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КОЛЕДЖ геологорозвідувальних технологій 
(КГРТ) створено на базі Київського геологороз-

відувального технікуму (рік заснування – 1930). 
Десять років тому він став структурним підрозді-
лом Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Коледж готує фахівців для ге-
ологічної та видобувної галузей промисловості. 
Вони працюють на посадах інженерно-технічно-
го персоналу геологічних підприємств і установ 
України та поза її межами. Це єдиний навчальний 
заклад країни, що готує фахових молодших бака-
лаврів з усіх геологорозвідувальних спеціальнос-
тей.

За понад 90 років історії змінювалися не тільки 
назви закладу і спеціальностей. Змінювалися по-
коління і цінності. Приходили нові студенти і нові 
працівники – обранці геологічної професії, які за-
своювали всі теоретичні знання і практичні уміння 
та випускалися, щоб шукати в Україні родовища 
корисних копалин.

ГЕОЛОГІЯ – комплексна наука, яка потребує 
глибоких всебічних знань. Коледж випускає 

техніків-геофізиків, техніків-гідрогеологів, техні-
ків-екологів, техніків з буріння, техніків із експлу-
атації та ремонту устаткування, механіків та слю-
сарів з ремонту автомобілів, фахових молодших 
бакалаврів з геологічного туризму.

Пошук і розвідка родовищ корисних копа-
лин сьогодні неможливі без знань геофізики та 
комп’ютерної обробки даних. Так само, як і знан-
ня гідрогеології та екології конче необхідні під час 
розвідки та видобування корисних копалин. Окрім 
того, потрібен глибокий аналіз раціонального та 
комплексного використання мінерально-сировин-
них ресурсів, нові погляди на вивчення світових 

аналогій із використання екологічно чистих техно-
логій видобутку мінеральної сировини та захисту 
довкілля від техногенного забруднення. Тож усі 
професії, яким навчають у нашому коледжі, пов’я-
зані з геологічною галуззю народного господар-
ства і є надзвичайно потрібними.

СЬОГОДНІ коледж – один із провідних навчаль-
них закладів, який готує фахових молодших 

бакалаврів геологічної галузі. За матеріально-тех-
нічним, кадровим і методичним забезпеченням 
навчально-виховного процесу навчальний заклад 
відповідає всім сучасним вимогам.

Зусилля педагогічного колективу спрямовані 
на виконання головного завдання – підготовку 
висококваліфікованого, компетентного, конкурен-
тоспроможного спеціаліста, готового до активної  
творчої професійної діяльності.

Головне надбання КГРТ – його випускники. За 
90 років існування коледж підготував понад 50 
тисяч фахівців для геологічної та інших галузей. 
Серед них багато відкривачів родовищ корисних 
копалин,  талановитих геологів, геофізиків, буро-
виків. Випускники нашого коледжу ставали відо-
мими науковцями, державними діячами, справж-
німи знавцями своєї справи в Україні та світі.

ГОРДІСТЬ коледжу – геологічний музей. В екс-
позиційному залі площею 250 м2 розміщені 54 

скляні вітрини і 50 подіумів зі зразками мінера-
лів, руд, гірських порід і скам’янілостей. Основа 
кам’яного зібрання – мінерали, гірські породи і 
руди, знайдені студентами й викладачами під час 
виробничих практик, а також подарунки від випус-
кників коледжу.

У коледжі діє студентське самоврядування, 

яке дуже допомагає студентам та викладачам у 
проведенні навчальних, суспільних, культурних і 
спортивних заходів.

У нас прекрасні навчальні і спортивні корпуси, 
навчальні майстерні, їдальня, гуртожиток, на-
вчальний полігон, геологічний музей, бібліотека з 
читальною залою, а також укомплектовані сучас-
ною апаратурою й обладнанням кабінети та ла-
бораторії. 

КОЛЕДЖ є колективним членом Спілки геологів 
України, Спілки буровиків України, Українського 

товариства охорони природи, Українського міне-
ралогічного товариства та Міжнародної асоціації 
науково-технічного і ділового співробітництва з ге-
офізичних досліджень і робіт у свердловинах.

Follow us      facebook.com/newspaperKNU/

Геологія – наука про Землю

Коледж 
геологорозвідувальних    
технологій
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Марія ГУРСЬКА,
викладачка коледжу 

І нехай існує думка, що всі професії 
хороші, моя – найкраща!

Тільки той, хто має романтичну душу, 
зрозуміє мене.

І знаєте чому? Бо моя професія – 
знати і любити землю, а за це вона по-
дарує мені свої скарби, які треба вміти 
знайти.

Тому що мені під силу зазирнути в ми-
нуле – мільярди, мільйони років тому – і 
побачити, якою була наша планета Зем-
ля і коли вона народжувалася, коли ди-
нозаври блукали поміж гігантськими ди-
вовижними деревами, і коли вона була 
вкрита льодовиками. І чому отруйні гази 
атмосфери змінилися на кисень, завдя-
ки якому ми вільно дихаємо.

Які гірські породи утворювалися тоді, 
яким чином і чому ми можемо спостері-
гати їхні виходи на поверхню нині.

Геолог – це професія, яка вміло поєд-
нує романтику і практику.

Зустрічаючи дивовижний схід сонця в 
Африці, ми знаходимо золото, мерзнучи 
за -50°С в Якутії, – алмазні трубки.

Моя професія – шукати і знаходити! – 
родовища корисних копалин: води, ме-
талів, солей, нафти і газу, будівельних 
матеріалів.

Знаходити все, без чого неможливо 
уявити достойне існування людини. 

І ми даруємо ці родовища нашій Бать-
ківщині, щоби вона процвітала.

А виявлено цих родовищ в Україні по-
над 8 тисяч зі 120 видів корисних копа-
лин!  

Це все зробили ми, геологи, завдяки 
своїм знанням і умінням.

У нашому арсеналі є все: геофізичні 
прилади, бурові установки  і гірниче об-
ладнання, карти і розрізи. 

Ті, хто має допитливий розум, пильні 
очі, бажання шукати і знайти –  обира-
ють професію геолога!

Дозвілля студентів відіграє значну роль у комплексі виховної роботи зі 
студентською молоддю. Найбільш актуальна нині індивідуальна вихов-
на робота – і у навчальному процесі, і в позанавчальний час.

У нашому закладі працюють гуртки, спортивні секції (футбол, волей-
бол, баскетбол, настільний теніс) та клуби за інтересами, у яких студен-
ти проводять свій вільний час. Чимало культурних заходів стали тради-
ційними й дуже популярні серед молоді. Збірні коледжу беруть участь у 
районних і міських змаганнях, де виборюють призові місця.

Говорять геологи:
Іван КАЧАН,
випускник 1975 року 
Геолог – не тільки професія, а поклик душі та 

серця. 
Професія, яка поєднала у собі весь спектр наук: 

математику, фізику, хімію, біологію, географію.
Понад 90 років коледжу – дуже важливий пе-

ріод.
Тисячі неповторних людських доль, поєднаних 

великим бажанням зазирнути до земних надр і 
відшукати в них корисні копалини. І кожен день 
для геолога – неповторний! Це нова місцевість, 
нові маршрути, нові враження та знахідки, нові 
знайомства та щоденні дискусії.

І тому кожен із випускників має у своїй пам’яті 
так багато всього, слухати – не переслухати. Ми 
можемо годинами розповідати про своє життя й 
не повторюватися. 

Вадим СТРИЖАЛКО,
випускник 1987 року 
Згадуючи минуле, одразу скажу, що в мене був 

великий інтерес до подорожей, цікавих відкриттів, 
до природи ще зі шкільних часів. Тому вступ на 
навчання до КГРТ у 1983 році не був випадковим.

Документи я подавав на геологічне відділення, 

але за результатами вступної кампанії мене на-
правили на 1-е геофізичне до групи гравімагніто-
розвідки, керівником якої був Ігор Кошелєв.

У ті часи професія геолога, геофізика була 
престижною та вельми потрібною. Тож і сту-
денти навчалися із задоволенням та інтересом 
до майбутньої професії. Тим паче були великі 
можливості пізнати нове, корисне, що пов’язано 
фахом.

Досі маю яскраві враження від навчальних та 
виробничої практик, які проходили на узбережжі 
Київського водосховища, навчальному полігоні 
КГРТ біля с. Корнин Житомирської області та в 
Ханти-Мансійському автономному окрузі. Сту-
дентське життя було веселим, позитивним. Сама 
атмосфера в технікумі сприяла щирим, добрим 
стосункам між людьми. Я й досі підтримую зв’я-
зок з окремими друзями-одногрупниками.

Після закінчення навчання у 1987 році за роз-
поділом я поїхав працювати у геофізичну експе-
дицію, що базувалася у м. Дніпропетровськ (нині 
– Дніпро). Також завдяки отриманій професії 
вдалося побувати в цікавих віддалених куточ-
ках країни і світу. І це дуже сприяло розширенню 
мого світогляду та збільшенню життєвого досвіду. 
Отримані в КГРТ знання, навички та приємні спо-
гади дуже допомагали мені в роботі та подальшо-
му житті.

Галина ПІДЛІПСЬКА,
викладачка коледжу,
голова комісії
гуманітарних
та природничих дисциплін

Ошатна, розкішна будівля, гамірливе 
студентство – ось що я побачила багато 
років тому, вперше переступивши  по-
ріг технікуму після навчання в Шевчен-
ковому університеті. Так почалося моє 
знайомство з прекрасною феєю – Гео-
логією. То була золота пора нашого на-
чального закладу – найкращого в галузі 
геології на території колишнього СРСР 
та зарубіжжя. 

Пригадую справжніх корифеїв – керів-
ників технікуму: Володимира Найчука, 
Івана Лебідя, Леоніда Трященка. З пли-
ном часу можу порівняти їх із брилами 
коштовного каміння – за мудрістю, знан-
нями, умінням бути керівником і настав-
ником водночас. 

Доля подарувала мені роки співпраці 
з головою філологічної комісії Неонілою 
Хабленко. Сильна духом, талановита й 
вимоглива, шляхетна й вишукана жінка 
– її пісні під гітару й досі лунають у мо-
єму серці.

Саме тут, в КГРТ, на початку трудово-
го життя я зустріла справжніх людей. У 
калейдоскопі літ зрозуміла, що випад-
ковостей у житті не буває. Геологія – 
така ж романтична і поетична наука, як 
і улюблена філологія. Обидві – жіночо-
го роду. А геологи – такі самі одержимі, 
творчі люди, поетичні душею. 

Пишаюся, що ми є частинкою Шев-
ченкового університету. Це моя Alma 
Mater. І приєднання нашого навчально-
го закладу я сприйняла як символ по-
вернення до джерел.

Приємно надихають зміни в нашому 
коледжі: ошатні коридори, живі квіти, 
охайно і затишно.

Шаную свою професію, люблю Слово 
і Геологію. 

Роздуми
про
коледж

Роздуми
про
професію

Поза навчальними 
аудиторіями

Студенти охоче відвідують концерти з нагоди Дня знань, працівників 
освіти, студента, Захисника та Захисниці України, Міжнародного дня 
прав жінок та миру, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 
Дня матері. 

Сергій ЧУЛКОВ, випускник 1975 року
Якщо гортати сторінки життя, то для мене роки навчан-

ня в КГРТ – найяскравіші. 
І куди б доля мене не закинула, зі мною завжди ембле-

ма технікуму.
Я був учасником морської експедиції  на Українській ан-

тарктичній станції «Академік Вернадський», де проводив 
гравіметричні дослідження. 

Завдяки знанням, отриманим у технікумі та універси-
теті, розробив та впровадив у виробництво сейсморозві-
дувальну апаратуру та методику пошуків нафти і газу на 
півострові Ямал, у Республіці Парагвай, у Криму. 

Наші люди
в Антарктиді


