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Звіт про хід виконання 

Стратегічного плану розвитку ННІ «Інститут геології» 

на період 2020-2025 рр. (доповідь директора Вижви С.А. на конференції 

трудового колективу від 30.06.2022) 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

1. Затверджено нові редакції описів освітніх програм за ОС «Магістр»: 

спеціальність 103 «Науки про Землю» - «Гідрогеологія», «Геофізика», 

«Геоінформатика», «Геологія», «Геологія нафти і газу», «Геохімія і 

мінералогія»; спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»: 

«Геоінформаційні системи та технології», «Оцінка землі та нерухомого 

майна». Відповідні редакції описів ОП затверджені згідно до нової 

концепції викладання іноземних мов в Університеті та приведення 

термінології до нормативних документів. Перегляд описів ОП відбувався 

в рамках моніторингу якості затвердженого в «Положенні про систему 

забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка». 

2. Затверджено нові редакції описів освітніх програм за ОС «Бакалавр» 

спеціальність 103 «Науки про Землю»: «Геологія та менеджмент 

надрокористування». Перегляд описів ОП відбувався в рамках 

моніторингу якості затвердженого в «Положенні про систему забезпечення 

якості освіти та освітнього процесу в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка». Також в даній програмі відбувся 

перегляд дисциплін вибіркових блоків дисциплін та переліку дисциплін на 

вибір. 

3. Підготовлені до акредитації  освітні програми за спеціальністю 193 

«Геодезія та землеустрій»: «Геоінформаційні системи та технології», 

«Оцінка землі та нерухомого майна». Звіти самооцінювання передано до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Акредитація 

відтермінована. 

4. Розроблено нові редакції навчальних планів відповідно до запроваджених 

редакцій освітніх програм за ОС «Магістр»: «Гідрогеологія», «Геофізика», 

«Геоінформатика», «Геологія», «Геологія нафти і газу», «Геохімія і 

мінералогія», «Геоінформаційні системи та технології», «Оцінка землі та 

нерухомого майна»; за ОС «Бакалавр»: «Геологія та менеджмент 

надрокористування», «Геологія та менеджмент надрокористування». За 

ОС «Бакалавр» для освітніх програм «Геологія та менеджмент 

надрокористування» (на базі ОКС «Молодший спеціаліст»).  

5. Успішно організоване навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій у зв’язку з карантинними обмеженнями та в 

умовах воєнного стану. Проведені залікова та екзаменаційна сесії, захисти 

курсових робіт, магістерських та бакалаврських робіт, кваліфікаційних 

іспитів магістрів і бакалаврів з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій зв’язку. Викладачі Інституту набули 

необхідного досвіду організації занять у зв’язку з карантинними 
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обмеженнями, що дозволило не втратити якість підготовки здобувачів в 

умовах воєнного стану. Для подальшого удосконалення якості проведення 

навчальних занять вважається за доцільне повний перехід на використання 

корпоративних акаунтів Google (knu.ua). Переважна частина викладачів 

вже мають акаунти в домені knu.ua, однак не всі здобувачі та кафедри 

мають подібні акаунти. Необхідно підвищувати культуру використання 

корпоративного домену (в тому числі корпоративні поштові скриньки). 

6. Відбувся перегляд Графіку навчального процесу на 2 семестр 2021-2022 

навчального року, що дозволило мінімізувати втрати від зимово-весняного 

канікулярного періоду в умовах воєнного стану. Відповідний перегляд 

передбачав продовження навчальних занять до 06.06.2022 для всіх 

перехідних курсів. Для випускних курсів всі контрольні заходи та 

підсумкові атестації були проведені відповідно до визначених строків.  

Практична підготовка здобувачів проводиться в повному обсязі, але із 

зміщенням по строках початку навчальних та виробничих практик. 

Відповідний перегляд дозволив дотриматися необхідних критеріїв якості 

підготовки здобувачів. 

7. Відбулися зміни в контингенті здобувачів за  період з 01.01.2022 до 

30.06.2022. А саме, за результатами  заліково-екземенаційних сесій було 

виключено з складу студентів 26 здобувачів: 24 - за бюджетною формою 

навчання, 1 здобувач за контрактною формою навчання, за власним 

бажанням відраховано 1 особу. Академічну відпустку отримали 11 

здобувачів. Скористалися програмою академічної мобільності 3 здобувачі. 

Випуск здобувачів за ОС «Бакалавр» - 55 осіб, за ОС «Магістр» - 24 особи. 

Таким чином на 30.06.2022 загальна кількість здобувачів в ННІ «Інститут 

геології» складає 294 особи (259 за бюджетною формою навчання, 35 за 

контрактною формою навчання). 

8. В рамках Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 

р.р. та ННІ «Інститут геології» на період 2020-2025 р.р. передбачається 

підсилення ролі опитувань всі стейкхолдерів. Відповідно  даного плану 

проводилося опитування «Оцінювання якості освітнього процесу в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

здобувачами освіти». Опитування показало в цілому високі показники по 

ННІ «Інститут геології», однак висвітлило ряд проблемних питань в 

рамках яких необхідно підсилити роботу. А саме – покращити обізнаність 

здобувачів освіти із процедурою обрання вибіркових дисциплін; більш 

широко залучати здобувачів освіти до процедур перегляду  описів освітніх 

програм; покращити практичну підготовку здобувачів (однак, проведення 

практичної підготовки в оффлайн форматі може бути ускладнене в умовах 

воєнного стану); переглянути зміст дисциплін ОП для їх актуалізації до 

вимог ринку праці (за ОП освітнього рівня магістра), а також, 

запровадження нових освітніх програм, які є привабливими для 

роботодавців та здобувачів. 
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Фахові дисципліни програми формують практичні навички, актуальні на 

ринку праці (від 1 до 5) за ОП освітнього рівня бакалавр 

 

 
Ознайомленість здобувачів з процедурою обрання вибіркових дисциплін за 

ОП освітнього рівня бакалавра  
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Зміст дисциплін за ОП є актуальним до вимог ринку праці за ОП освітнього 

рівня магістра  

 

9. Проведена актуалізація інформації по ОП, викладачах та студентах в 

ЄДБО. 

10. Проведена підготовка для організації навчального процесу на 2022-23 н.р.: 

затверджено графік навчального процесу, оперативні навчальні плани та 

заявки на викладання навчальних дисциплін.  

 

Профорієнтаційна робота 

1. Постійно підтримуються та оновлюються сайт інституту та сторінки 

соціальних мереж, найбільш інформативною залишається Facebook 

сторінка Інституту та окремих кафедр. На яких розміщується 

інформація про важливі події, цікаві геологічні факти, актуальні новини 

галузі та інше, що проявляється в зацікавлені потенційних абітурієнтів 

та їх оточуючих. Функціонує телеграм-канал. 

Набувають популярності Facebook сторінки студентських органів 

самоврядування, через наповнення їх цікавим з точки зору молоді і абітурієнтів 

контентом.  

2. Проводиться активна агітація до вступу в Інститут школярів, 

випускників коледжів, бакалаврів інших закладів освіти через соціальні 

мережі. Також в онлайн форматі проводяться спеціалізовані лекції та 

презентації викладачами інституту для вищеперерахованих категорій. 

3.  Підтримується зв´язок із середніми та спеціальними технічними 

навчальними закладами м. Києва та України з метою залучення 

школярів до участі в онлайн-олімпіадах з географії, днях «відкритих 

дверей» та інших заходах. В онлайн форматі було проведено два дня 

«відкритих дверей» в середині ННІ «Інститут геології» та взято участь 
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в двох заходах KNU EXPO «Осінь 2021» та KNU EXPO «# твоя освіта 

важлива для відбудови України». 

4.  Відповідальні за профорієнтаційну роботу особи та інші співробітники 

інституту тримають зв’язок із середніми навчальними закладами та 

відділами освіти в районних та обласних адміністраціях України. 

5. Спільно з географічним факультетом проведена Всеукраїнська 

олімпіада з географії (всього 14 учасників, більшість яких попередньо 

орієнтувались на Інститут геології). Згідно результатів олімпіади 10 

учасників можуть отримати заохочення та рекомендації на вступ до ННІ 

«Інститут геології».  

 

Наукові дослідження та інновації 

1. Завершується виконання двох держбюджетних тем, не дивлячись на 

скорочення фінансування. Це НДР 21БП049-01 «Петрофізичні і 

геохімічні критерії виділення та оцінки продуктивності ущільнених 

порід-колекторів нафти і газу» (Науковий керівник – Вижва С.А.) та 

НДР 21БП049-02 «Прогнозування зсувної небезпеки регіонального та 

локального рівня та оцінка впливу на суспільство» (Науковий керівник 

– Іванік О.М.).  

2. Розпочала роботу НДР 22БП049-01 «Сучасні технології дослідження 

наявної стратегічної та критичної мінеральної сировини для 

забезпечення об’єктивної оцінки її якості» (Науковий керівник – 

Шнюков С.Є.). 

3. Розпочато фінансування та дослідницькі роботи за рахунок цільової 

спонсорської допомоги за договором № 12/21-01У «Високоточна, 

детальна, наземна магнітна зйомка з метою оцінки її інформативності 

при пошуках покладів вуглеводнів» (відповідальний виконавець – 

Попов С.А.). 

4. Розпочато фінансування та дослідницькі роботи співробітників ННІ 

«Інститут геології» в рамках низки договорів (3-х) по захороненню СО2 

в геологічних формаціях між Корпорацією науковий парк Київського 

університету та УГВ (відповідальний виконавець – Віршило І.В.). 

5. Відновилися роботи по НДР «Оцінка впливу на навколишнє 

середовище, передбачуваного внаслідок створення підприємства з 

видобування урану на родовищі Ум Деруа (Oum Dheroua) в Ісламській 

Республіці Мавританія» (відповідальний виконавець – Віршило І.В.) 

6. Розпочали прийом заявок на участь у 2-х конференціях: 16-а 

Міжнародна конференція «Моніторинг 2022» (15-18 листопада 2022) та 

наукова конференція "Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, 

Петрології, Геології та Геофізики: фундаментальні і прикладні тренди 

ХХІ століття" (MinGeoIntegration XXI) (28-30 вересня 2022). Матеріали 

15 конференції «Моніторинг 2021» в квітні 2022 р. увійшли в базу 

Scopus. 
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7. Виданий № 1(96) журналу «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 

Геологія», готуються до друку № 2,3 (97, 98). Проводяться роботи по 

підвищенню рейтингу журналу, зокрема включення в базу Scopus  

8. В спец. радах інституту проведено  захист канд. дисертації. 

 ПІБ Спеціальність Н.к. 

Спец. рада - Д 26.001.32 

1 Сидорчук В. 04.00.01 – загальна та 

регіональна геологія 

Загнітко В. М. 

Отримано підтвердження МОН по докторським дисертаціях Шабатури 

О.В., Бондар К.В., Курило М.М., канд. дис. Михалевича І.Л., Бали В. 

9.  Виконано підготовку документації до створення спеціалізованої вченої 

ради по захисту докторських робіт, що включатиме три спеціальності: 

геофізика, економічна геологія, геоінформатика.  

10.  П’ять студентів подали роботи у другий тур Всеукраїнського Конкурсу 

МОН студентських наукових робіт. З відомих причин, конкурс не був 

закінчений. 

11.  Гудак В., магістр (н.к. Зацерковний В.І.) отримав премію Президії НАН 

України для студентів ВНЗ за кращу наукову роботу. 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

1. Організовано та проведено професійний курс від TotalEnergies 

Professeurs Associés (TPA) «Перспективна оцінка ресурсів, невизначеності 

та ризики» («Prospective resources evaluation, uncertainties and risk»), 31 

січня – 4 лютого 2022 року. Зареєстровано 30 учасників (ННІ «Інститут 

геології» (21), географічний факультет (1), Києво-Могилянська академія 

(1), Університет Найробі, Кенія (1), Укргазвидобування (4), Надра України 

(2)). Отримали сертифікати 13 учасників. 

2. Організовано та проведено професійний курс від ТРА «Основи 

інженерії резервуарів» («Reservoir Engineering Fundamentals»), 14-18 

лютого 2022 року . Зареєстровано 25 учасників (ННІ «Інститут геології» 

(11), Івано-Франківський університет нафти та газу (2), Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя (1), Інститут 

геологічних наук НАН України (1), Геоюніт (1), «Югнафтогаз» (4), 

Укрнафтобуріння (1), Укргазвидобування (2), Українська асоціація 

геологів (1), USFX (1)). Отримали сертифікати 5 учасників. 

3. Здійснено необхідні підготовчі заходи для проходження стажування 

студентів за програмою докторів філософії Карагандинського Технічного 

університету (чотири особи). Стажування не розпочалося через 

повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну. 

4. Здійснено необхідні підготовчі заходи для проходження стажування 

Не Мінлонь (Nie Minglong), доктора технічних наук, доцент Лаонинського 

технічного університету (КНР) з проханням пройти стажування за 

напрямом «Геологія, пошуки та розвідка родовищ нафти і газу» на базі 

нашого інституту терміном один рік. Стажування не розпочалося через 
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повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну та 

відмову історичного факультету призначити керівника наукового 

стажування дружини Не Мінлоня Гон Хечін (Guo Heqin), доцента 

історичного факультету Лаонинського технічного університету (КНР) за 

напрямом «Методологія історичної науки» до закінчення бойових дій. 

5. У другому семестрі 2021-22 н.р. за програмою академічної 

мобільності Erasmus+ у Національній вищій школі геології проходили 

навчання п’ять студентів ННІ «Інститут геології»: 

a. Анастасія ГРИЩЕНКО (1 маг., «Геофізика», 31.01.22 – 

01.06.22) 

b. Артем КОРНІЄНКО (2 маг., «Геофізика», 21.02.22 – 30.04.22) 

c. Марія ТАРАСЮК (1 маг., «Геофізика», 31.01.22 – 01.06.22) 

d. Ігор СТЕПАНЕНКО (2 маг., «ГНГ», 11.09.21 – 12.03.22) 

e. Софія ПУШКІНА (3 бак., «Геологія та оцінка КК», 10.04.22 – 

30.09.22) у Центрі петрографічних та геохімічних досліджень 

Університету Лотарингії (CNRS), м. Нансі (Французька Республіка) 

6. За програмою міжнародного подвійного наукового керівництва з 

24.02.22 по 31.05.22 в Університеті Лотарингії, м. Нансі (Французька 

Республіка) проходила навчання аспірантка 3 року Катерина 

ПОЛЯКОВСЬКА (науковий керівник від ННІ «Інститут геології» проф. 

Олена ІВАНІК, від Університету Лотарингії доктор Ірвін АННЕСЛІ). Тема 

дисертації: «Порівняльний  аналіз рідкоземельно-торій-уранових покладів 

Канадійського та Українського щитів». 

7. В рамках тренінгу міжнародної програми обміну Erasmus+ з 

01.03.2022 по 31.03.2022 та з 03.05.2022 по 14.08.2022 в Університеті 

Лотарингія, м. Нансі (Французька Республіка) перебуває проф. Олена 

ІВАНІК, де здійснює викладання («Моделювання геологічних процесів і 

структур» та «Мінеральні ресурси світу та геополітика»), наукове 

стажування та проводить наукові дослідження (геомеханічне і 

гідродинамічне моделювання, дослідження геотермальних систем, а також 

виконання проекту з оцінки небезпечних геологічних процесів в межах 

гірських областей, в тому числі Карпатського регіону та Альп з метою 

розробки засобів прогнозування цих процесів на регіональному та 

локальному рівнях). Обговорено можливості співпраці із асоціацією 

Exchange Lorraine – Ukraine. Подано заявку на продовження програми 

Ерасмус+ між університетами на 2022-2024 роки. Проведено перемовини 

щодо програми подвійної магістратури між ННІ «Інститут геології» та 

Вищою школою геології (Нансі). 

8. 14 квітня 2022 року відбулась урочиста онлайн церемонія 

підписання угоди між університетом Лотарингії та КНУТШ, що надасть 

можливість розширення співпраці у науковій та освітянській сферах 

(координатор – проф. О.М.Іванік). 

9. З 30.03.2022 по 04.06.2022 року доцент Анжеліна МЕНАСОВА 

проходила стажування у Музеї еволюції Інституту палеобіології Польської 

академії наук. В рамках стажування працювала з колекціями музею, 
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перевела сайт музею українською мовою, проводила екскурсії для дітей з 

України. 

10. Інженер 1 категорії, кандидат наук Людмила ПЛІЧКО з 

22.04.2022 по 31.12.2022 тимчасово працевлаштована в Університеті 

Масарика, (Факультет наук, Інститут геологічних наук), Чеська 

Республіка, на посаду дослідника з повною зайнятістю для викладання 

(гідрогеологія та геохімія оточуючого середовища) та досліджень стану 

поверхневих та підземних вод з використання ГІС, моніторингу 

забруднення вод з метою вивчення впливу на геологічне середовище та 

картування. 

11.  З 30.05.2022 по 05.06.2022 доц. Оксана ДИНЯК брала участь 

у програмі академічної мобільності, яка відбувалась в рамках програми 

Erasmus+, мобільності персоналу для викладання на запрошення 

університету імені Яна Кохановського, м. Кельце,  Польща. Метою візиту 

було  проведення для студентів університету імені Яна Кохановського 

лекцій, практичних занять, майстер-класів (8 навчальних годин на 

тиждень) 

12.  З 10.01.2022 по 10.08.2022 асистент Софія КОШАРНА 

проходить наукове стажування у Технологічному інституті штату 

Монтана, м. Б’ютт (США) за програмою академічних обмінів імені 

Фулбрайта. 

13. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну від 

професора Університету Урбіно імені Карло Бо (Італія) Mauro De 

DONATIS надійшла пропозиція щодо можливості навчання студентів та 

стажування викладачів й співробітників. Цією пропозицією скористався 

проф. Віталій ЗАЦЕРКОВНИЙ, який прибув до згаданого університету та 

за активної участі якого в цей університет прибуло 18 студентів ННІ 

«Інститут геології» різних курсів та освітніх програм. Для студентів було 

створено окрему програму з геології – своєрідний факультатив, надано 

житло та фінансову підтримку. 

14. Підготовлено та подано проект «GREENPOP» (Геотермальні 

ресурси та енергетика для суспільства) в рамках програми Горизонт 

Європа в консорціумі з університетами Німеччини, Франції, Австрії, 

Казахстану. Координатор проекту проф. Олена ІВАНІК. 

15. Підготовлено та подано проект «GAIA» (Геомеханіка із 

застосуванням штучного інтелекту) у рамках програми Горизонт Європа, 

Марія Скадовська-Кюрі у консорціумі з університетами, інститутами, 

лабораторіями та компаніями Норвегії, Австрії, Італії, Іспанії, Німеччини, 

Колумбії, ПАР, Куби, Чехії, Великобританії, Португалії, Аргентини, США, 

Гонконгу, Австралії, КНР – всього 17 учасників та 4 асоційованих 

партнерів. Координатор проекту від ННІ «Інститут геології» проф. Олена 

ІВАНІК. 

16. З травня 2022 р. КНУ імені Тараса Шевченка підключений на 

партнерських умовах до виконання проекту «Effective Factorisation 

techniques for matrix-functions: Developing theory, numerical methods and 
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impactful applications» («Ефективні методи факторізації матричних 

функцій: розвиток теорії, чисельних методів та ефективних застосувань») 

в рамках Програми «Горизонт-2020». Головний координатор Проекту – 

Aberystwyth University (Уельс, Британія). Координатор з боку Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – доктор геол. наук, 

професор Олексій КАРПЕНКО. 

17. Розглядаються можливості створення спільного наукового 

центра наук про Землю, які були обговорені із аташе з культурних та 

наукових питань посольства Франції в Україні Алікс де Гассар. 

18. Відбувається оформлення участі у програмі академічної 

мобільності студентки магістратури 1 року навчання, ОП «Геологія» 

Оксани БОНАЦЬКОЇ в Університеті Загребу (Хорватія). 

19. Проведено серію зустрічей з представниками Університету 

Абердину (Великобританія) на яких було обговорено співпрацю у 

підготовці фахівців з нафтогазової геології. Координатори проекту проф. 

Сергій ВИЖВА, доц. Іван ВІРШИЛО. 

20. У березні 2022 року доктор Ксенія БОНДАР взяла участь у 

тренінгу 3rd COST Action SAGA Training School ‘MAGNETIC 

LABORATORY METHODS IN SUPPORT OF ARCHAEO-GEOPHYSICAL 

RESEARCH' Інститут геофізики, Прага, Чеська Республіка), нею зі 

співавторами підготовано частину книги  COST Action SAGA book ‘World 

Archaeogeophysics’ to be published by Springer as Gold Open Access, in their 

series 'One World Archaeology' (https://www.springer.com/series/8606), 

готується стаття про стан геофізичних досліджень в Україні до видання 

The Leading Edge. Опублікована стаття в журналі Archeological Prospection 

(Q1, Scopus). 

21. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну з 

ННІ «Інститут геології» було відраховано лише двох іноземних студентів. 

Станом на початок другої половини травня, всі іноземні студенти сплатили 

за навчання. 

22. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 

було оброблено декілька десятків інформаційних повідомлень стосовно 

можливостей навчання та стажування за кордоном. Інформаційні 

повідомлення, які підходили за освітніми спеціальностями та науковими 

напрямками досліджень студентам, викладачам та співробітникам нашого 

інституту, розсилались завідувачам кафедр. Завдяки таким інформаційним 

повідомленням наші студенти та співробітники потрапили на програми 

стажування в Університет Урбіно імені Карло Бо (Італія), Університет 

Мосарика (Чеська Республіка) та інші. 

 

 

 

 

 

 

https://www.springer.com/series/8606
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Інформатизація. 

1. Розроблена структура нового сайту ННІ «Інститут геології» та нових 

сторінок кафедр (відп. Демидов В.К.) 

2. Створені та постійно підтримуються Facebook сторінки кафедр та 

інституту (відп. сектор ІОЦ, зав. навчальних лабораторій).  

3. Регулярне поновлення інформації на сайті інституту і кафедр – 2020–

2025 рр. (відп. ІОЦ, зав. навчальних лабораторій). 

4. Впровадження системи електронного документообігу АСКОД. 

Покищо доступ до системи, яка працює в тестовому режимі, мають 

директор Вижва С.А. та інж. 1 кат. Суркова О.С. В перспективі – 

приєднання всі зав. кафедрами. 

 

Виховна робота 

 

Головною формою виховної роботи, найбільше прийнятною і поширеною, 

є навчальний процес, під час якого відбувається безпосереднє спілкування 

викладачів зі студентами. На плані заходів із виховної роботи негативно 

позначився карантин, а від 24 лютого2022 р.  і воєнний стан. Через обмеження, 

викликані дотриманням вимог воєнного часу і тимчасової евакуації деяких 

студентів із місць проживання, більшість запланованих заходів довелося 

відтермінувати або ж зовсім відмінити. 

Загальна кількість студентів денної форми навчання в ННІ «Інститут 

геології» станом на 27.06.2022 року становить 352 осіб, із них 36 іноземців (35 з 

Туркменістану, 1 із КНР). 

Завдяки спільним зусиллям органів студентського самоврядування, 

студентського профкому та активу протягом звітного періоду в інституті 

відбулися деякі корисні заходи. До таких можна віднести перш за все 

волонтерську діяльність і професійну агітацію в школах за місцями постійного 

проживання в період воєнних подій.  

Патріотично налаштовані викладачі і студенти нашого інституту активно 

діє як на лінії зіткнення, так і в тилу. Один викладач і двоє студентів інституту 

беруть участь у бойових діях: один у складі ЗСУ, двоє у силах територіальної 

оборони. Волонтерською діяльністю різного спрямування займаються близько 

20 співробітників і студентів інституту. 

Протягом семестру в інституті активно працювали органи студентського 

самоврядування – студентський парламент на чолі зі студенткою 4 курсу Дарією 

ЧЕРТОВОЮ та студентська рада гуртожитку №7, заступником голови якої є 

студентка Наталія БУДЖЕРАК. Студентський профком із листопада 2019 року 

очолює студентка 4 курсу ОС «бакалавр» Марія САХАРЧУК. За науково-

дослідницьку діяльність протягом семестру отримали додаткові бали 12 

студентів. Серед них двоє взяли участь у міжнародній зарубіжній конференції, 

семеро -- у міжнародній в Україні. Також маємо переможницю міжнародного 

конкурсу наукових робіт ст. Марію ЯКОВЕНКО, котра рекомендована Вченою 

радою університету  на стипендію Верховної Ради України. 
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Понад 17 студентів нашого інституту беруть активну участь у діяльності 

органів студентського самоврядування університету, у складі студентського 

парламенту університету, у студентській раді гуртожитку №7. Регулярно 

виконується інформування студентського колективу про актуальні події в житті 

університету і інституту, проводяться опитування з проблем організації і 

вдосконалення навчального процесу в режимі онлайн, робота з професійної 

орієнтації майбутніх абітурієнтів нашого інституту, привітання з державними і 

професійними святами тощо. 

Активом співробітників і студентів було створено відео для КНУ Експо-

2022, відео для абітурієнтів у проєкті ТиКНУ. 

Крім того, відбувалися спортивні заходи, за результатами яких 

відзначилися і наші студенти. Студентка 1 курсу Анастасія БОГУШ-

ЗАДНІПРЯНА на міжуніверситетських змаганнях із бадмінтону (турнір 

«Співдружність») посіла 1 місце у категорії WS (одиночні ігри між дівчатами) і 

3 місце у категорії WD (парні ігри). 

Студент 4 курсу Олексій ПОНОМАРЕНКО потрапив у десятку кращих за 

результатами Всеуніверситетського онлайн-турніру з шахів. 

Загальна кількість іногородніх студентів інституту, що мешкають у 

гуртожитках, станом на сьогодні разом із іноземцями становить 135 осіб (93 

студенти в гуртожитку №7, 12 студентів у гуртожитку №12, 29 студентів у 

гуртожитку №22). На превеликий жаль, через гострий дефіцит ліжко-місць у 

гуртожитках студмістечка непоселеними залишаються 20 іногородніх студентів 

інституту (бакалаврів 1 і 2 курсів), котрі не належать до пільгових категорій 

стосовно поселення. 

Переважна більшість іногородніх студентів Інституту геології на сьогодні 

мешкає вдома і навчається у віддаленому режимі. 

 

Управління інститутом/кафедрою, в тому числі можливі шляхи 

реорганізації. 

 

Виклики, пов’язані з воєнним станом привели до необхідності оптимізації 

структури та кадрового складу НПП інституту. Зокрема за результатами аналізу 

ПФВ та НМЦ університету встановлене співвідношення між кількістю студентів 

та викладачів, передбачене постановою КМУ №1134 від 17.08.2002 р. На 01.2022 

р. в ННІ «Інститут геології» навчалось 385 осіб, було задіяно 43.5 ставок НПП 

та 3 ставки АУП. За погодженням з керівництвом університету кількість ставок 

НПП по інституту з 1.09.2022 р. має складати 33.25. Керівництвом інституту був 

запропонований наступний принцип узгодження існуючих і проектних ставок: 

пенсіонери – 50%; чоловіки призивного віку- 75%; жінки, що не перебувають  на 

військовому обліку– 60%. На даний час більшість викладачів погодились з цим 

підходом. Хоча є окремі співробітники, які претендують на особливий статус. З 

ними ведеться робота методом поступових наближень.  

Відпрацьовується оптимізація моделі управління і структура Інституту. 

Зокрема виявилось, що відсоток АУП (керівництво + завідуючі кафедрами) є 

найвищим в університеті. 
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Вченою радою інституту 18 травня 2022 р. прийнято рішення про 

перейменування ННІ «Інститут геології» в ННІ «Інститут наук про Землю» і 

погоджено зменшення кількості кафедр з 7 до 5, а 15 червня розроблені і 

схвалені основні принципи реорганізації кафедр. 

Крім цього Інститут виступив з ініціативою створення єдиного комплексу 

підготовки фахівців зі спеціальності 193 –Геодезія та землеустрій на базі ННІ 

«Інститут геології». 

16 червня 2022 р. на об’єднаному засіданні 3-х комісій Вченої ради 

університету (комісії з організації навчального процесу, кадрової комісії, комісії 

з перспективного розвитку) розглядалось питання перейменування Інституту та 

оптимізації його структури. Прийнято рішення перенести це питання на осінь.   

Основні дії будуть проведені після отримання результатів вступної 

кампанії. 

 

Матеріально-технічне забезпечення. 

 

До позитивних моментів у матеріально-технічному забезпеченні 

навчального процесу можна віднести: 

 

1. Експлуатація будівлі, інженерного обладнання,  інженерних мереж   

та прилеглої території аудиторного корпусу здійснювалася на 

належному рівні. 

2. За звітний період було проведено  поточний ремонт приміщення   

рекреації  ІІІ поверху   площею 60 м. кв. 

3. Підготовлені  підвальні приміщення для укриття персоналу та 

студентів  аудиторного корпусу  у разі  оголошення повітряної 

тривоги (приміщення звільнені від сторонніх предметів, а також 

здійснено фарбування стін). 

4. Підготовлені та подані до відповідних служб університету 

розрахунки обґрунтованої потреби коштів на оплату послуг та робіт, 

а також на придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю 

необхідних для забезпечення навчального процесу у 2023-2025 роках, 

та/або здійснення господарської діяльності. 

 
Розглянуто на конференції трудового колективу ННІ «Інститут геології» 30.06.2022 р.  

     

 

 

Директор ННІ «Інститут геології»     Сергій ВИЖВА 

 

 


