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3???. ВИДАТНІ ВИПУСКНИКИ 
ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Кафедра загальної та історичної геології виховала і підготувала 
цілу плеяду видатних учених. Це професори М. М. Клюшников 
(завідувач кафедри історичної геології (1946–1976), В. С. Заїка-Но-
вацький (завідувач кафедри регіональної геології та палеонтології 
(1976–1984), С. А. Мороз (завідувач кафедри загальної та історич-
ної геології (1984–1997), чл.-кор. НАН України, заступник дирек-
тора Інституту геологічних наук, проф. О. Ю. Митропольський,  
д-р геол.-мінерал. наук, провідний наук. співроб. ІГН НАН України 
В. Ю. Зосимович, д-р геол.-мінерал. наук, провідний наук. співроб. 
ІГН НАН України Б. Ф. Зернецький, д-р геол.-мінерал. наук, прові-
дний наук. співроб. ІГН НАН України Д. Є. Макаренко, Голова 
правління Спілки геологів України, голова правління Концерну 
"Надра", канд. геол.-мінерал. наук П. О. Загороднюк. Випускники 
кафедри загальної та історичної геології мають такі здобутки: 
проф. С. А. Мороз нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня 
(1997); проф. О. Ю. Митропольський – лауреат премії імені 
В. І. Вернадського АН УРСР (1985) та Державної премії України в 
галузі науки і техніки (2000);  

Багато випускників кафедри геофізики відзначено високими 
державними нагородами: лауреат Ленінської премії Л. М. Кобаєв 
(випускник 1958 р.), лауреати Державної премії СРСР 
В. В. Бродовой (вип. 1950 р.), М. І. Майко (вип. 1965 р.), лауреати 
Державної премії України – Т. С. Лебедєв (вип. 1949 р.), 
Н. П. Михайлова (вип. 1952 р.), А. В. Чекунов (вип. 1954 р.), 
О. М. Третяк (вип. 1954 р.), О. М. Харитонов (вип. 1955 р.), 
С. С. Красовський (вип. 1956 р.), І. П. Прилипко (вип. 1956 р.), 
В. О. Сливинський (вип. 1956 р.), О. Б. Гінтов (вип. 1957 р.), 
В. І. Старостенко (вип. 1958 р.), П. М. Муляр (вип. 1958 р.), 
О. М. Русаков (вип. 1959 р.), В. В. Гордієнко (вип. 1961 р.) у 2014 р. 
В. М. Шуман (вип. 1964 р.) і П. Г. Пігулевський (вип. 1984 р.), 
Премію Кабінету Міністрів України Т. К. Бурахович (вип. 1984 р.) 



41 

у 2013. Випускники кафедри геофізики – лауреати премії імені 
Тараса Шевченка (Г. Т. Продайвода), премії Національної акаде-
мії наук України для молодих учених (П. І. Грищук, 2000), стипе-
ндіати Кабінету Міністрів України (С. А. Вижва, 1994–1996; 
П. І. Грищук, 2002–2004; К. М. Бондар, 2012–2014 рр.). М. В. Рева 
нагороджений відзнакою "Відмінник освіти України" (2002). 
Г. Т. Продайводі присвоєно почесне звання "Заслужений діяч нау-
ки і техніки України" (2009), С. А. Вижві присвоєно звання "За-
служений працівник освіти України" (2009). Випускник кафедри 
акад. А. В. Чекунов протягом 15 років (1976–1991) очолював Ін-
ститут геофізики НАН України, з 1991 р. його очолює випускник 
кафедри акад. В. І. Старостенко. Випускники кафедри чл.-кор. 
НАН України, проф. М. А. Якимчук очолював Інститут приклад-
них проблем екології, геофізики і геохімії. Випускник кафедри д-
р геол. наук М. Д. Красножон (випуск 1970 р.) протягом багатьох 
років очолював Київське відділення УкрДГРІ і головний інсти-
тут УкрДГРІ. Нині ним керує випускник кафедри д-р геол.-
мінерал. наук С. В. Гошовський, який 1997–2000 рр. очолював 
Державний комітет з використання природних ресурсів України. 
Випускник 1964 р. Г. Ф. Нестеренко очолює Київський інститут 
інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект", який за 
його ініціативою став головним підприємством з напряму геофі-
зичних досліджень територій проммайданчиків енергетичних  
об'єктів у країнах СНД та Європи. Випускник кафедри 1954 р. 
М. К. Ківшик протягом багатьох років очолював ДГП "Укргеофі-
зика", яке є лідером надання геофізичних послуг на ринку Украї-
ни, з яким кафедра тісно співпрацює при проходженні виробни-
чих практик студентів і проведенні наукових розробок в області 
дослідження колекторів нафти і газу. Випускник кафедри 1990 р. 
В. П. Буковський очолював державне регіональне геологічне 
підприємство "Північгеологія", яке є однією з основних баз про-
ведення виробничих практик студентів-геофізиків і з яким ка-
федра також плідно співпрацює в науковому плані. Випускник 
кафедри 1983 р. Г. Д. Лісний працює заступником генерального 
директора ПрАТ "Центр обробки даних Надра", де студенти під 
час проходження практики вивчають новітні сейсмічні техноло-
гії. Випускник кафедри 1989 р. В. Г. Бахмутов очолює відділ 
геологічних і геофізичних досліджень Національного антаркти-
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чного наукового центру Міністерства освіти і науки України 
і відповідає за організацію та виконання завдань Державної про-
грами досліджень України в Антарктиці.  

Випускники геологічного факультету стали співвідкривачами 
великих родовищ: Велико-Токмацького манганового (Ю. І. Селін), 
хроміту (М. Т. Вадимов і Л. І. Орап), бокситів (Н. П. Михайлова), 
Старомлинківського буровугільного (О. О. Гойжевський), Гайсь-
кого мідноколчеданного (Н. Сибірська, лауреат Ленінської пре-
мії), цінних руд на Колимі (Ф. Є. Апельцин) і в Україні 
(В. М. Матвієнко і А. К. Лихтар, лауреати Ленінської премії). 

За видатні успіхи в розвитку науки Національна академія наук 
України обирає член-кореспондентів, а пізніше з них – дійсних 
членів академії або академіків. Серед випускників факультету 
член-кореспонденти НАН України: В. Я. Дідковський (1973), 
Ю. П. Мельник (1979), Р. Я. Бєлєвцев (1990), В. М. Семененко 
(1992), О. М. Харитонов (1992), Е. Я. Жовинський (2000), 
М. А. Якимчук (2000), О. Ю. Митропольський (2003) та ін.  
Дійсними членами академії є А. В. Чекунов (1979), Є. Ф. Шню-
ков (1982), В. І. Старостенко (1990), В. М. Шестопалов (1995), 
В. І. Лялько (2010), О. М. Паномаренко (2015).  
Дідковський Валентин Якович (06.02.1914–30.10.1995 рр., випу-

скник 1938 р.) – геолог, стратиграф-палеонтолог, доктор геолого-
мінералогічних наук (1965), професор (1972), член-кореспондент 
НАНУ (1973), завідувач відділу палеонтології і стратиграфії кайно-
зойських відкладів (1969–1986), заступник директора інституту 
геологічних наук НАН України (1969–1972), директор цього інсти-
туту (1973–1977), радник при дирекції (1977–1995), лауреат Дер-
жаної премії УРСР у галузі науки і техніки (1976). Учасник Другої 
світової війни. Брав участь у комплексному вивченні геології 
і геоморфології УЩ у зв'язку з пошуками розсипних родовищ, 
у геологічному обґрунтуванні траси Південно-Українського каналу 
і Кахововської ГЕС. Досліджував стратиграфію і фауну верхньо-
крейдяних відкладів України, палеобіономію неогенових басейнів, 
системний склад і екологію сучасних форамініфер Чорного, Азов-
ського та Середземного морів, Індійського та Атлантичного океа-
нів. Удосконалив стратиграфічну схему ярусного поділу неогено-
вих відкладів Півдня України за мікрофауною форамініфер. Автор 
понад 100 наукових статей і монографій. 
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Випускники геологічного факультету -  
вчені Національної академії наук України 

Мельник Юрій Петрович (07.08.1931-28.10.2009 рр., випуск-
ник геологічного факультету 1954 р. і хімічного – 1963 р.), вида-
тний геолог-геохімік у галузі фундаментальних проблем геоло-
гії, мінералогії і рудоутворення, фундатор експериментальної 
мінералогії, доктор геолого-мінералогічних наук (1973), член-
кореспондент НАН України (1979), завідувач відділу експери-

Пономаренко О. М. 

Семененко В. М. 

Якимчук М. А. 

Митропольський О. Ю. Бєлєвцев Р. Я. Шестопалов В.М. 

Старостенко В. І. Шнюков Є. Ф. Лялько В. І. 

Мельник Ю. П. Дідковський В.Я. 

Харитонов О. М. 

Чекунов А. В. 

Жовинський Е. Я. 
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ментальної мінералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудо-
утворення (1972–1996), завідувач відділу проблем екологічної 
безпеки Державного наукового центру радіогеохімії навколиш-
нього середовища НАН та МНС України (від 1996 р.), нині Ін-
ститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС Укра-
їни). Президент Українського мінералогічного товариства 
(1981–1991), голова експертної ради ВАКу України (з 1995 р.), 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
(1998) і премії ім. В. І. Вернадського (1974). На основі експери-
ментальних досліджень розвитку процесів формування складно-
го геохімічного циклу заліза і кремнезему Ю. П. Мельник упер-
ше у світі опрацював акумуляційну біогеохімічну модель утво-
рення докембрійських залізисто-кременистих порід і руд, узго-
джену із сучасним уявленням про еволюцію літосфери, атмос-
фери, гідросфери і біосфери. Він уперше опрацював системи 
погоджених термодинамічних констант мінералів заліза і маг-
нію і запропонував новий метод прогнозування властивостей 
реальних газів за високих температур і тисків, теоретично об-
ґрунтував глибинні процеси карбонатизації. На підставі теоре-
тичних і експериментальних досліджень Юрію Петровичу вда-
лося вирішити конкретні питання прояву та розвитку процесів 
метаморфізму залізисто-кременистих, карбонатних і ультраос-
новних порід Українського щита, пояснити утворення складної 
зональності залежно від варіацій температур, тиску та якісного 
аналізу флюїдів при метасоматозі. Автор близько 200 публіка-
цій, у тому числі 12 монографій, з яких дві видано за кордоном.  
Жовинський Едуард Якович (27.06.1934 р., випускник 1956 р.) 

Видатний український вчений, Фахівець широкого профілю в 
галузі геологічних дисциплін (стратиграфія, літологія, петро-
графія, геохімія, пошуки і розвідка корисних копалин, геоеколо-
гія). Доктор геолого-мінералогічних наук (1987), професор 
(1992), член-кореспондент НАН України (2000), Заслужений 
діяч науки і техніки України (1998), завідувач відділу пошукової 
та екологічної геохімії, заступник директора Інституту геохімії, 
мінералогії та рудоутворення НАН України, заступник академі-
ка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України, лауреат 
премії ім. В. І. Вернадського (1996). Головний редактор створе-
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ного за його ініціативою журналу “Пошукова та екологічна гео-
хімія”. Він є дійсним членом Міжнародної Асоціації геохіміків, 
бере активну участь у міжнародній співпраці з ученими інших 
країн, експерт міжнародних комісій INTAS, COPERNICUS, 
TASIS. Вагоме значення мають його роботи з геохімії процесів 
літогенезу, їхнього зв'язку з диференціацією й інтеграцією руд-
них сполук і формуванням родовищ корисних копалин. Роботи з 
геохімії окремих елементів та їхньої ролі в процесах гіпергенезу 
дозволили розробити наукові основи літолого-геохімічного про-
гнозування та пошуків корисних копалин. Він автор класичних 
наукових монографій з геохімії фтору та важких металів, які 
мають велике значення для спеціалістів різних наукових напря-
мів: геохіміків, екологів, медиків, біологів та агрохіміків. 
Е. Я. Жовинським уперше проведено вивчення речовинного 
складу осадових та осадово-вулканогенних формацій південно-
західної частини Східно-Европейської платформи та визначено 
основні закономірності утворення і розміщення корисних копа-
лин. Наукові дослідження автора привели до відкриття в Україні 
Збручанського родовища мінеральних вод, Бахтинського та Боб-
ринецького родовищ флюориту, що стали основою створення но-
вої мінерально-сировинної бази України, рудопроявів полімета-
лів, напівдорогоцінного каміння та багато інших. Е. Я. Жовинсь-
кий – обдарований педагог, він багато часу приділяє підготовці 
молодих наукових кадрів – кандидатів і докторів наук. За суміс-
ництвом більше 10 років викладав на геологічному факультеті 
Київського національного університету імені Т. Шевченка. Автор 
більше 200 наукових праць, у тому числі 25 монографій.  
Семененко Володимир Миколайович (19.07.1934 р., випуск-

ник 1956 р.) учений в галузі стратиграфії й палеонтології неоге-
нових відкладів південної частини території України, доктор 
геолого-мінералогічних наук (1985), член-кореспондент НАН 
України (1992), завідувач лабораторії біостратиграфії та хронос-
тратиграфії шельфів кайнозою (1982–1996), завідувач відділу 
стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів Інституту 
геологічних наук НАН України (з 1996 р.), голова неогенової 
секції Українського регіонального міжвідомчого комітету. Ос-
новним науковим напрямом В. М. Семененко обрав розв'язання 
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проблем кореляції верхньонеогенових відкладів Паратетису (ни-
зки басейнів, що утворилися вздовж гірських хребтів альпійсь-
кого орогенезу), Тетису (Середземномор'я) і Світового океану. 
Розробив кореляційну схему верхнього міоцену-пліоцену Пара-
тетису, Середземномор'я та океанічних областей. Це дало змогу 
визначити загальний напрям геодинамічних подій глобального 
масштабу в межах зазначеного інтервалу часу, змін клімату та 
палеоокеанологічної обстановки. В. М. Семенко розробив також 
хроностратиграфічну шкалу для морських верхньоплейстоцено-
вих відкладів Азово-Чорноморського басейну, датував вік терас 
континентального схилу Чорного моря. Усі ці роботи виконано 
вперше і є значним внеском в новітню стратиграфію неогенової 
системи. Автор близько 150 друкованих праць.  
Харитонов Олег Матвійович (06.06.1937–16.04.1998 рр., випус-

кник 1959 р.) учений-геофізик, доктор геолого-мінералогічних на-
ук (1991), член-кореспондент НАН України (1992), Лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки (1995), заступник 
директора з наукової роботи Інституту геофізики ім. С .І. Субботі-
на НАН України (із 1979 р.), завідувач відділу регіональних про-
блем геофізики (1987), завідувач філії кафедри геофізичних мето-
дів пошуків і розвідки корисних копалин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (1993). А. М. Харитонов керу-
вав роботами з детального і мікросейсмічного районування тери-
торії України, а також з оцінки сейсмічної небезпеки районів роз-
міщення АЕС України, був одним з наукових керівників міжнаро-
дного проекту "EUROBRIDGE". Займався дослідженнями спект-
ральних властивостей тонкошаруватих сейсмічних горизонтів для 
оцінки ефективності багатохвильової сейсморозвідки в розв'язанні 
пошукових і розвідницьких завдань. Результати проведених дослі-
джень дозволили обґрунтувати вченому нерівномірно-шарувату 
сейсмічну модель континентальної літосфери. Методичні рекоме-
ндації, запропоновані О. М. Харитоновим, мають важливе значен-
ня для підвищення ефективності розвідки нафтових, газових і вугі-
льних родовищ. Вони були реалізовані в наукових і виробничих 
організаціях України, Болгарії і Польщі. Автор близько 200 науко-
вих публікацій, у тому числі двох монографій. 
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Бєлєвцев Рудольф Якович (05.07.1937 р., випускник 1959 р.), 
відомий вчений в галузі дослідження петрології і геохімії мета-
морфічних порід докембрію. Доктор геолого-мінералогічних наук 
(1982), професор (1990), член-кореспондент НАН України (1990), 
завідувач відділу (1985–1994), заступник директора з наукової 
роботи (1994–1997) Інституту геохімії, мінералогії та рудоутво-
рення (ІГМР) НАН України, головний науковий співробітник 
Державного наукового центру радіогеохімії навколишнього сере-
довища НАН та МНС України (1997–2000), з 2000 р. – завідувач 
відділу Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та 
МНС України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки (1998) і премії ім. В. І. Вернадського (1978). Р. Я. Бєлєв-
цев широко відомий фахівець із вивчення фізико-хімічних про-
цесів метаморфічних, магматичних і метасоматичних порід до-
кембрію, дна Світового океану, геохімії процесів обміну речо-
вин у зовнішніх геосферах під впливом природних і техноген-
них чинників. Найважливіші результати наукових досліджень 
ученого такі: обґрунтовано регіональну метаморфічну зональ-
ність докембрію Українського щита, а також вертикальну мета-
морфічну зональність докембрію Криворіжжя до глибини 5 км 
за даними надглибокого буріння. За фізико-хімічним умовами 
утворення розчленовано магматичні й метаморфічні породи се-
рединних хребтів Індійського та Атлантичного океанів. Розра-
ховано параметри дифузійного масопереносення при формуван-
ні приконтактної зональності в піроксенових гранулітах По-
бужжя і габроїдах Коростенського масиву, а також у зональних 
гранатах порід залізисто-кременистої формації Криворіжжя. 
Сформульовано концепцію плутонічного формування контине-
нтальної земної кори Українського щита, у тому числі вулканіч-
но-плутонічне походження архейських зеленокам'яних масивів 
і лікваційно-інтрузивний генезис залізистих кварцитів докемб-
рію. Опрацьовано нову еволюційно-генетичну модель утворення 
гідротермальних родовищ золота, заліза та інших металів у до-
кембрії Українського щита, коли рудні концентрації не локалі-
зуються при метасоматозі, а перероблюються пізнішими процеса-
ми регіонального метаморфізму. Запропоновано нову геохімічну 
модель формування вільного атмосферного кисню не при фотоси-
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нтезі зелених рослин, а під час грозових процесів у каналах блис-
кавок; розраховано термодинамічні та кінетичні параметри проце-
сів обміну кисню в зелених рослинах, у блискавках і в озоновому 
шарі. Оцінено петрофізичні й геохімічні умови глибинної ізоляції 
радіоактивних відходів у кристалічних комплексах Українського 
щита. Автор 150 наукових праць, у тому числі 14 монографій.  
Митропольський Олексій Юрійович (07.04.1942 р., випускник 

1965 р.), учений в галузі морської геології, геохімії та геоекології. 
Доктор геолого-мінералогічних наук (1989), професор (1991), 
член-кореспондент НАН України (2003), заслужений діяч науки 
і техніки України, лауреат премії імені В. І. Вернадського 
АН УРСР (1985), лауреат Державної премії України в галузі нау-
ки і техніки (2000), нагороджений премією імені М. І. Іванюти 
(2002). Заступник директора Інституту геологічних наук НАНУ 
з наукової роботи та голова відділення геології океанів і морів 
Інституту геологічних наук НАН України (з 1992 р.), завідувач 
відділу сучасного морського седиментогенезу Інституту геологі-
чних наук АН УРСР (з 1987 р.). Був ініціатором разом з Яковом 
Бєлєвцевим і Євгеном Шнюковим проведеної в 1978–1979 рр. 
Першої спеціалізованої геолого-геофізичної (металогенічної) 
експедиції до Індійського океану на науковому судні "Академік 
Вернадський". 1986 р. як лектор ЮНЕСКО читав курс лекцій для 
слухачів 8 країн Західної Африки. У 1989–1994 рр. – професор 
кафедри морської геології – філії кафедри загальної геології Київ-
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 1996 р. обра-
ний членом Московської Академії педагогічних та соціальних на-
ук. 1998 р. – дійсний член Петербурзької Міжнародної академії 
наук екології, безпеки людини і природи. У 2000–2010 рр. викла-
дав курси "Геологія океанів і морів" та "Основи екології" на кафед-
рі загальної та історичної геології геологічного факультету Київсь-
кого національного університету ім. Тараса Шевченка. У працях 
О. Ю. Митропольського висвітлюється широке коло наукових про-
блем у галузях геохімії та гідрохімії донних відкладів, морської 
геології, седиментології, геоекології, ландшафтознавства, дослі-
джується визначення стану забруднення морських акваторій.  
Автор близько 400 друкованих праць, із них 13 монографій. 
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Якимчук Микола Андрійович (31.07.1954 р., випускник геоло-
гічного факультету 1976 р. і механіко-математичного – 1983 р). 
Відомий вчений-дослідник і теоретик математичної обробки 
геолого-геофізичних даних, фахівець в галузі геофізичних мето-
дів та геоінформатики. Доктор фізико-математичних наук 
(1998), професор, магістр ділової адміністрації (1995), дійсний 
член Української нафтогазової академії (1999), член-
кореспондент НАН України (2000). Створив і очолює Всеукра-
їнську асоціацію геоінформатики (2003). Обраний Головою 
Українського осередку Європейської асоціації геовчених і інже-
нерів (EAGE) – Local Chapter Kyiv у 2004 р. З 1986 р. – доцент, 
а 1990 р. – завідувач кафедри геофізичних методів філії Інститу-
ту підвищення кваліфікації Міністерства геології СРСР в м. Ки-
єві, з 1992 р. – проректор Державного Інституту бізнесу, мене-
джменту та перепідготовки кадрів Держкомгеології України. 
Генеральний директор, завідувач кафедри геотехнологій науко-
во-виробничого підприємства "Карбон" з 1994 р. У 1998 р. об-
раний директором Інституту прикладних проблем екології, гео-
фізики та геохімії. Постановою бюро Президії НАН України 
№ 373 від 17.12.99 р. призначений директором Центру менедж-
менту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологі-
чних наук НАН України. М. А. Якимчук учасник багатьох сві-
тових форумів, міжнародних конгресів і конференцій. Основні 
напрями його наукових досліджень стосуються питань геоінфо-
рматики, нафтогазової геології, математичних методів у геоло-
гії, менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю. Автор 
понад 495 наукових праць, серед яких – 11 монографій, 30 нау-
ково-методичних праць, наукові статті, підручники для студен-
тів, брошури та препринти. 
Чекунов Анатолій Васильович (24.03.1932–10.02.1996 рр., ви-

пускник 1954 р.) талановитий український вчений в галузі ком-
плексного дослідження глибинної будови літосфери методами 
глибинної геофізики, доктор геолого-мінералогічних наук 
(1972), професор (1973), академік АН УРСР (1979), заступник 
директора (1972–1975), директор (1976–1991), а з 1993 р. – 
почесний директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН 
України, академік-секретар Відділення наук про Землю та член 
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Президії НАН України (1983–1988), лауреат Державної премії 
УРСР в галузі науки і техніки (1984) і премії імені В. І. Вернад-
ського АН УРСР (1976). Із 1970 р. А. В. Чекунов був національ-
ним представником СРСР у геофізичній комісії Карпато-
Балканської геологічної асоціації (КБГА), членом багатьох нау-
ково-координаційних організацій, комісії і рад при АН СРСР. 
Разом з Х. Беркхемером (ФРН) А. В. Чекунов очолював симпо-
зіум з вивчення глибинних неоднорідностей земної кори і верх-
ньої мантії на XXVII сесії МГК у Москві (1984), очолював ра-
дянську делегацію на ХІІІ конгресі КБГА (Софія, 1985), пред-
ставляв СРСР на секції “Глобальные геотрассекты” XXVIІI сесії 
МГК (Вашингтон, 1989). Протягом 10 років він керував Науко-
вою радою з проблем сучасної геодинаміки і прогнозу земле-
трусів, яку він організував у 1979 р. Основні праці присвячені 
вивченню глибинної будови та еволюції земної кори, геотекто-
ніки; він – один з ініціаторів геосейсмічного зондування в Укра-
їні; засновник і редактор "Геофізичного журналу", який переви-
давався англійською мовою видавництвом "Гордон і Брич" 
(Нью-Йорк). Наукові розробки вченого не обмежуються лише 
теоретичними працями, а спрямовані також на розширення по-
шуків багатьох корисних копалин, розв'язання практичних про-
блем щодо запобігання катастрофічних наслідків землетрусів, 
будівництва сейсмостійких інженерних споруд. Опублікував 
персонально й у співавторстві близько 600 наукових праць. 
Лялько Вадим Іванович (01.09.1931 р., випускник 1955 р.), ві-

домий український вчений в галузі аерокосмічних досліджень 
Землі та гідрогеології, доктор геолого-мінералогічних наук 
(1972), професор (1986), завідувач відділу моделювання гідроге-
ологічних процесів (1969–1970), завідувач відділу тепломасопе-
реносення в земній корі (1973–1992) Інституту геологічних наук 
АН УРСР, директор Центру аерокосмічних досліджень Землі 
ІГН НАН України, член-кореспондент НАН України (1992), 
академік НАН України (2010). Заслужений діяч науки і техніки 
України (1997), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки 
і техніки (1989), лауреат премії імені В. І. Вернадського (1986), 
член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики (2001). 
Йому належать фундаментальні наукові доробки з проблем теп-
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ло- і масопереносення в земній корі, складанні комп'ютерних 
програм стосовно розрахунків експлуатаційних запасів термаль-
них і мінеральних вод, захоронення промстоків у надра, палео-
реконструкції процесів рудоутворення, обґрунтування гідрогео-
хімічних і гідрогеотермічних пошуків корисних копалин з ура-
хуванням кінетики взаємодії в системі "розчин–порода". 
В. І. Лялько – автор близько 400 наукових публікацій, серед 
яких 20 монографій і посібників. 
Шнюков Євген Федорович (26.03.30 р., випускник 1956 р.), 

відомий вітчизняний вчений в галузі осадових залізних і марга-
нцевих руд, грязьового вулканізму та металогенічних дослі-
джень донних відкладів Світового океану і внутрішніх морів. 
Доктор геолого-мінералогічних наук (1966), професор (1970), 
член-кореспондент НАН України (1978), академік НАН України 
(1982), Заслужений діяч науки і техніки України (1991). Заступ-
ник директора Інституту геологічних наук АН УРСР (1968–
1969) та Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (1969–
1973), директор Інституту геологічних наук і завідувач відділу 
осадового рудоутворення (1977–1992), директор Національного 
науково-природничого музею НАН України (з 1977 р.), дирек-
тор Відділення морської геології та осадового рудоутворення 
(з 1992 р.). Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і тех-
ніки (1989) та премії імені В. І. Вернадського (1982). З ім'ям 
Є. Ф. Шнюкова пов'язані дослідження процесів седиментогенезу 
й осадового рудоутворення залізних, марганцевих та інших руд. 
Він – творець гіпотези утворення осадових оолітових залізних 
руд керченського типу, основаної на вирішальному значенні  
гідродинамічного фактора. Іншим науковим напрямом наукової 
діяльності Є. Ф. Шнюкова є вивчення ролі грязьових вулканів 
у процесі формування залізорудних родовищ. Автор понад 
400 наукових праць. 
Старостенко Віталій Іванович (13.04.1935 р., випускник 

1958 р.), видатний український вчений-геофізик у галузі теорії 
інтерпретації потенціальних полів, створення автоматизованих 
систем обробки та інтерпретації на ЕОМ гравіметричних і маг-
нітометричних даних, теорії й методики розв'язання некоректно 
поставлених задач геофізики, проблеми побудови щільнісних 
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моделей кори і верхньої мантії Землі. Кандидат технічних наук 
(1966), доктор фізико-математичних наук (1977), професор 
(1984), член-кореспондент АН України (1985), академік 
АН України (1990), академік Нью-Йоркської АН (1995). Із 1976 р. 
очолює відділ глибинних процесів Землі і гравіметрії Інституту 
геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, заступник директо-
ра (1975–1991) і директор цього інституту з 1992 р., заступник 
академіка-секретаря (1978–1988), академік-секретар Відділення 
наук про Землю та член Президії НАН України (з 1988 р.). Лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки (1984, 
1995), Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Завдяки 
новітнім теоретичним і практичним розробкам В. І. Старостенку 
вдалося одержати нові дані про структуру фундаменту Дніпров-
сько-Донецької западини, підошву залізорудних родовищ Вели-
кого Кривого Рога, глибинну будову північної частини Сибірсь-
кої платформи, будову родовищ корисних копалин Красноярсь-
кого краю, верхньої мантії північної частини Індійського  
та Атлантичного океанів, Чорного моря, шельфу Гвінеї тощо. 
Автор понад 460 наукових праць. 
Шестопалов В'ячеслав Михайлович (18.07.1936 р., випускник 

1959 р.), видатний вчений в галузі гідрогеології, екології та інже-
нерної геології, наукова діяльність якого пов'язана з вивченням 
проблем водообміну, формування та ресурсів прісних і мінераль-
них підземних вод, екологічної гідрогеології, моніторингу радіо-
активного забруднення в геологічному середовищі. Доктор геоло-
го-мінералогічних наук (1983), професор (1991), член-
кореспондент НАН України (1988), академік НАН України 
(1995), заступник директора Інституту геологічних наук НАН 
України (з 1984 р.), керівник Відділення гідрогеології та інженер-
ної геології ІГН НАН України, директор науково-інженерного 
центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН 
України (з 1991 р.), завідувач відділу гідрогеологічних проблем. 
Заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат премії 
Ради Міністрів СРСР (1991), кавалер ордена "За заслуги” (2002). 
Наукова діяльність В. М. Шестопалова спрямована на вирішення 
як теоретичних питань з проблем гідрогеології, зокрема водооб-
міну в геологічних структурах, формуванні артезіанських басей-
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нів, так і практичних, пов'язаних з водопостачанням, підтоплен-
ням, ліквідацією негативного впливу радіонуклідного забруднення 
тощо. В. М. Шестопаловим розвинуто методичні засади вивчення 
водообміну в гідрогеологічних структурах, досліджено генезис і 
поширення мінеральних вод, на які багата Україна. Він відкрив 
цілу провінцію мінеральних вод типу “Нафтуся”, які характеризу-
ються ефективними лікувальними властивостями, розробив нову 
класифікацію мінеральних вод і методичні рекомендації для їхньо-
го використання. Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 
21 монографії; 22 геологічних і гідрогеологічних карт, серед яких 
3 міжнародні та декілька – у Національному атласі України.  
Пономаренко Олександр Миколайович (нар. 1960 р., випуск-

ник 1979 р.), фахівець у галузі ізотопної геохронології та геохі-
мії ізотопів. Активний учасник розробки детальної геохроноло-
гічної шкали архею Українського щита (УЩ), морфогенетичної 
та ізотопно-геохімічної класифікації цирконів з архейських 
утворень УЩ. Олександр Миколайович – заступник академіка-
секретаря Відділення наук про Землю НАН України (з 2004 р.), 
директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка НАН України (з 2008 р.), член-кореспон-
дент НАН України, Академік НАН України (2015). Заслужений 
діяч науки і техніки України (2008). Нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету міністрів України (2009). Пономаренко здій-
снює велику організаційну роботу: з 2003 р. – заступник голови 
Комісії з хроностратиграфії, класифікації, термінології та номе-
нклатури фанерозою, член Архейської комісії, член Палеопро-
терозойської комісії Національного стратиграфічного комітету 
України, головний редактор "Мінералогічного журналу", член 
редколегії збірника наукових праць "Геохімія та рудоутворен-
ня", журналу "Записки Українського мінералогічного товарист-
ва". Один з ініціаторів створення Центру колективного користу-
вання приладами при Інституті геохімії, мінералогії та рудоут-
ворення ім. М. П. Семененка НАН України "Мас-спектро-
метричний центр твердофазного, газового ізотопного та мікро-
елементного аналізу". Науковий напрям О. М. Пономаренка по-
в'язаний з комплексними структурно-геологічними, мінералого-
петрографічними та ізотопно-геохімічними дослідженнями 
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з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського 
щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень. 
Результати досліджень на основі U-РЬ ізотопного датування ак-
цесорного циркону дають змогу реконструювати етапи геологі-
чного розвитку УЩ в археї й мають глобальний інтерес. Автор 
понад 100 наукових праць, у тому числі З монографій. 

 


