забезпечення підготовки 

висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до вирішення 

завдань практичної діяльності. 

Важливий напрямок це - оптимізація обсягів прийому на навчання до 

коледжу, аналіз демографічних даних про чисельності випускників 

загальноосвітніх шкіл у регіоні з метою удосконалення профорієнтаційної 

роботи серед школярів, посилення індивідуалізації профорієнтаційної роботи, 

організація екскурсій школярів до геологічного музею коледжу, презентація 

коледжу в школах та службах зайнятості Київської, Житомирської, 

Чернігівської, Черкаської областей, участь у ярмарках професій та розміщення 

інформації в соціальних мережах. 

Одним із важливих напрямків роботи це направленням кращих 

випускників коледжу для продовження навчання за скороченими програмами 

до інститутів та факультетів  нашого університету. 

Коледж і в подальшому передбачає тісну співпрацю з ННІ «Інститут 

геології» (на базі спеціальності 103 «Науки про Землю»), ННЦ «Інститут 

біології та медицини» (на базі спеціальності 101 «Екологія»), географічним 

факультетом (на базі спеціальності 103 «Науки про Землю»),  факультетом 

радіофізики, електроніки та комп’ютерних  систем (на базі спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування»). 

Згідно проведеної статистики за останні п’ять років  276 випускників 

коледжу продовжили навчання у вище перерахованих інститутах і 

факультетах   Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

(державне замовлення – 147 осіб, контрактне навчання – 129 осіб).   



Також одним із заходів є забезпечення належних умов для діяльності 

органу студентського самоврядування та  співпраці органів студентського 

самоврядування коледжу та університету з метою передачі їх  досвіду роботи 

студентам коледжу. 

Удосконалення навчально - методичного забезпечення освітнього 

процесу. 

Заходи цього напрямку: 

- активізація методичної роботи в аспекті розробки та корегування 

навчально-методичних матеріалів відповідно до змін, що відбуваються в науці 

та на виробництві; 

- удосконалення та підвищення якості  змісту  навчально-методичного  

комплексу спеціальностей та навчальних дисциплін:  

- приведення їх у відповідність до вимог підготовки 

конкурентоспроможних фахівців; 

- розроблення та впровадження нових принципів організації та 

управління самостійною роботою студентів. 

Розвиток інформатизації коледжу. 

У цьому напрямку були такі заходи: 

- продовжено комп’ютеризацію та автоматизацію навчально-виробничих 

процесів коледжу; 

- розглядається питання щодо нового обладнання та створення на його 

основі єдиного електронного  навчального середовища коледжу; 

- оновлено сайт коледжу  та продовжується його удосконалення з метою 

розширення поінформованості різних регіонів про можливості та специфіку 

коледжу; 

- широка пропаганда коледжу на державних інформаційних освітніх 

сайтах. 

Удосконалення практичної підготовки студентів. 

Основні заходи: 

- посилено практичну підготовку студентів, закріплено набуті 

студентами знання, уміння та навички під час проходження навчальних 

практик; 

- підвищено практичну спрямованість теоретичних знань; 

- поновлено  методичне забезпечення організації та управління 

практичною діяльністю в коледжі; 

- подовжено розвиток лабораторно – практичної бази коледжу;  

- проведено систематичний аналіз стану працевлаштування випускників 

та  забезпечено зворотній зв’язок з роботодавцями. 

Удосконалення кадрового забезпечення освітнього процесу. 



Основні заходи: 

- удосконалено систему підвищення кваліфікації та перепідготовки 

педагогічних працівників; 

- удосконалено механізм мотивації педагогічних працівників до їх 

безперервного професійного зростання; 

- активізовано навчально-виховну  діяльность циклових комісій  як 

основного базового структурного підрозділу коледжу; 

- встановлено дієві зв’язки циклових комісій коледжу з відповідними 

кафедрами університету з метою підвищення фахової і методичної 

кваліфікації викладачів коледжу; 

- залучено до співпраці науково-педагогічних працівників ННІ «Інститут 

геології»,  а також фахівців геологічних підприємств. 

Розвиток матеріально-технічної бази коледжу. 

У цьому напрямку: 

- проведено експертизу для подальших інженерно-технічних робіт з 

укріплення порталу та головного входу до аудиторного корпусу; 

- проведено ревізію стану навчальних аудиторій і робочих приміщень 

коледжу, складено програму ремонтних робіт аудиторного корпусу; 

- підготувати експертизу  для подальших інженерно-технічних робіт 

геологічного музею та бібліотечного комплексу;  

- продовжено благоустрій бази практик в с. Корнин Житомирської 

області.  

Перелік індикаторів 

напрямків діяльності Коледжу геологорозвідувальних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на 2020/2021 рр. 

№ Індикатор Показник 

1. Освітній процес 

 Моніторинг рівня знань студентів: 

– абсолютна успішність  

– якісна успішність  

 

≥ 90% 

≥ 50% 

 Якість проведення навчальних занять 100 % 

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників один раз в 

п'ять років 

 Атестація педагогічних працівників щорічно 

 Організація освітнього процесу 100 % 

 Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 100% 

 Залучення профільних виробничих установ до проведення 

навчально-виробничих практик 

20 

 Підтримка на сайті  коледжу інформації  для  абітурієнтів і 

студентів 

постійно 

 Проведення геологічних екскурсій для школярів постійно 



 Профорієнтаційна робота: 

– Участь у ярмарках професій м. Києва та Київської 

області 

– Розміщення інформації  про коледж на освітніх сайтах 

– Підтримка та розвиток зв´язків з  загальноосвітніми  

навчальними закладами м. Києва і України з метою 

залучення школярів до участі в днях «відкритих 

дверей» та інших заходах 

 

 

Постійно 

 

постійно 

 

щомісячно 

 

 Створення відеофільмів та рекламних роликів про 

навчання в коледжі 

2 

2. Дослідження та інновації 

 Проведення науково-технічних конференцій   2 

 Проведення конкурсів «Кращий за фахом» 7 

3. Інформатизація 

 Оновлення інформації  на сайті коледжу  постійно 

4. Формування суспільних цінностей 

 Співпраця  з громадськими організаціями «Спілка  геологів 

України», «Спілка буровиків  України», «Українським 

товариством охорони природи» 

постійно 

 Участь у створенні Громадської організації «Асоціація 

випускників геологічного факультету (ННІ «Інститут 

геології») Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка» 

1 

5. Розвиток людського потенціалу 

 Залучення високопрофесійних вчених і викладачів інших 

закладів освіти для викладання окремих профільних 

дисциплін (на погодинній основі) 

7 

 Проведення верифікації контрактів викладачів щорічно 

6. Управління коледжем  

 Реорганізація циклових комісій та їх чисельності  

відповідно до потреб освітнього процесу  

щорічно 

7. Створення, реконструкція та утримання основних фондів 

 Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення 

коледжу за рахунок спонсорської допомоги 

постійно 

В.о. директора коледжу      Валентина Яценко 

Розглянуто та затверджено 

Педагогічною радою  

від «28» січня 2021 р. 

протокол № 2 

 


