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6. ЕМБЛЕМИ, ЗНАЧКИ
ТА ПАМ'ЯТНІ ЗНАКИ 

ВИПУСКНИКІВ 

З 1951 по 1957 р. випускники носили форму з емлемою КГУ на 
погонах і зображеннями двох молотків на ґудзиках. За час існуван-
ня факультету були виготовлені ювілейні значки різних випусків. 
Металеві значки, що представлені в першому і другому рядах, ви-
готовлені талановитим майстром – випускником 1953 р. Володи-
миром Олександровичем Александровим. Дерев'яний значок (30-
річчя випуску 1956, автор – Р. С. Фурдуй) виготовлено з дубової 
парти, за якою сиділи випускники на лекціях приблизно до 1995 р. 
Ці парти були в Червоному корпусі, а потім їх передали з пам'ят-
ником Т. Г.  Шевченку в нове приміщення геологічного факульте-
ту. Частина випускників, що мешкала в гуртожитку, називала себе 
"Вавилон" за незалежність і свої правила.  
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Емблеми, ювілейні значки і пам'ятні знаки різних випусків 

У 2004 р. з нагоди 60-річчя геологічного факультету випускник 
1950 р. проф. К. О. Гура був нагороджений пам'ятним знаком Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка.  
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На честь ювілею в 2004 р. було зроблено значок геологічного 
факультету. Автор макету – випускник-гідрогеолог 1976 р. Анд-
рій Володимирович Шостак. Як відомо, геолого-географічний 
факультет був створений в 1933 р. Саме цей рік географи обрали 
за початок створення свого факультету. У 1944 р. географічний 
факультет відділився від геологічного, геологічний підрозділ на-
зивався спочатку геолого-ґрунтознавчим факультетом. Офіційно 
цей рік і був прийнятий за початок геологічного факультету. Але 
після досліджень архівних даних, зокрема зі справ деканів, з'ясу-
валося, що геолого-ґрунтознавчий факультет існував 5 років. І 
тільки в 1949 р. факультет став називатися геологічним. Отже, 
можна стверджувати, що в 2014 р. геологічному факультету ви-
повнилося 65 років, що і викарбовано на пам'ятному значку.  

Наказом ректора університету з 10 серпня 2014 р. геологіч-
ний факультет було реорганізовано в навчально-науковий інсти-
тут – Інститут геології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Сподіваємося, що новий статус надасть 
ще більші можливості для розвитку навчання та випуску нового 
покоління геологів.  

За даними рейтингу QS World University Rankings Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка в 2013 р. посів 
441–450 місце, а в 2014 р. – 421–430 місце, що є найкращим по-
казником для закладу України. Це свідчить, що університет роз-
вивається в правильному напрямку і його вихованці знайдуть 
гідне місце у світі! 

 
 


