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24 листопада 2015 року українська геологія й геофізика зазнали величезної втрати.
На 88-му році пішов з життя Дмитро Дмитрович Глагола – видатний геофізик, заступник генерального директора ДГП “Укргеофізика”, завідувач лабораторії застосування
енергії вибуху у свердловинах Українського державного геологорозвідувального інституту, який присвятив роботі в геологічній галузі 60 років свого життя.
Дмитро Дмитрович народився 7 листопада 1928 року в с. Іванівці Мукачівського району Закарпатської області.
У 1948 році після закінчення середньої школи вступив до Львівського політехнічного інституту на геологорозвідувальний (нафтовий) факультет, де й отримав кваліфікацію інженера-геофізика за спеціальністю “Геофізичні методи розвідки”.
Після закінчення інституту з 1954 року Дмитро Дмитрович працював на посадах інженера-оператора, начальника каротажної станції Стрийської промислово-геофізичної
бази, а в 1956 р. призначений на посаду начальника Миргородської промислово-геофізичної бази. З 1959 року працював на посаді начальника Стрийської промислово-геофізичної експедиції аж до 1976 року. У цьому ж році Дмитро Дмитрович був переведений
до м. Києва, де працював головним геофізиком, заступником генерального директора
ДГП “Укргеофізика”. З 1999 до 2013 р. працював в Українському державному геологорозвідувальному інституті на посадах завідувача лабораторії технології застосування
енергії вибуху у свердловинах, провідного наукового співробітника.
У 1973 році Дмитру Дмитровичу присуджено науковий ступінь кандидата геологомінералогічних наук.
У 90-х роках, коли відбувалось становлення України як самостійної держави, Дмитро Дмитрович один з перших ініціював створення власних розробок і виробництв, які
обслуговують вітчизняну геофізику, зокрема розробку прострілювально-вибухової
техніки й технології.
Повною мірою талант організатора й керівника відповідного підрозділу проявився,
коли Дмитро Дмитрович працював на посаді завідувача лабораторії застосування енергії вибуху, створеної в 1999 році в Українському державному геологорозвідувальному
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інституті. Під його керівництвом створено засоби ініціювання вибухових пристроїв і
започатковано розробку низки зарядів перфораторів на основі сучасних технологій.
Д. Д. Глагола – один із відомих учених України в галузі промислової геофізики та її
талановитих організаторів. З 1999 року він працював над науковими задачами, пов’язаними із застосуванням прострільно-вибухових апаратів. Д. Д. Глаголі належить декілька патентів і понад 50 опублікованих наукових праць.
Він – ініціатор створення й учасник упровадження численних розробок союзних інститутів “ВНИПИ Взрывгеофизика”, ВНИИГИС, ВНИИЯГ, а також УкрДГРІ на завершальній стадії своєї творчої біографії. Завжди цікавився інноваційними розробками
й був ініціатором їх випробувань в умовах діючих свердловин.
Виробничу й наукову діяльність Д. Д. Глаголи відзначено багатьма нагородами й
званнями СРСР та України: орден Трудового червоного прапора (1970 р.); лауреат Державної премії Ради міністрів СРСР (1985 р.); Почесний розвідник надр СРСР (1988 р.);
Почесний розвідник надр України (1998 р.); медаль В. І. Лучицького (2000 р.); Почесна
грамота Кабінету Міністрів України (2003 р.); Почесна грамота Міністерства охорони
навколишнього середовища України (2007 р.); пам’ятний знак ім. Л. І. Лутугіна “За заслуги в розвідці надр” (2008 р.).
Дмитро Дмитрович був надзвичайно скромною й доброзичливою людиною, користувався заслуженим авторитетом геофізичної громадськості України, близького й далекого зарубіжжя.
Глибоко сумуючи, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Дмитровича, співробітникам і колегам. Світла пам’ять про видатного геофізика й щиру людину
– Дмитра Дмитровича Глаголу – назавжди збережеться в наших серцях.
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