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1. РЕКТОРИ, ДЕКАНИ І КАФЕДРИ
ГЕОЛОГІВ-ВИПУСКНИКІВ 

Підготовка фахівців геологічного напряму неможлива без  
організації навчального та наукового процесів. Слід згадати рек-
торів, деканів, кафедри, які зробили свій внесок у виховання та 
отримання знань майбутніх випускників. 

Меморіальні дошки видатним геологам –  
ректору К. М. Феофілактову і академіку М. І. Андрусову  

встановлені в Червону корпусі університету  
на 4-му поверсі біля кабінетів 460 і 447 

Серед геологів ректорами Київського університету були  
Феофілактов Костянтин Матвійович (1818–1901) з березня 1880 р. 
по квітень 1881 р., Мельников Дмитро Федорович (1882–1937) із 
травня 1933 по квітень 1934 р., Бондарчук Володимир Гаврилович 
(1905–1993) із серпня 1944 по листопад 1951 р. [11]. Кожний з рек-
торів розвивав геологічний напрям в університеті. К. М. Феофілак-
тов майже 46 років (по 1891 р.) викладав курси мінералогії та гео-
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логії на природничому відділенні фізико-математичного факуль-
тету і на медичному факультеті й завідував кабінетом мінералогії 
та геології. К. М. Феофілактов передав університету власну гео-
логічну колекцію і створив мінералогічну лабораторію з великою 
бібліотекою спеціальної літератури. За його участю більш як на 
3000 одиниць поповнився цінними експонатами мінералогічний 
кабінет і збільшилася кількість геологічних книг. Д. Ф. Мельников 
сприяв створенню геолого-географічного факультету в 1933 р, за-
лучив до роботи в університеті відомих учених-геологів – академі-
ка М. І. Світальського, професорів В. І. Крокоса, М. І. Безбородька, 
Л. А. Крижанівського, молодого вченого В. Г. Бондарчука. З ново-
го 1933/34 навч. р. почали діяти кафедри військової підготовки та 
фізичного виховання. В. Г. Бондарчук організував велику роботу 
з відбудови зруйнованих під час війни навчальних корпусів, гур-
тожитків, лабораторій, сприяв відновленню і зміцненню матеріа-
льної бази університету. З 1944/45 навч. р. в університеті було 
відкрито нові факультети: філософський, економічний та міжна-
родних відносин. Геолого-географічний факультет реорганізу-
вався у два факультети: геолого-ґрунтознавчий та географічний. 
1949 р. створено Інститут підвищення кваліфікації викладачів 
вищої школи (реорганізований в 1956 р. в Інститут підвищення 
кваліфікації викладачів суспільних наук, тепер – Інститут після-
дипломної освіти).  

Наступними ректорами університету були: Голик Олександр 
Захарович (1906–1991), Швець Іван Трохимович (1901–1983), 
Білий Михайло Ульянович (1922–2001), Скопенко Віктор Васи-
льович (1935–2010) і Губерський Леонід Васильович (нар. 1941 р.) 
з 2008 р. За час ректорства О. З. Голика (1951–1955) зведено но-
вий лабораторний корпус Астрономічної обсерваторії (1951), від-
крито Зоологічний музей (1951) та засновано радіофізичний фа-
культет (1952) на базі кафедри фізичної електроніки. 1953 р. від-
крито факультет журналістики на базі відділень журналістики 
філологічних факультетів Київського та Харківського університе-
тів. І. Т. Швець очолював Київський університет протягом 14 ро-
ків (1955–1969). За цей час розпочалося будівництво нових на-
вчальних корпусів і гуртожитків університету в Голосіївському 
районі, завершено зведення нової п'ятиповерхової будівлі хіміч-
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ного факультету. 1956 р. створено Обчислювальний центр,  
а в 1969 р. – факультет кібернетики. За час ректорства 
М. У. Білого, що тривало 15 років (1970–1985), було ініційовано 
будівництво університетського містечка: споруджено сім навча-
льних корпусів, вісім гуртожитків для студентів та аспірантів, 
чотири багатоповерхові житлові будинки для викладачів і співро-
бітників університету, розбудовано оранжерею в Ботанічному 
саду ім. акад. О. В. Фоміна. За всю історію ректорства універси-
тету В. В. Скопенко був найдовший термін – 23 роки (1985–2008). 
За цей період відбулись істотні структурні зміни: у 1988 р. на базі 
факультету міжнародних відносин і міжнародного права було 
утворено Інститут міжнародних відносин і міжнародного права 
(нині Інститут міжнародних відносин); 1990 р. на філологічному 
факультеті реорганізовано фольклорно-етнографічну лаборато-
рію; у 1991 р. на базі п'ятьох профільних кафедр утворено факу-
льтет соціології та психології; розпочав роботу Інститут україно-
знавства (нині Центр українознавства); у 1992 р. організовано 
міжфакультетський Лінгвістичний навчальний музей; 1993 р. фа-
культет журналістики реорганізовано в Інститут журналістики; 
у 1996 р. утворено Інститут менеджменту та фінансів; 1998 р. від-
ділення військової підготовки перетворено на Військовий інсти-
тут; з 2001 р. розпочав роботу Інститут філології, утворений  
об'єднанням факультетів іноземної філології й філологічного фа-
культету та включенням до складу відділення сходознавства; 
2004 р. прийнято новий університетський Статут; побудовано 
й відкрито в травні 2005 р. новий корпус географічного факуль-
тету та бібліотеки природничих факультетів. У цей період від-
булася реорганізація приміщень геологічного факультету з дру-
гого поверху на четвертий, де раніше розміщувалися географи. 
У період ректорства В. В. Скопенка розпочато реформу універ-
ситетської системи освіти в умовах незалежності Української 
держави, а університет Указом Президента України (1994) було 
проголошено національним зі статусом автономного, самовряд-
ного навчального закладу.) 

Л. В. Губерський на посаді ректора (з 2008 р.) здійснює фун-
даментальний розвиток університету, його навчальної й наукової 
роботи. За останній час в університеті створено цілу низку нових 
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підрозділів: інститут високих технологій, факультет інформацій-
них технологій; науково-навчальний центр "Інститут біології", в 
якому об'єднали біологічний факультет як навчальний підрозділ 
та інститут фізіології, Ботанічний сад і Канівський природний 
заповідник як підрозділи наукові. До університету ввійшли Інсти-
тут державної охорони, два коледжі (геологорозвідувальних тех-
нологій та оптико-механічний), український фізико-математич-
ний ліцей [7]. Таким чином, діяльність університету у сфері під-
готовки кадрів охоплює освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра, підготовку кадрів 
вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, а також набуття 
повної середньої освіти елітного рівня. Посилюється взаємодія 
факультетів, інститутів і коледжів, які поступово інтегруються в 
потужний навчально-науковий комплекс. Станом на вересень 
2014 р. Київський університет пропонує програми підготовки за 
12 спеціальностями для молодших спеціалістів, за 53 напрямами 
підготовки для бакалаврів, за 60 спеціальностями для спеціалістів 
і за 95 спеціальностями для магістрів. Соціологічні опитування 
першокурсників свідчать, що головним мотивом свого вступу до 
Київського університету є престиж і статус КНУ та наявність по-
трібної їм спеціальності. Університет активно розвиває співробіт-
ництво із зарубіжними університетами. КНУ має двосторонні 
угоди із 214 зарубіжними освітніми й науковими закладами 
57 країн світу. Тільки за 2014 р. було укладено угоди з 27 новими 
університетами. Факультети й інститути плідно співпрацюють із 
зарубіжними партнерами в напрямку започаткування програм 
подвійного дипломування. Університет бере участь у міжнарод-
них освітніх проектах і програмах, які фінансуються Європейсь-
ким Союзом – Темпус, програма імені Жана Моне, Еразмус Мун-
дус, європейський літературно-перекладацький проект "Транс-
стар". Крім того, для отримання грантів і стипендій студентами 
і викладачами університет тісно співпрацює з німецьким бюро 
академічних обмінів (DAAD), офісом австрійських стипендіаль-
них програм (ОeAD), освітніми та науковими програмами за під-
тримки фондів Фулбрайта і Александра фон Гумбольдта. Для за-
безпечення академічної мобільності в університеті розроблено 
і прийнято принципово нову концепцію вивчення іноземних мов 
студентами немовних факультетів. Л. В. Губерський реалізовує 
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план із створення комфортних умов для навчання, праці та відпо-
чинку в університеті. Працює творчий салон художньої самодія-
льності. 2012 р. зроблено капітальний ремонт геологічного факу-
льтету, а через два роки геологічний факультет реорганізовано в 
Навчально-науковий інститут "Інститут геології". З 2012 р. Київ-
ський геологорозвідувальний технікум реорганізовано в Коледж 
геологорозвідувальних технологій і підпорядковано університету. 
2014 р. відкрито спортивну арену. Це стадіон, побудований на 
рівні світових стандартів. У період ректорства Л. В. Губерського 
створено сприятливі умови для реалізації творчого і наукового 
потенціалу студентів і співробітників університету.  

Ректор акад. 
Скопенко В. В.

Ректор акад. 
Губерський Л.В. 

Ректори університету за час існування  
геологічного факультету 

Нині в університеті на 17 факультетах, у 7 навчальних інсти-
тутах, в 1 навчально-науковому центрі здобувають вищу освіту 
25,9 тис. студентів. 



11 

Деканами геологічного напряму в Київському університеті бу-
ли: геолого-географічного факультету – В. І. Крокос (1933–1936), 
М. К. Шматько (1937–1938, 1943–1945), І. Ф. Мукомель (1938–
1941), геолого-ґрунтознавчого факультету – Б. О. Гаврусевич 
(1945–1948), С. П. Родіонов (1948–1949), геологічного факультету 
– С. П. Родіонов (1949–1951), Ф. А. Руденко (1951–1968),
М. Ф. Скопіченко (1968–1976), В. А. Сліпченко (1976–1985), 
А. Г. Солдак (1985–1988), В. С. Шабатин (1988–1999), В. Ф. Грін-
ченко (1999–2004), В. А. Михайлов (2004–2007, з 2013 р.), 
С. А. Вижва (2007–2012). Серед деканів були: один географ 
(І. Ф. Мукомель), двоє геофізиків (М. Ф. Скопіченко, С. А. Вижва), 
три гідрогеологи (Ф. А. Руденко, А. Г. Солдак, В. С. Шабатин) і сім 
геологів (В. І. Крокос, М. К. Шматько, Б. О. Гаврусевич, С. П. Ро-
діонов, В. А. Сліпченко, В. Ф. Грінченко і В. А. Михайлов) [4]. 

Проф.  
Крокос В. І.. 

Проф. 
Шматько М. К. 

Проф.  
Мукомель І. Ф. 

Проф. 
Гаврусевич Б. О. 

Проф. 
Родіонов С. П. 

Проф.  
Руденко Ф. А.  

Доц. 
Скопіченко М.Ф. 

Проф. 
Сліпченко В. А.  

Проф. 
Солдак А. Г.  

Доц.  
Шабатин В. С. 

Проф.  
Грінченко В. Ф. 

Проф. 
Вижва С. А. 

Проф. 
Михайлов В. А. 

Декани геолого-географічного, геолого-грунтознавчого  
і геологічного факультетів 
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Кожний з деканів зробив чимало для розвитку геологічної освіти. 
В. І. Крокос (1889–1936) підготував таких учнів, як Н. М. Баранова, 
В. Г. Бондарчук, В. М. Ващенко, М. Г. Дяченко, К. А. Жуковський, 
Г. В. Закревська та ін. М. К. Шматько (1875–1946) опублікував пер-
ші підручники українською мовою з кристалографії і мінералогії. 
І. Ф. Мукомель (1906–1975) займався географією сільського госпо-
дарства. Він уперше в колишньому СРСР підготував комплексний 
тематичний "Атлас сільського господарства Української РСР" 
(1958). Б. О. Гаврусевич (1908–1965) доклав багато зусиль для від-
новлення роботи мінералогічного музею, поповнення і розширення 
колекцій мінералів. С. П. Родіонов (1898–1961) багато зробив для 
розбудови Мінералогічного музею. Займався питаннями історії 
розвитку геологічних досліджень. За його сприяння розпочала ро-
боту лабораторія рентгеноструктурного аналізу – перша на той час 
у вищих закладах УРСР. Ф. А. Руденко (1912–1986) започаткував 
викладання нових навчальних дисциплін: "Динаміка підземних 
вод", "Механіка ґрунтів", "Гідрогеохімія" та ін. Під його керівниц-
твом уперше в Україні було підготовлено монографічне видання, 
відоме як 5-й том багатотомного видання "Гідрогеологія СРСР". За 
час керівництва факультетом (1968–1976) М. Ф. Скопіченком 31 
грудня 1968 р. відбулося відкриття нового корпусу геологічного та 
географічного факультетів на вул. Васильківській 90. Завдяки без-
посередньому сприянню М. Ф. Скопіченка створено галузеву ла-
бораторію геоелектричних досліджень, яка виконувала низку важ-
ливих наукових робіт в Україні, Туркменії та Росії. В. А. Сліпченко 
(1921–1999) розвивав практичні методи в галузі кристалооптики. 
Приділяв увагу популяризації та впровадженню петрографічних 
методик при проведенні досліджень прикладного характеру на 
підприємствах і в інститутах Києва. За сприяння А. Г. Солдака 
(1926–1993) розв'язувалися проблеми меліоративної гідрогеології, 
гідромеліоративного районування степової зони України і була 
створена база на х. Жуків з метою проведення бурової та гідрогео-
логічної навчальних практик. Завдяки зусиллям В. С. Шабатина 
(нар. 1934 р.) було створено: обчислювальний центр, обладнаний 
сучасною технікою, науково-навчальний центр мінералого-
геохімічних досліджень, реорганізовано базу проходження навча-
льної практики зі спеціальності "Гідрогеологія". За часи керівницт-
ва факультетом В. Ф. Грінченка (1941–2014) удосконалюється на-
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вчальний процес, залучені видатні вчені з Академії наук України, 
збільшилося фінансування договірних тем, зовні реконструйовано 
корпус факультету. Завдяки активній участі С. А. Вижви (нар. 1960 
р.) розвиваються міжнародні зв'язки, щорічно проводяться конфере-
нції, створено лабораторію петрофізичних досліджень. 2007 р. гео-
графічний факультет переїхав у новий навчальний корпус. У цей 
період оновлено вестибюль і вхід до корпусу геологічного факуль-
тету. За період деканства С. А. Вижви створено нові кафедри: геоін-
форматики в 2008 р. та геології нафти і газу 2010 р. В. А. Михайлов 
(нар. 1951 р.) доклав багато зусиль для залучення іноземних лекто-
рів, участі співробітників факультету в міжнародних дослідженнях, 
зокрема в країнах Африки, сприяв співпраці із закордонними за-
кладами та організаціями. 

Склад викладачів геологічного факультету 1958 р.  
(зліва направо): перший ряд – доц. Б. О. Гаврусевич, 

проф. Л. Д. Розов, проф. В. М. Головцин, проф. Ф. А. Руденко, 
проф. М. М. Клюшников, проф. А. П. Ротай;  

другий ряд – асист. О. В. Комарова, асист. М. В. Удовенко, 
асист. О. М. Онищенко, доц. О. Д. Сергєєв, доц. Т. М. Агафонова, 
старш. викл. Т. Х. Шелудько, доц. А. М. Безуглий, доц. О. Є. Попов; 

третій ряд – доц. В. С. Заїка-Новацький, доц. А. Г. Солдак,  
доц. Є. Г. Коровниченко, старш. викл. О. В. Іванніков,  
доц. В. Т. Латиш, асист. В. М. Васько, доц. Г. І. Банник,  

асист. О. С. Щириця 
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Набуття геологічної освіти вимагає залучення викладачів 
з таких наук, як хімія, фізика, математика, фізичне виховання, 
інформатика, геологія, геофізика та ін.  

Фотографії викладачів, які викладали на геологічному  
факультеті. 

Викладачі геологічних дисциплін 
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Викладачі геофізичних дисциплін 

Акад.  
Сельський В. А. 

Проф.  
Балабушевич І. А. 



17 

Доц. Дубовенко Ю.І. 

Проф. 
Чорний А.В. 

Проф. Орлюк М.І. 

Проф. Маслов Б.П. 

Проф. Кулік С.М. 

Доц. Чорна О.А. 

Проф. Бурахович Т.К. 

Доц. Гузій М. І.  Доц. Віршило І.В. Доц. Рева М. В. 

Доц. Кендзера О. В. 

Проф.  
Бахмутов В.Г. 

Проф. 
Трипільський О. А. 

Проф. Шуман В. М. 

Доц. Сухорада А. В.  

Асист. Бірдус С. О. Асист. Храпак В. В. 
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Викладачі гідрогеологічних дисциплін 

Викладачі з інших факультетів 

Викладачі та методисти 

Кафедра загальної та історичної геології бере початок від за-
снування Імператорського університету св. Володимира (1834) та 
відкриття на фізико-математичному відділенні філософського фа-

Проф. Є.Ю.Таран 
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культету кафедри мінералогії і геогнозії, яку очолювали: проф. 
Степан Федорович Зенович (1834–1836), декан фізико-матема-
тичного відділення проф. Ернест Карлович Гофман (1837–1842), 
ректор Київського університету проф. Рудольф Ернестович Трау-
тфеттер (1842–1845) і ректор Київського університету проф. Кос-
тянтин Матвійович Феофілактов (1845–1891). Після 1891 р. кафе-
дра розділилася на дві самостійні кафедри: мінералогії (та петро-
графії) та геології (та палеонтології), останню очолювали: проф. 
Павло Миколайович Венюков (1891–1903), проф. Микола Івано-
вич Андрусов (1904–1912), проф. Володимир Іванович Лучицький 
(з 1912 р.) [12]. Перша світова війна спричинила евакуацію уні-
верситету до Саратова (1915–1916), а революція дезорганізувала 
його життя, що і зумовила закриття 14 жовтня 1918 р. Геологи 
університету активно сприяли створенню Української Академії 
наук (УАН) (президент акад. Володимир Іванович Вернадський), 
при 2-му відділі якої відкрили в 1918 р. кафедру геології, яку очо-
лив Павло Аполлонович Тутковський. У 1920 р. на базі Київсько-
го університету були створені Київський медичний інститут 
і Київський вищий інститут народної освіти ім. Драгоманова 
(з 1926 р. Київський інститут народної освіти – КІНО). Вивчен-
ня геологічних дисциплін проводилося на геологічному циклі 
відділу природничих наук КІНО, в якому була створена П. А. Тут-
ковським науково-дослідницька кафедра геології. У 1926 р. одну її 
частину було реорганізовано в Інститут геологічних наук АН 
УРСР, першим директором якого став П. А. Тутковський. Другу 
частину кафедри геології переведено до Київського інституту на-
родної освіти, який реорганізовано в Київський Гірничо-геоло-
гічний інститут (1929–1933). Геологічний напрям очолювали на 
кафедрах: геології – Борис Леонідович Лічков (1924–1927), 
Володимир Іванович Крокос (з 1928 р.), загальної геології – проф. 
В. І. Крокос (1932–1936), історичної геології і палеонтології – 
акад. Борис Сидорович Чернишов (1939–1941). Вивчення геологі-
чних дисциплін проводилося на геологічному циклі відділу при-
родничих наук КІНО, а потім у Київському гірничо-геологічному 
інституті (1929–1933), який використовував навчально-
матеріальну базу університету [3].  
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У 1941–1944 рр. Київський університет евакуйований до 
Кзил-Орди, геолого-географічний факультет був закритий, ви-
кладачі-геологи та студенти воювали на фронтах, а в тилу на-
рощували мінерально-сировинну базу.  
Військове звання та посада на фронті співробітників і випуск-

ників факультету – учасників бойових дій Другої світової війни [1]:  
1. Александров Володимир Олександрович (06.1941–

11.1945 рр., гвардії старший лейтенант, командир роти) – заві-
дувач геологічною практикою, інженер лабораторії гідрогеоло-
гічних та інженерно-геологічних прогнозів, викладач на кафедрі 
регіональної геології. 

2. Антонюк Євгеній Іванович (06.10.1941–27.06.1945 рр., ста-
рший лейтенант, командир взводу) – доцент кафедри геофізики. 

3. Гук Віталій Іванович (04.1942–08.1944 рр., лейтенант-
інженер, орудійний номер) – доцент кафедри загальної геології. 

4. Гура Костянтин Олексійович (1943–1944 рр., курсант, ма-
трос) – професор кафедри геофізики. 

5. Дзекунов Микола Юхимович (08.1944–09.1945 рр., курсант,
радист-матрос) – провідний науковий співробітник, гідрогеолог. 

6. Жорнік Георгій Володимирович (1944–1947 рр., далекомір-
ник флоту) – доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології. 

7. Заїка-Новацький Валерій Семенович (11.1943–1945 рр.,
рядовий, автоматник) – професор, завідувач кафедри регіональ-
ної геології і палеонтології, заступник декана з наукової роботи. 

8. Коба Станіслава Федорівна (06.1942–16.10.1945 рр., ста-
ршина, червонофлотець Балтійського флоту) – майстер шліф-
майстерні. 

9. Латиш Василь Трохимович (04.1943–11.1945 рр., старший
сержант, старшина роти) – доцент, завідувач кафедри мінерало-
гії і геохімії. 

10. Лисенко Олександр Петрович (1939–1945 рр., майор, ко-
мандир частини) – завідувач дробильної майстерні. 

11. Максимов Опанас Єпіфанович (1941–1945 рр., капітан,
помічник начальника розвідвідділу штабу артилерії) – старший 
науковий співробітник, інженер музею. 

12. Онищенко Олександр Михайлович (1941–1946 рр., рядо-
вий) – доцент кафедри історичної геології та кафедри загальної 
та історичної геології. 
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13. Рипський Євген Володимирович (1941–1946 рр., рядовий,
командир артилерійського дивізіону) – доцент кафедри гідроге-
ології та інженерної геології. 

14. Рибалова Августина Василівна (11.1942–06.1945 рр., гва-
рдії старший сержант, санінструктор) – старший лаборант кафе-
дри історичної геології, завідувач факультетською спеціальною 
бібліотекою. 

15. Рождественський Віктор Володимирович (1943–1945 рр.,
майор артилерії) – заступник начальника Науково-дослідної  
сектора (НДС), інженер відділу метрології і стандартизації  
Науково-дослідної частини (НДЧ) КДУ. 

16. Руденко Федір Андрійович (11.1941–1945 рр., майор, за-
ступник командира полку) – професор, завідувач кафедри гідро-
геології та інженерної геології, декан факультету. 

17. Савченко Федір Якович (1941–1946 рр., командир башти
танка) – навчальний майстер із практик на кафедрі родовищ ко-
рисних копалин. 

18.Свистуненко Валентина Федорівна (04.1942–07.1945 рр., се-
ржант; радист, командир відділення) – старший лаборант кафедри 
мінералогії, асистент і співробітник геологічного факультету. 

19. Сергєєв Олександр Дмитрович (07.1941–07.1942 рр., мо-
лодший лейтенант, командир роти) – доцент кафедри палеонто-
логії, завідувач кафедри палеонтології. 

20. Скопіченко Михайло Федорович (1939, 1941–1945 рр.;
старший сержант, командир взводу) – доцент, завідувач кафедри 
геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних 
копалин, декан факультету. 

21. Сліпченко Вадим Антонович (1939–1946 рр., молодший
лейтенант, помічник командира взводу розвідки) – професор, 
завідувач кафедри петрографії, декан факультету. 

22. Соколовський Ігор Леонідович (1939–1945 рр., червоно-
армієць, військовий перекладач) – професор, завідувач кафедри 
загальної та історичної геології. 

23. Соляков Ігор Павлович (06.1941–10.1944 рр., молодший
лейтенант, командир взводу) – доцент кафедри гідрогеології та 
інженерної геології. 
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24.Тімошин Юрій Васильович (1943–1946 рр., червоноармієць,
лінійний наглядач роти зв'язку) – професор, завідувач кафедри гео-
фізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин. 

25. Шелудько Тетяна Хомівна (07.1941–10.1945 рр., лейте-
нант, помічних начальника політвідділу) – старший викладач. 

26.Яковлєв Віталій Аркадійович (1943–1945 рр., старший лей-
тенант, зв'язківець) – доцент кафедри родовищ корисних копалин.  

Ветерани-фронтовики (1970) (зліва направо): перший ряд: 
О. Д. Сергєєв, Т. Х. Шелудько, А. Є. Максимов, А. В. Рибалова, 

В. І. Гук; другий ряд: М. Ф. Скопіченко, В. Т. Латиш,  
В. А. Сліпченко, Є. І. Антонюк 

Діяльність у воєнні роки співробітників і випускників геологіч-
ного факультету – ветеранів праці у Великій Вітчизняній війні [8]: 

1. Агафонова Тетяна Миколаївна (1939–1942 рр. консультант
Державного інституту прикладної хімії м. Ленінград під час блока-
ди міста. 1943–1944 рр. мінералог Березівської геолого-
розвідувальної контори тресту "Алтайцветметразведка") – профе-
сор кафедри мінералогії і геохімії, старший науковий співробітник.  
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2. Безуглий Андрій Мефодійович (розвідував розсипи каси-
териту в Казахстані (руди на олово) – доцент, завідувач кафедри 
загальної геології. 

3. Гаврусевич Борис Олександрович (1942–1944 рр. очолює
експедиції Наркомцвєтмету СРСР на Уралі) – доцент, завідувач 
кафедр: геохімії та мінералогії і геохімії, декан геолого-ґрунто-
знавчого факультету. 

a. Ейнор Ольгерд Леонардович (знайшов два родовища ву-
гілля на Уралі, до речі, одне з них, Гремячинське, розробляється 
й донині) – професор, завідувач кафедри регіональної геології, 
палеонтології та геології СРСР.  

4. Клюшников Михайло Миколайович (розвідував родови-
ще бокситів – руди на алюміній на Уралі) – професор, завідувач 
кафедри історичної геології. 

5. Комарова Ольга Василівна (1942–1943 рр. працювала в
Київському гідромеліоративному інституті) – доцент кафедри 
регіональної геології та геології СРСР, науковий керівник па-
леонтологічного музею. 

6. Коровниченко Герасим Маркович (у районі м. Воло-
дарськ-Волинський займався розвідкою п'єзокварцу) – доцент 
кафедри петрографії. 

7. Куліковський Вацлав Костянтинович (1941–1947 рр. пра-
цював у геологічних експедиціях Верхоянського краю об'єднання 
"Дальстрой", займався пошуком золота й олова на Колимі) – заві-
дувач кафедри геології родовищ корисних копалин, професор. 

8. Румянцева Зоя Сергіївна (1942–1945 рр. працювала на за-
воді в м. Ташкент) – старший науковий співробітник НДЧ. 

9. Седлецький Іван Дмитрович (працював ректором Сверд-
ловського університету; міські власті Єкатеринбурга за його са-
мовіддану працю з підготовки кадрів вищої кваліфікації назвали 
одну з вулиць міста його іменем) – професор, завідувач кафедри 
мінералогії і кристалографії. 

10. Скаржинський Всеволод Ігорович (працював 1941–1946 рр.
у Хабаровському краї гірничим майстром, начальник пошукової 
партії, відкрив і розвідав родовище кобальту) – професор, завіду-
вач кафедри геології родовищ корисних копалин, старший науко-
вий співробітник НДЧ. 
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Непроста ситуація склалася з геологами, які працювали під 
час окупації, але робили все на користь Батьківщини. Вони за-
лишилися невизнаними патріотами своєї країни: 

1. Бартошевський Василь Іванович (1941–1943 рр. працював
у геологічному інституті, створеному окупантами в Києві, з 
1942–1943 рр. за завданням партизан Київської області викону-
вав заходи для зриву розвідувальних і пошукових робіт на п'єзо-
кварцовому родовищі у Володарськ-Волинському районі, а піс-
ля звільнення території 1944–1945 рр. відновив і передав геоло-
гічне обладнання і матеріали до Українського геологічного 
управління Міністерства геології СРСР) – доцент кафедри гео-
логії родовищ корисних копалин. 

2. Коровниченко Герасим Маркович (1942–1943 рр. у районі
м. Володарськ-Волинський займався розвідкою п'єзокварцу і робив 
усе можливе, щоб запобігти відкриття родовищ моріону для оку-
пантів, а після звільнення території в 1944–1945 рр. виконував гео-
логознімальні роботи і передав детальну геологічну карту Волині 
до Украгеолуправління СРСР) – доцент кафедри петрографії. 

Збережені геологічні матеріали набули великого значення з 
відновлення експлуатації родовищ і планування подальших гео-
логічних робіт.  

Під час війни, коли чоловіки були на фронті, на підприємст-
вах працювали жінки і підлітки.  

Толстой Михайло Іванович (після закінчення 7-го класу в 1942–
1944 рр. працював токарем на військовому заводі) – професор, за-
відувач кафедри геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ 
корисних копалин. 

1944 р. у складі Київського університету відновили роботу на 
геолого-ґрунтознавчому (із 1949 р. – геологічному) факультеті 
кафедра загальної геології, якою завідували ректор Київського 
університету проф. Володимир Гаврилович Бондарчук (1944–
1951), доц. Андрій Мефодійович Безуглий (1952–1971), та кафед-
ра історичної геології і палеонтології під керівництвом акад.  
Бориса Сидоровича Чернишова (1944–1946), яка в 1946 р. розді-
лилася на кафедру історичної геології (проф. Михайло Микола-
йович Клюшников, 1946–1976 рр.) і кафедру палеонтології (акад. 
Б. С. Чернишов, 1946–1949; доц. Олександр Дмитрович Сергєєв, 
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1949–1950 рр.; проф. Григорій Іванович Молявко, 1951–1954 рр.). 
Кафедра загальної геології з 1971 по 1976 р. була об'єднана з ка-
федрою геології СРСР і палеонтології (доц. Ігор Євгенович Слен-
зак, 1945–1950 рр.; проф. Ольгерд Леонардович Ейнор, 1950–
1971 рр.) і одержала назву кафедри геології СРСР та загальної 
геології (проф. О. Л. Ейнор, 1971–1976 рр.). Як єдина структурна 
одиниця геологічного факультету (Інститут геології з 2014 р.) ка-
федра загальної та історичної геології існує з 1976 р. під керівни-
цтвом проф. Ігоря Леонідовича Соколовського (1976–1984), 
доц. Віталія Івановича Гука (1984), проф. Сергія Амвросійовича 
Мороза (1984–1997), проф. Олександра Івановича Лукієнка 
(1997–2003), проф. Віктора Васильовича Шевчука (2003–2011), 
доц. Олени Михайлівни Іванік (із 2011 р.). 

Ветерани війни (1970) (зліва направо):  
перший ряд: Є. В. Рипський, В. Ф. Свистуненко, Т. Х. Шелудько, 

Ф. А. Руденко, В. В. Рождественський;  
другий ряд: А. В. Рибалова, В. С. Заїка-Новацький,  
В. К. Куліковський, В. С. Латиш, О. Д. Сергєєв,  

В. О. Александров, О. П. Лисенко;  
третій ряд: В. І. Гук, О. Є. Максимов,  
О. М. Онищенко, В. А. Сліпченко 
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Склад кафедри загальної та історичної геології 2014 р. 
(зліва направо):  

перший ряд – cтарш. лаб. Н. В. Драч, інж. 2-ї кат. Г. Є. Іванкевич, 
проф. В. В. Шевчук, доц. О. М. Іванік, проф. О. І. Лукієнко, 
другий ряд – асист. О. С. Огієнко, зав. лаб. В. П. Янченко, 

старш. лаб. Н. М. Іванченко, доц. Д. В. Кравченко,  
інж. 1-ї кат. Л. В. Тустановська, старш. наук. співроб. Л. В. Попова, 

інж. 1-ї кат. О. М. Омоховська, доц. Л. С. Киселевич, 
асист. А. Є. Мазко 

Історія мінералогічних досліджень бере початок у Київському 
університеті з відкриттям 1834 р. кафедри мінералогії і геогнозії. 
Після розділення цієї кафедри в 1891 р. на дві незалежні кафедри 
мінералого-петрографічний напрям очолювали на кафедрах: мі-
нералогії (і петрографії) проф. Петро Якович Армашевський 
(1891–1918), петрографії і корисних копалин – Микола Іванович 
Безбородько (1930–1937), Лук'ян Григорович Ткачук (1937–1941), 
геохімії – доц. Борис Олександрович Гаврусевич (1944–1952), 
мінералогії (і кристалографії) – проф. Михайло Капітонович 
Шматько (1944–1946), проф. Сергій Петрович Родіонов (1946–
1951), петрографії – проф. Володимир Іванович Лучицький 
(1945–1950), проф. Іван Степанович Усенко (1950–1958), 
доц. Вадим Антонович Сліпченко (1958–1980), мінералогії і гео-
хімії – проф. Іван Дмитрович Седлецький (1953–1955), доц. Борис 
Олександрович Гаврусевич (1955–1958), доц. Василь Трохимович 
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Латиш (1958–1976), проф. Юрій Олексійович Русько (1976–1978), 
доц. Олег Володимирович Зінченко (1979–1980). Шляхом об'єд-
нання в 1980 р. кафедри петрографії та кафедри мінералогії і гео-
хімії було створено кафедру мінералогії, геохімії та петрографії. 
Кафедрою керували: доц. Олег Володимирович Зінченко (1980–
1990), проф. Вадим Григорович Молявко (1990–1999), проф. Вік-
тор Федорович Грінченко (1999–2005), а з 2005 р. очолює проф. 
Сергій Євгенович Шнюков. Кафедра мінералогії, геохімії та пет-
рографії є випусковою зі спеціальності "Геохімія і мінералогія", 
яка була відкрита на геологічному факультеті в 1995 р. На кафед-
рі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями "Петро-
логія" (04.00.08) та "Мінералогія, кристалографія" (04.00.20).  

Склад кафедри мінералогії, геохімії та петрографії  
(зліва направо): інж. С. Т. Данилова, інж. 2-ї кат. З. Ю. Міщенко, 

асист. О. О. Павлова, старш. лаб. Т. Р. Гордієнко,  
мол. наук. співроб. Т. В. Митрохина, майст. Н. В. Оконішнікова,  

доц. А. П. Гожик, лаб. О. М. Бартош, проф. В. І. Павлишин, 
 інж. 1-ї кат. Ю. Л. Гасанов, доц. О. В. Зінченко,  

доц. С. Є. Шнюков, зав. лаб. В. О. Синицин, інж. О. В. Білан,  
доц. С. П. Савенок, доц. І. І. Лазарева, інж. 1-ї кат. О. Г. Бубнова,  

асп. Д. Ф. Марченков, проф. В. Ф. Грінченко,  
проф. В. І. Нестеровський, наук. співроб. І. В. Квасниця, 

доц. Г. Г. Павлов, проф. О. В. Митрохин 
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Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії за період з 1953 р. 
по 2014 р. зробила 21 випуск фахівців-геохіміків. Їх загальна 
чисельність налічує 254 вихованця, які навчалися тільки на ден-
ній формі. Найбільша кількість студентів була у 2005 р. – 
22 особи. Дипломи з відзнакою отримали 42 випускника. 
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Кількість випускників-геохіміків з 1953 р. по 2014 р. 

Кафедра геології родовищ корисних копалин була заснована 
1944 р. акад. Миколою Пантелеймоновичем Семененком [12]. 
Її діяльність пов'язана, головним чином, з вивченням закономірно-
стей розміщення в земній корі різних видів корисних копалин. Пе-
рший завідувач кафедри (1944–1953) – акад. М. П. Семененко, у 
подальшому кафедру очолювали проф. Євгеній Васильович Шев-
ченко (1953–1955), доц. Вацлав Костянтинович Куліковський 
(1955–1962 і 1964–1976), доц. Василь Іванович Бартошевський 
(1963), проф. Всеволод Ігорович Скаржинський (1977–1987), 
доц. Юрій Євгенович Добрянський (1987–1989), проф. Ігор Пав-
лович Щербань (1989–1997), проф. Дмитро Миколайович Щербак 
(1997–2004), проф. Володимир Альбертович Михайлов (з 2004 р.). 
На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 
04.00.11 – "Геологія металевих і неметалевих корисних копалин" та 
04.00.19 – "Економічна геологія".  
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Доц. Ю. Є. Добрянський, асист. Г. Г. Павлов,  
проф. В. К. Куліковський  

за обговоренням карти апатитоносності УЩ (1985) 

Кафедрами геологічного спрямування за період з 1938 р. по 
2014 р. зробили 75 випусків фахівців-геологів. Їх загальна чисель-
ність налічує 3006 вихованців, з яких 2551 особа навчалася на ден-
ній формі, а 455 – на заочному відділенні. Найбільша кількість сту-
дентів була у 2012 р. – 120 осіб. Дипломи з відзнакою отримали 
215 випускників. 
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Кількість випускників-геологів з 1939 по 2014 роки 
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Створення геофізичної спеціальності на геологічному факуль-
теті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
пов'язано з ім'ям видатного вченого і педагога, акад. АН УРСР 
Володимира Олександровича Сельського, з ініціативи якого в 
1944 р. на геолого-ґрунтознавчому факультеті був створений 
геофізичний відділ. З травня 1993 р. і по цей час кафедра імену-
ється кафедрою геофізики. Із самого початку кафедра мала на-
зву "кафедра геофізичних методів пошуків та розвідки корисних 
копалин" і готувала спеціалістів з чотирьох спеціалізацій: "Еле-
ктророзвідка", "Сейсморозвідка", "Гравімагніторозвідка" та "Ра-
діометрія". У різні роки кафедрою завідували відомі фахівці-
геофізики і видатні вчені: доц. Іларіон Аркадійович Балабуше-
вич (1946–1948), проф. Василь Миколайович Головцин (1948–
1962), доц. Михайло Федорович Скопіченко (1962–1976), проф. 
Михайло Іванович Толстой (1976–1981), проф. Юрій Васильо-
вич Тімошин (1981–1992), проф. Георгій Трохимович Продай-
вода (1992–2002), проф. Сергій Андрійович Вижва (з 2002 р.).  

Склад кафедри геології родовищ корисних копалин у 2013 р. 
(зліва направо): доц. М. М. Курило, доц. О. В. Дубина,  

проф. В. А. Михайлов, зав. лаб. В. О. Дяченко,  
доц. О. В. Омельчук, інж. 1-ї кат. Г. В. Донченко,  

мол. наук. співроб. О. О. Андреєва, проф. В. М. Загнітко,  
лаб. В. В. Федан, доц. В. В. Шунько, доц. О. В. Грінченко 
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На кафедрі геофізики розвиваються такі основні наукові на-
прями: геофізичний моніторинг небезпечних геологічних проце-
сів та екологічного стану середовища, сейсмоакустика, геофізичні 
дослідження свердловин, геоелектричні дослідження, інтерпрета-
ція гравімагнітних полів, петрофізичні дослідження, екологічна 
геофізика, магнетизм природних об'єктів та археологія. 

Силами співробітників кафедри геофізики в 2006–2007 рр. ство-
рено лабораторію петрофізичних досліджень колекторських власти-
востей гірських порід, яка дозволяє виконувати визначення колек-
торських властивостей як за атмосферних, так і за пластових умов. 

Склад кафедри геофізики на 2012 р. (зліва направо):  
верхній ряд – доц. П. І. Грищук, асист. П. М. Кузьменко,  

асп. В. Д. Петруняк, асист. А. П. Тищенко, доц. І. І. Онищук,  
доц. Д. А. Безродний, стар. лаб. В. С. Цуман,  
проф. В. М. Курганський, асп. Д. І.Онищук,  

зав. каф. проф. С. А. Вижва, асист. В. І. Онищук,  
зав. лаб. С. А. Попов, асп. І. Ю. Філліпакі,  

інж. 1-ї кат. Р. В. Хоменко, асп. Ю. А. Онанко, 
асист. В. К. Демидов; асп. В. О. Цибульський,  

мол. наук співроб. О. І. Меньшов;  
сидять – інж. 2-ї кат. Н. С. Єгорова, 
старш. наук співроб. І. Н. Безродна,  

інж. 1-ї кат. Т. В. Лисенко, асп. Є. В. Устенко 

Кафедра має широкий спектр творчих зв'язків з іншими орга-
нізаціями, у тому числі з провідними вищими навчальними за-
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кладами держав СНД і Міжнародними асоціаціями: Асоціацією 
геофізичних досліджень у свердловинах (АИС), Європейською 
Асоціацією геонауковців та інженерів (EAGE), Товариством 
геофізиків-розвідників (SEG) та Американською асоціацією 
геологів-нафтовиків (AAPG).  

1944 р. у складі геологічного факультету була створена кафе-
дра гідрогеології та інженерної геології. За цей час кожен із за-
відувачів зробив свій внесок у розвиток кафедри. Під керівницт-
вом проф. Костянтина Івановича Макова (1944–1949) було ство-
рено перший педагогічний колектив кафедри. У повоєнні роки 
колектив кафедри під керівництвом проф. Андрія Євтихійовича 
Бабинця (1949–1952) займався регіонально-геологічними дослі-
дженнями та вивченням мінеральних вод України.  

Склад кафедри гідрогеології та інженерної геології  
(зліва направо):  

сидять – доц. І. М. Байсарович, лаб. Л. В. Рудюк,  
інж. Н. Г. Загородня, інж. 2-ї кат. НДЧ Л. О. Каліниченко,  
стоять – зав. лаб. В. М. Ткаченко, доц. Б. М. Мандрик, 

асист. А. В. Шостак, доц. М. М. Костюченко,  
інж. 1-ї кат. Л. І. Чопорова, доц. С. В. Корнієнко,  

проф. М. М. Коржнев, доц. Д. Ф. Чомко,  
зав. каф. доц. О. Є. Кошляков, асист. В. І. Мокієнко,  

доц. Є. С. Кириченко 
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Науковий напрям школи під керівництвом проф. Федора  
Андрійовича Руденка (1952–1976) пов'язаний з вивченням умов 
формування підземних вод артезіанських басейнів України, ана-
лізом та обробкою даних гідрогеологічних досліджень. У цей 
період створено науково-дослідні лабораторії та науково-
дослідні групи. Напрям наукової роботи кафедри під керівницт-
вом проф. Ігоря Євгеновича Жернова (1977–1978) пов'язаний 
з моделюванням фільтрації і міграції підземних вод, еколого-
геологічними дослідженнями. Завідувач кафедри доц. Анатолій 
Григорович Солдак (1978–1988) і колектив кафедри займалися 
питаннями гідромеліоративного районування степової зони 
України. Значним внеском у вивчення ресурсів підземних вод 
Українського щита, а також в теорію і практику гідрогеології 
стали наукові дослідження під керівництвом проф. Миколи Іва-
новича Дробнохода (1988–2001). Напрямок наукової діяльності 
кафедри під керівництвом доц. Олексія Євгеновича Кошлякова 
(з 2001 р.) пов'язаний з гідрогеологічним моделюванням, ви-
вченням екологічних проблеми підземної гідросфери, охороною 
навколишнього середовища та раціональним використання при-
родних ресурсів при розробці родовищ корисних копалин. 

Кафедра гідрогеології та інженерної геології за період з 
1950 р. по 2014 р. зробила 60 випусків фахівців-гідрогеологів. Їх 
загальна чисельність налічує 2513 вихованців, з яких 1762 особи 
навчалися на денній формі, а 751 – на заочному відділенні. Най-
більша кількість студентів була у 1971 р. – 101 особа. Дипломи з 
відзнакою отримали 111 випускників. 

Геологічний факультет розвиває перспективні напрями в гео-
логічній галузі. 2008 р. було засновано кафедру геоінформатики. 
Кафедра почала готувати студентів за спеціалізацією "Геоінфо-
рматика", яку відкрито вперше в Україні. З 2008 по 2014 роки 
кафедру очолює чл.-кор. проф. М. А. Якимчук, а з 2015 р. – 
д-р техн. н. доц. В. І. Зацерковний. 

Випускники кафедри можуть працювати геологами, інжене-
рами, програмістами, адміністраторами та інспекторами в галузі 
геології та геологорозвідки, видобувної промисловості, охорони 
навколишнього середовища, природо-, надро- та землекористу-
вання, тобто мають чи ненайкращі перспективи працевлаштуван-
ня за спеціальністю та в споріднених сферах діяльності. 
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Денна Заочна Загальна

Кількість випускників-гідрогеологів з 1939 по 2014 роки 

Склад кафедри геоінформатики (зліва направо): 
чл.-кор. НАН України проф. М. А. Якимчук, лаб. О. П. Кравчук, 

інж. І. Р. Стахів, асист. В. К. Демидов, інж. І. С. Підлісна,  
доц. І. В. Тішаєв, проф. М. А. Жуков, асист. В. І. Онищук 



35 

2008 р. на геологічному факультеті відкрито нову спеціаліза-
цію "Геологія нафти і газу" (у межах напряму 6.040103 – 
"Геологія"). 2010 р. засновано кафедру геології нафти і газу (на-
каз № 296-32 від 16.04.10). Це наймолодша кафедра на геологіч-
ному факультеті. З 2012 р. розпочато підготовку магістрів-
геологів за спеціальністю 8.04010305 "Геологія нафти і газу". 

Склад кафедри геології нафти і газу (зліва направо):  
доц. М. Д. Крочак, старш. лаб. В. Г. Киселевич,  

старш. лаб. Т. Р. Гордієнко, зав. каф. проф. О. М. Карпенко,  
проф. В. В. Огар, доц. І. М. Байсарович,  

інж. 2-ї кат. Л. В. Островська, проф. В. А. Нестеровський 

Підготовка майбутніх геологів за спеціалізацією "Геологія 
нафти і газу" ведеться силами професорсько-викладацького 
складу факультету. Крім того, до навчального процесу залуча-
ються провідні фахівці нафтогазової галузі, які мають учені сту-
пені докторів і кандидатів наук. Під час навчальних занять сту-
денти виконують лабораторні роботи в навчальних і науково-
дослідних лабораторіях факультету. Обробка геолого-геофізич-
ної інформації з метою створення комплексних геолого-проми-
слових моделей нафтогазових родовищ, відновлення палеоумов 
формування пасток і покладів вуглеводнів виконується на базі 
обчислювальних класів і центру факультету з використанням 
програмного забезпечення провідних геофізичних і нафтогазо-
вих компаній світу. 
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Кафедра геології нафти і газу зробила перший випуск магіст-
рів у 2014 році. Їх чисельність налічує 14 вихованців, які навча-
лися на денному віддіделіні. Дипломи з відзнакою отримали 
7 випускників. 

Багато випускників геологічного факультету були викладача-
ми Київського геологорозвідувального технікуму (КГРТ). Серед 
них Г. В. Урванов, В. Є. Карабович, В. А. Таращанський, 
М. В. Старинський, В. М. Заворотько та ін. Слід зазначити, що 
велика кількість випускників геологічного факультету почали 
навчатися геологічній науці в КГРТ. Випускники технікуму 
отримували геологічні знання і солідну математичну підготовку, 
тому їм значно легше було навчатися на геологічному факультеті. 
Деякі з них отримали диплом з відзнакою, а пізніше – науковий 
ступінь фізико-математичних наук. Наприклад, це доктор наук 
Г. Т. Продайвода та кандидати: М. В. Рева і І. В. Тішаєв, які є ви-
пускниками кафедри геофізики. 

Випускники факультету – викладачі КГРТ (фотоальбом 1966 р.) 

КГРТ засновано 31 липня 1930 р. Технікум розпочав підготовку 
фахівців з таких геологічних спеціальностей, як геологорозвідува-
льна, гідрогеологічна та бурова. 1 вересня 1949 р. технікум розпочав 
заняття у власному навчальному корпусі по вул. Анрі Барбюса, 9. 
У 1952 р. була відкрита заочна форма навчання. 5 жовтня 2012 р. 
шляхом реорганізації технікум було приєднано до Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка як структурний 
підрозділ – Коледж геологорозвідувальних технологій.  

Вихованці факультету зробили суттєвий внесок у пропагуван-
ня української культури у світі. Випускник 1956 р. доцент Воло-
димир Минович Нероденко у 1958 р. створив і очолив народний 
фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка" в Київському 
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університеті. Гурт більше півстоліття представляє творчі досяг-
нення студентів Київського університету на сценах багатьох країн 
світу (Москва, Санкт-Петербург, Рим, Прага, Берлін, Варшава, 
Тбілісі, Ташкент, Єреван та ін.). 

Володимир Нероденко і танцювальна група колективу (1988) 

Частиною геологічного факультету є Студентське конструк-
торсько-дослідницьке бюро (СКДБ), організоване в 1982 р. згід-
но з наказом проректора університету № 431 "0" від 25.06.82. 
Засновником і науковим керівником СКДБ став випускник-
геофізик доцент Анатолій Васильович Сухорада, який і сьогодні 
є його ідейним натхненником. А. В. Сухорада підготував цілу 
плеяду учнів серед яких кандидати геологічних наук: М. І. Гузій, 
О. В. Круглов, К. М. Бондар, О. І. Меньшов, М. М. Решетник, 
С. А. Попов і Р. В. Хоменко. А. В. Сухорада є засновником На-
ціональної спілки магнітологів України та співавтором науково-
го відкриття "Явище петрофізичної фіксації геодинамічних про-
цесів гранітоїдними утвореннями". Анатолій Васильович є при-
кладом справжнього геофізика-польовика, який активно залучає 
молодь до експериментальних досліджень.  

2002 р. в Київському університеті засновано перший міжна-
родний студентський осередок Товариства геофізиків-розвід-
ників (SEG) в Україні. Куратором осередку є випускник-
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геофізик 1993 р. доцент Павло Іванович Грищук. Це надало до-
даткових можливостей для студентів для отримання іноземних 
журналів, відвідування міжнародних конференцій, участі в на-
вчальних курсах, конкурсах, залучення лекторів, працевлашту-
вання та ін. Осередок отримав грант $ 2000 на купівлю комп'ю-
терної техніки (комп'ютер, принтер, сканер, цифрова камера). 
Студенти і куратор отримують журнали The Leading Edge, 
Geophysics, книги за програмою Fred and Kathi Hilterman та до-
ступ до бази публікацій SEG. Багато студентів стали учасниками 
Студентської освітньої програми (SEP), брали участь у Студент-
ському лідерському симпозіумі (SLS). Осередком було запро-
шено багато лекторів і фахівців геофізичної галузі завдяки під-
тримці SEG. Це розширило інформаційний простір для членів 
осередку і співробітників геологічного факультету. Деякі студен-
ти поїхали навчатися за кордон. Кілька студентів влаштувалися в 
провідні компанії світу (Schlumberger, Shell). Деталі на сайті осе-
редку: http://seg.univ.kiev.ua 

Доц. А. В. Сухорада, зав. лаб. С. А. Попов,  
проф. О. І. Лукієнко на Побужжі 
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Випускники – члени осередку  

Товариства геофізиків-розвідників (SEG) 2003 р.  
у викладацькій кафедри геофізики (к. 329): О. А. Федоренко,  
В. І. Скорик, С. С. Осадчий, О. О. Силінська, О. В. Маковець, 

А. М. Макаренко, П. М. Кузьменко, М. М. Решетник,  
доц. П. І. Грищук, А. А. Тищенко, Ю. В. Лісовий, О. Ю. Мільченко 

 

 
Виступ ансамблю "Веснянка" на ювілейному концерті  

геологічного факультету (2014) 


