ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ВЯЧЕСЛАВА ЯКИМОВИЧА ВЕЛІКАНОВА!
26 грудня 2015 р. виповнилось 80 років
з дня народження відомого українського вченого Вячеслава Якимовича Веліканова. Вячеслав Якимович народився в м. Боброві Воронезької області, в сім’ї інженера-будівельника залізничних мостів. Після закінчення в
1953 р. середньої школи № 21 м. Києва вступив до геологічного факультету Київського
державного університету за спеціальністю
“Геологічна зйомка і пошуки родовищ корисних копалин”, який з відзнакою закінчив
у 1958 році.
На початку трудової діяльності (1958–
1971 рр.) працював у Південноукраїнській
і Побузькій екпедиціях тресту “Київгеологія” на посадах молодшого геолога, геолога,
старшого геолога, начальника геологознімальної партії. Виконував геологічну зйомку в басейні р. Гірський Тікич і Середньому
Придністров’ї, матеріали яких стали основою для кандидатської дисертації на тему “Стратиграфия и тектоника верхнедокембрийских отложений Подольского Приднестровья и некоторые закономерности
локализации флюоритового и свинцово-цинкового оруденения”, яку він успішно захистив у 1971 році.
Упродовж 1971–1973 рр. В. Я. Веліканов очолює відділ геологічної й топогеодезичної зйомки Міністерства геології України. Того часу він активно сприяє впровадженню
нових для України видів регіональних геологічних робіт: глибинного геологічного картування, геологічного довивчення площ, групової геологічної зйомки.
У 1973–1987 рр. Вячеслав Якимович плодотворно працює в Інституті геологічних
наук АН України, де за його співавторства виходить низка монографій, присвячених
вивченню стратиграфії, літології, палеонтології, тектоніки вендських відкладів різних
регіонів України та їх кореляції: “Стратиграфия верхнедокембрийских и кембрийских
отложений Восточно-Европейской платформы” (1979), “Палеогеография и литология
венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы” (1980), “Венд Украины”
(1983), “Вендская система” (1985) та ін. В. Я. Веліканов – невтомний пропагандист Подільського опорного розрізу як найповнішого розрізу венду у світі, еталона вендської
системи.
Протягом 1987–1993 рр. ювіляр – старший науковий співробітник Науково-редакційної ради (філіалу ВСЕГЕІ, Мінгео СРСР) при УкрНІГРІ. Займався апробацією звітних матеріалів з різномасштабних регіональних геологознімальних і геофізичних робіт
по території України й різного змісту геологічних карт.
У 1993–2000 роках В. Я. Веліканов працює заступником директора, головним геологом ДГП “Геопрогноз” і керівником Науково-методичного центру з геології й картування в ДГП “Геоінформ” Держкомгеології України. Велику увагу того часу він приділяє науковому забезпеченню організації й проведенню регіональних геологознімальних робіт, є один з-поміж активних організаторів нарад з питань геологічної зйомки.
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З 2000 р. Вячеслав Якимович займається науковою роботою в Українському державному геологорозвідувальному інституті, де очолює відділ методики геологічного
картування й картографування. Водночас він очолює міжвідомчий Науково-методичний центр з геологічного картування й картографування. Під керівництвом В. Я. Веліканова за малий термін створено сучасну наукову інструктивно-методичну базу для
проведення регіональних геологознімальних робіт (інструкції, методичні й інші керівні
й нормативні документи, галузеві стандарти). Він також бере активну участь у створенні першого й другого видання “Стратиграфічного кодексу України”, “Петрографічного кодексу України” та інших нормативних документів, а також тектонічної карти
України, яка надрукована у 2007 році. Вячеслав Якимович – співавтор недавно виданої енциклопедичної монографії “Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою
України. Том 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України”
(2013 р.).
В. Я. Веліканов – автор понад 200 опублікованих наукових праць, багатьох наукових
і виробничих звітів. Його наукову й виробничу діяльність відзначено галузевими відзнаками: присвоєно звання “Почесний розвідник надр”, нагороджений медаллю В. І. Лучицького, пам’ятним знаком ім. Л. І. Лутугіна й урядовими нагородами СРСР.
Нині Вячеслав Якимович – заступник голови Науково-редакційної ради Держгеонадр України, член Головної редакції Держгеолкарти-200, головний редактор ВолиноПодільської серії аркушів, редактор багатьох поаркушевих і зведених карт, керівник
рифей-вендської комісії Національного стратиграфічного комітету й член тектонічного комітету України.
Ювіляр відзначається високим професіоналізмом і науковою ерудицією, мудрістю,
інтелігентністю, винятковою працелюбністю, принциповістю, відданістю своїй справі,
порядністю, доброзичливістю, готовністю завжди прийти на допомогу своїм колегам,
молодим науковцям і геологам-виробничникам. Завдяки цим рисам він користується
заслуженим авторитетом і повагою серед геологів України.
Колективи Державної служби геології та надр України й УкрДГРІ, редакційна колегія “Збірника наукових праць УкрДГРІ”, колеги й друзі щиро вітають шановного
Вячеслава Якимовича з 80-річчям і бажають йому міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, творчої наснаги, щастя й добробуту в сім’ї, довгих років життя.
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