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3.2. Спогади випускників  
кафедри геофізики 

Вихованці кафедри залишили свої спогади про навчання в уні-
верситеті.  

Випускник 1975 р. Віктор Іванович Трегубенко (нині заві-
дувач лабораторії УкрДГРІ) написав хвилюючу замітку "Пам'ять 
на все життя" до газети "Київський університет" (1974) [10] 
у розділ "Випускники": 

"18 ЧЕРВНЯ. Вони чекали на цей день з надією і нетерпінням, 
ішли до нього цілих п'ять років. І ось він прийшов. Найзвичайнісі-
нький день для інших, для них же він став великим святом. 

Вони – це студенти-геофізики V курсу геологічного факуль-
тету, а 18 червня у них відбувся день захисту дипломних робіт. 

Хвилюються п'ятикурсники, раз по раз поглядають у записи, 
продивляються графічні додатки. Це хвилювання зрозуміле, адже 
дипломна робота – підсумок усього, чому вчився п'ять років, ре-
зультат великої самостійної роботи. 

Першим захищається Михайло Воскобойник. Тільки-но ви-
йшов до дошки – ураз зникло хвилювання, голос зазвучав твердо 
і впевнено. Чітко висловлює думки, упевнено відповідає на запи-
тання. За ним відповідають й ін-
ші студенти. 

Голова державної комісії – 
чл.-кор. АН УРСР А. В. Чекунов 
оголошує оцінки. Дипломні робо-
ти М. Воскобойника, Г. Дрогиць-
кої, В. Марковського, Т. Шейко 
комісія оцінила на "відмінно". 
НА ФОТО: У Галини Дроги-

цької – подвійна радість: "від-
мінно" за дипломну роботу та 
диплом з відзнакою; упевнено 
захищає свою дипломну працю 
Володимир Марковський (фото 
В. І. Трегубенка)" . 

Г. Дрогицька після захисту  
диплому на "відмінно" 
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Молоді фахівці поздоровляють один одного. Поздоровляють 
своїх, тепер уже колишніх учнів, і викладачі. Частіше за інші 
чути слова: "Поздоровляю, колего!" 

А ми, студенти молодших курсів, заздримо вчорашнім п'ятикур-
сникам. Ні, нам не набридло вчитися. Просто ми беремо поки що у 
держави в борг, а наші товариші свій борг уже віддаватимуть.  

Випускники згадують геологічний факультет у своїх статтях 
і книгах. Так, випускник (1951) геологічного факультету групи 
геологів Микола Гутгарц описує роки війни та навчання в Київ-
ському державному університеті. Студентка геофізик Лідія 
Пантелеймонівна Шаган (випускниця 1953 р.) згадує роль 
геофізики в її житті під назвою "50 років опісля" [13]:  

"Восени, тепер уже далекого 1948 р., на геологічний факуль-
тет Київського державного університету була зарахована група 
студентів, що складається з 35 осіб, приблизно третю частину 
групи становили дівчата. До цього на факультет щорічно набира-
ли три групи, приблизно по 33 особи в кожній. Студентів при-
ймали на три спеціальності: геологи, геофізики і ґрунтознавці. 
Спеціальність геолога на той час була престижною. На відміну 
від усіх студентів університету геологи мали свою дуже гарну 
форму з відзнаками, чим виділялися в тяжкі повоєнні роки серед 
не дуже добре одягненого різнобарвного студентства. Тому кон-
курс при вступі на факультет був найвищий в університеті. 

1948 р. ґрунтознавці були переведені на біологічний факуль-
тет, а до геологічного були набрані студенти на геологічну спеці-
альність. Не зовсім зрозуміло, чим було викликано таке нововве-
дення, але факт залишається фактом: на 1-му курсі геологічного 
факультету була створена тільки одна група – геологів. У зв'язку 
з цим конкурс був високим і студентами стали сильні абітурієн-
ти, котрі мали гарні знання. Серед тих, хто поступив, було декі-
лька чоловік, які закінчили школу із золотою медаллю і троє ви-
пускників Київського геологорозвідувального технікуму, що за-
кінчили технікум з відзнакою, серед них була і автор цих рядків. 
Таким чином, весь перший курс ми займалися разом за про-

грамою геологічної спеціальності: вивчали основи вищої матема-
тики, загальну хімію, геологію, ботаніку, зоологію, іноземну мо-
ву і, звичайно, основи марксизму-ленінізму, а також були занят-
тя спортом. Учитися нам, випускникам технікуму, було важче, 
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ніж випускникам середньої школи, оскільки підготовка з мате-
матики і особливо з хімії в технікумі була слабшою, ніж у серед-
ній школі. Так, наприклад, з математики в технікумі ми навіть 
біном Ньютона не проходили, з хімії реакції обміну були зрозу-
мілі, а окисно-відновні давалися тяжче. Але нічого, учитися було 
цікаво і навчалися ми добре. До того ж із 1948 р. стипендію стали 
виплачувати тільки при навчанні без трійок. Отже, прагнули 
вчитися на "4" і "5". Стипендія була всього 220 крб і це при тому, 
що за мешкання на квартирі, так званий "куток", плата станови-
ла 150 крб, тому доводилося користуватися допомогою батьків. 

Форма випускників (1951–1957) (Ю. Б. Кравченко, 1951) 

В університеті на той час було всього два гуртожитки, один біля 
Володимирської гірки, який зберігся від Михайлівського монасти-
ря, інший – на вул. Освіти, і влаштуватися туди було зовсім не про-
сто. Правда, іногородні в нашій групі становили приблизно третю 
частину, інші ж були кияни, адже не секрет, що у всі часи в столич-
них школах надавалися більш повні знання, ніж на периферії. 
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У 50-ті рр. студенти-геологи жили  
в гуртожитку на вул. Освіти (1953) 

Весь перший курс і частина другого ми займалися в будівлі се-
редньої школи по вул. Леніна, 52, (тепер вул. Б. Хмельницького), 
оскільки головний (Червоний) корпус університету ще не був від-
новлений, адже його спалили німці при відступі. Зберігся, правда, 
старий хімічний корпус, розташований позаду Публічної бібліо-
теки (бібліотеки Академії наук), тут проводилися лабораторні за-
няття з хімії. Скоро було відновлено гуманітарний корпус по вул. 
Володимирській, 58, праворуч від Червоного, де містилася наша 
університетська бібліотека, і декілька великих аудиторій, в яких 
відбувалися зведені заняття студентів з різних груп. 
У вільний від занять час ми організовували культпоходи в кі-

но, театр, відвідували Київські музеї, проводили екскурсії по  
Києву. Мабуть ще тоді зародилась у Д. К. Мокульського, нашого 
студента, мрія написати книгу про рідне місто, яка кілька років 
тому побачила світ і вразила навіть маститих краєзнавців глибо-
кими знаннями історії Києва, неперевершеною спостережливіс-
тю та закоханістю в його красу. Був організований так званий 
Університет культури, де ми могли знайомитися з різними вида-
ми мистецтва. Зокрема, для нас співав молодий (23–25-річний) 
Дмитро Гнатюк. Там я вперше почула музику Ґріга до драми  
Ібсена "Пер Ґюнт", яка мене дуже схвилювала. 
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Лабораторні заняття із сейсморозвідки геофізиків 5-го курсу 
(сейсмостанція "Эхо-1" (ГАЗ-51)) (1952) (зліва направо)  

сидять: студенти – Н. В. Домбровська, С. І. Токар, Л. П. Шаган, 
Д. О. Коваленко; стоять – Д. К. Мокульський, В. В. Ковальчук, 
викладач Є. Г. Коровниченко, Ф. А. Духовний, Ф. А. Лещук 

На другому курсі нас розділили на три групи за спеціальностя-
ми: геологія, геохімія і геофізика. Почалася певна спеціалізація. 
Так ті, хто спеціалізувався в геофізиці, вивчали багато математич-
них дисциплін: диференціальні рівняння, теорію функцій компле-
ксного змінного, теорію електромагнітного поля і т. п. Геохіміки 
більш поглиблено вивчали мінералогію і петрографію. Геологи – 
геологічне картування, розвідувальну справу та гідрогеологію. 
Навчатися було досить важко, особливо геофізикам. Доводилося 
серйозно вчитися, багато часу проводити в бібліотеці. Це я знаю 
по собі, адже я була геофізиком. Правда на 3–4-му курсах, коли 
пішли вже спецдисципліни: гравірозвідка, магніторозвідка, елект-
ророзвідка, сейсморозвідка, нам, випускникам технікуму, було 
легше. Усі ми, незалежно від спеціальності, отримали добру зага-
льногеологічну підготовку. Знання ми набули глибокі, адже нам 
читали відомі вчені: акад. АН УССР В. Г. Бондарчук – геотектоні-
ку, чл.-кор. АН УССР Е. С. Бурксер – радіометрію, професори, 



73 

доктори наук: О. Л. Эйнор – геологію СРСР, В. М. Головцин – 
геофізичні методи розвідки, Б. А. Гаврусевич – мінералогію, 
І. С. Усенко – петрографію, доценти, кандидати наук: 
А. М. Безуглий – загальну геологію, А. Є. Бабинець і 
А. Ф. Руденко – гідрогеологію та ін. 
У середині 2-го курсу нас перевели до відновленого Червоного 

корпусу. Яка радість була! Адже кожна кафедра отримала примі-
щення для лекцій і лабораторних занять. На факультеті був відно-
влений багатий геологічний музей, причому він збагачувався за 
рахунок зразків, які привозили студенти з практики. А практику 
проходили на території майже всього Радянського Союзу: на Ура-
лі, Алтаї, Кавказі, Середньої Азії, у Карпатах. Цікаво, що існував 
такий жартівливий звичай: хлопці, які проходили практику на Ал-
таї, не голилися і приїжджали з практики з бородами, іноді навіть 
дуже екзотичними. Але це вже на старших курсах. 
Після 2-го курсу, у червні 1950 р., група геофізиків поїхала на 

практику в район Канівських дислокацій, розташований поряд із 
Тарасовою (Чернечою) горою, де покоїться прах Т. Г. Шевченка, 
у межах Канівського державного заповідника. Там була універ-
ситетська база для проходження практики біологів і геологів. Це 
унікальна, можна сказати, екзотична територія як щодо геологі-
чної будови, так і щодо флори та фауни. Керувала практикою 
Шелудько Тетяна Хомівна і проводила її дуже цікаво. 
Ми пізнали багато нового з геології складчастих утворень і ра-

зом із тим добре відпочили. Адже гори там покриті лісом буку з 
багатим підліском, де зустрічаються ендемічні й реліктові росли-
ни, а внизу протягом трьох кілометрів протікає Дніпро. На базі 
було декілька човнів з веслами, ми купалися і плавали на човнах. 
Якщо розказувати про практику, то на 3-му курсі, коли ми 

вже прослухали курс розвідувальної геофізики і літом повинні 
були їхати на практику в геофізичні партії, уся наша група геофі-
зиків вирішила їхати на практику до Сибіру. Я була найактивні-
шою прихильницею цього рішення. Але навесні 1951 р. захворіла 
на туберкульоз, уся група поїхала, а мені прийшлося залишитися 
на лікуванні. З тієї ж причини переддипломну практику після  
4-го курсу я проходила в Україні, у Дніпропетровській області.  
І ось весна 1953 р. – це останній семестр 5-го курсу – дипло-

мування, на це нам відпущено три місяці. У бібліотеці вже сидіти 
не треба, "гризти граніт науки" – також. Дипломну роботу мені 
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написати не становить труднощів, адже я це робила, закінчуючи 
технікум. Стипендія на 5-му курсі вже була 290 крб, а для відмін-
ників – 350 крб: "жити було краще, жити стало веселіше". Прав-
да, попереду були ще держіспити з марксизму-ленінізму і спец-
курсу, але це вже не жахливо. І ось у кінці червня 1953 р. ми (37 
чоловік) закінчили університет. У процесі навчання декілька чо-
ловік пішло, декілька перевелося з інших факультетів, зокрема з 
фізичного та з інших вищих навчальних закладів. 

Геофізична практика студентів з електророзвідки –  
вимірювання польовим потенціометром ЭП-1 (1955) 

Того року було ліквідовано Міністерство геології СРСР, 
а геологічні служби були розподілені по різних міністерствах: 
чорної металургії, кольорової металургії, вугільної промислово-
сті і т. п. І вийшло так, що більшість наших випускників зали-
шилася працювати в Україні. Правда, у 1955 р. було відновлено 
Міністерство геології і охорони надр. Більшість геофізиків, за 
винятком чотирьох, які поїхали до Гур'єва, стали працювати в 
системі УВ ДСГТ (Українське відділення державного союзного 
геофізичного тресту), де зайнялися пошуками і розвідкою ро-
довищ нафти та газу: Л. О. Бойченко, М. І. Буцева, Д. О. Кова-
ленко, М. Г. Манюта, Л. М. Мельник і Д. К. Мокульський. 
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Я була направлена до Українського геофізичного тресту, що 
спеціалізується на пошуках і розвідці рудних корисних копа-
лин. Декілька чоловік потрапило до інституту АН УРСР: геоло-
гічного, а також геохімії і фізики мінералів. Двоє випускників 
почали працювати в Кіровській експедиції. Гідрогеолог 
Л. Ф. Гринюк працювала в Міністерстві охорони здоров'я в ба-
льнеологічному управлінні. Декілька геологів поїхало на Кубань, 
а Л. П. Шпакова і Ю. Г. Єгоров – навіть, до Східного Сибіру, 
геофізик В. Т. Ковальчук – до Західного Сибіру. 
Деякі з наших випускників були направлені на роботу за ко-

рдон. Два роки на Кубі надавав допомогу місцевим геологам 
наш однокурсник Ф. А. Лещук, у ГДР працювала М. І. Буцева, 
а Ю. О. Русько – у Парижі, у відділенні ЮНЕСКО. 
Надзвичайно напружена і багатогранна діяльність була у 

Г. Д. Забелло в Міністерстві геології УРСР (об'єднання "Укргеофі-
зика"). Протягом 35 років вона вдало поєднувала виробничу діяль-
ність з науковою. Спільно і під керівництвом одного з найвідомі-
ших геологів-нафтовиків України – М. Червинської брала участь 
у складанні тектонічних мап Дніпровсько-Донецької западини 
(ДДЗ) – одного з найбільших і перспективних регіонів України. 
Ці карти стали складовою тектонічних мап СРСР і світу. Вона одна 
з багатьох авторів п'ятитомної монографії з ДДЗ, а також низки 
друкованих праць з тектоніки ДДЗ. 
Г. Д. Забелло виступила ініціатором відпрацювання системи 

опорнопараметричних профілів з вивчення глибинної будови 
ДДЗ. Більшість з них уже здійснено і отримано нові дані, які 
можуть бути покладені в основу стратегії її розвідки. За від-
криття в Харківській області низки родовищ нафти та газу но-
вого нетрадиційного типу, пов'язаних з кристалічними порода-
ми, у 1992 р. робота була високо оцінена Урядом країни (група 
авторів здобула звання лауреатів Державної премії України). 
М. Г. Манюта та Л. М. Мельник після закінчення універси-

тету все життя працювали в польових і тематичних партіях об'-
єднання "Укргеофізика". Вони займалися вивченням рельєфу і 
гіпсометрії поверхні кристалічного фундаменту Дніпровсько-
Донецької западини. Складені карти під керівництвом 
М. Г. Манюти широко використовувалися при плануванні 
й проведенні глибинного буріння на нафту та газ.  
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Д. О. Коваленко – кандидат геолого-мінералогічних наук 
став одним із провідних українських спеціалістів з промислової 
геофізики. 
За час роботи декілька чоловік захистили кандидатські дисерта-

ції, Ю. В. Кононов і Ю. О. Русько стали докторами геолого-
мінералогічних наук, Є. Ф. Шнюков – дійсним членом АН УРСР, 
Г. Д. Забелло присуджено звання лауреата Державної премії. 

Випуск 1953 р. на зустрічі випускників через 20 років (1973): 
На передньому плані стоїть Л. П. Шаган, cтоять (зліва направо) 

перший ряд: викладач математики Ф. І. Гудименко,  
І. Б. Базилевич, Л. І. Авдєєва, викладач Г. І. Молявко, 

Ю. А. Русько, А. А. Карпенко;  
другий ряд: А. А. Пашковський, В. М. Євтушенко, В. А. Безуглий,  

Г. Д. Забелло, Є. Ф. Шнюков, Л. П. Шпакова (із квітами),  
М. М. Дяченко; третій ряд: Б. А. Мірошниченко,  

староста групи С. І. Онопа, Ф. А. Духовний, Ю. Є. Добрянський, 
Е. В. Сметаніна, Л. О. Бойченко, Ю. В. Кононов, Д. Е. Коваленко, 

Ю. Єгоров; четвертий ряд: С. І. Токар, М. Г. Манюта, 
Ю. М. Єпатко, А. С. Іванушко, В. В. Ковальчук, Д. К. Мокульський 
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За 50 років, які пройшли з часу закінчення університету, ми 
збиралися разом тільки один раз – у 1973 р. через 20 років піс-
ля закінчення.  
Тоді нас зібралося 29 осіб, хтось працював за межами Украї-

ни, хтось не зміг приїхати з інших причин. 
Сьогодні більшість із нас уже на пенсії й працюють тільки 

одиниці. На жаль, деякі вже пішли у "світ інший". Але що поро-
биш? Так побудований світ – старше покоління йде і дає доро-
гу молодим. 
Я пропрацювала 25 років у польових геофізичних партіях 

і 15 у тематичних. На пенсію вийшла в 64 роки. Ще під час на-
вчання в геологорозвідувальному технікумі 1947–1948 рр. брала 
участь у відкритті Галещинського родовища мартитових руд на 
території Кременчуцької магнітної аномалії. Після 1955 р. прово-
дила геофізичні дослідження в північно-західній частині Україн-
ського щита і створювала геофізичні основи під геологічні зйом-
ки. Зокрема, кілька років вивчала Корсунь-Новомиргородський 
плутон. Брала участь у відкритті Негребовського родовища мар-
мурів на Житомирщині. 1971 р. отримала державну нагороду – 
медаль "За трудовое отличие".  
Знання, отримані в університеті, студенти випуску 1953 р. 

гідно використали у своїй діяльності – у геологічній розвідці чи 
науковій та викладацькій роботі, високо тримаючи авторитет 
вищого навчального закладу, що дав їм путівку в життя. Вони 
багато зробили для вивчення глибинної будови території Укра-
їни, що привело до відкриття нових родовищ корисних копалин 
і тим самим примножили багатства України". 

2003 р. Л. П. Шаган 

Не тільки на прозу, але й на поезію надихають роки, прове-
дені в стінах університету. Випускниця 1999 р. Колосова Ольга 
Василівна (мол. наук. співроб. Інституту геофізики ім.С. І. Суб-
ботіна НАН України) присвятила вірш Університету.  

У 2004 р. відбулося святкування 60-річниці геологічного факу-
льтету. За програмою було багато різноманітних заходів: наукова 
конференція професорсько-викладацького складу, урочисті збори 
та концерт за участі ансамблю "Веснянка"; концерт, підготовлений 
студентами на День геолога та зустріч з випускниками.  
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Йшла підготовка святкового кон-
церту до Дня геолога-2015. Студен-
ти звернулися до одного з авторів 
цієї книги з проханням привітати 
всіх зі сцени з важливим святом. 
Днів за три було складено віршоване 
поздоровлення, але воно було дале-
ким від досконалості. Половину часу 
поки йшов концерт були вагання чи 
зачитувати вірш. Але гарні номери 
та пісні, виконані студентами зі сце-
ни, додали впевненості автору. Ого-
лошення вірша стало останнім но-
мером концерту. По бурхливій реак-
ції залу було видно, що завершаль-
ний виступ припав до душі.  

На мальовничій київській землі  
Освіти храм збудовано величний.  
І зігріває серце він мені – 
Мій рідний факультет  

геологічний. 

Летить життя у поступі подій,  
У нескінченному, бурхливому 

потоці 
Та 60 для ВУЗу – розквіт мрій,  
Прекрасних сподівань на кожнім 

кроці. 
Доба великих змін мандрує 

відтепер,  
Започаткована на площі у намета, 
Бо не дарма національний Універ  
Несе ім'я Великого поета. 

Усі ми мріємо, аби на всій землі 
Запанували злагода і спокій, 
Щоб мирної професії сини 
Не опинялися у скруті надглибокій 

Щоб в Україну повернулись ті, 
Хто з болем в серці покидав  

домівку, 
Хто долі кращої шукав на чужині 
Свій розум продавав, щоб заробить 

копійку. 

Фундамент створено міцний 
для знань,  

Цеглинка кожна принесе віддачу.  

У освітян, найважливіше 
із завдань  

Країні дати фахівців – це основна  
задача 

І крок за кроком, зранку й допізна  
Передають знання, роки запал  

не гасять, 
Нехай покрила скроні сивина, 
Ознака мудрості не старить їх,  

а красить. 

О. В. Колосова  
(1963 р.н.) 
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Не зупинятись на досягнутій вежі.  
З новим натхненням до роботи  

братись.  
Девіз геолога – "Нема у нас межі,  
Шукати і знайти, знайти  

і не спинятись!" 

Вклонімось низько всім вам  
до землі,  

Вшануєм пам'ять тих, кого немає  
з нами.  

Ми кожен рік прийдемо навесні  
На День геолога побачитися з вами. 

Минуть роки, романтики нові  
Прийдуть до ВУЗу джерело 

черпати, 
Творити, мріяти, кохати і цвісти,  
Освіти храм з любов'ю  

прославляти. 
О. Колосова, 2004 р. 
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Шановні випускники та гості  
60-ї річниці геологічного факультету 
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Урочисті збори випускників і концерт студентів  
на честь 60-річчя геологічного факультету 

Поздоровлення до Дня геолога-2015 

І 
Від студентів надійшло замовлення, 
Привітати з Днем геолога яскраво, 
Придумати важливе поздоровлення 
І таке, щоби сприймалося цікаво. 

ІІ 
Шановні студенти, товариство колег, 
Бажаю мандрівок у край відкриттів, 
Хай буде бажання іти уперед 
До нових звершень і цілих світів! 

ІІІ 
Щоб професія давала не тільки добробут, 
Зростання і світове визнання, 
Але й насолоду від роботи, 
Романтику і духовне пізнання. 

ІV 
Нехай праця буде важливою у світі, 
Несе людству мир і безпеку життя, 
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Дає світло й енергію кожної миті, 
Радість, гармонію й добра відчуття! 

V 
А ще хотів би від душі додати: 
Хай добро завжди перемагає, 
Чесність і порядність панували, 
А планета буйно розквітала! 
Ну, а люди – Бога в серці мали! 

02.04.15 

Випускниця-гідрогеолог 1970 р. Ніколаєва Лідія Григорівна, 
яка довгий час пропрацювала в редакції "Геофізичного журналу" 
в Інституті геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, має по-
етичний талант. Вона написала вірш, який пояснює, що є стиму-
лом для геологів іти вперед до своєї мрії.   

І 
Я иду по тропе упрямо, 
Под ногами дресва звенит. 
И пронзает вдруг мысль: "О, мама! 
Ты прости меня, сохрани". 

ІІ 
Впереди снежный пик маячит. 
До него – хоть рукой подать. 
Госпожа ты моя удача! 
Ну позволь мне тебя обнять. 

ІІІ 
Рюкзака тяжесть давит и давит, 
И глаза уж устали смотреть. 
Но дыханье второе прибавит 
Песня та, что должна я допеть. 

ІV 
И собравши в комок свои силы, 
Зовом сердца влекома вперёд, 
Я пройду, я пройду, о мой милый, 
К той мечте, что вела и ведёт. 

24.09.15. Київ, станція метро "Університет" 


