ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
ОЛЕКСАНДРА
АНАТОЛІЙОВИЧА
ЛИСЕНКА
18 червня 2016 р. завідувачеві відділу геології рудних та нерудних корисних копалин
УкрДГРІ Лисенку Олександрові Анатолійовичу виповнюється 60 років! Ювілей – це
той час, коли можна озирнутися в минуле, пригадати основні віхи життєвого шляху,
зробити висновки й окреслити нові цілі та напрями.
О. А. Лисенко народився в с. Георгієвка, Локтівського р-ну, Алтайського краю.
Ще зі шкільної лави цікавився кристалами, породами, рудами й мріяв стати геологом. Тож після закінчення середньої школи вступив до Московського геологорозвідувального інституту (МГРІ), де здобув освіту за спеціальністю “Геологія та розвідка корисних копалин”.
Трудову діяльність розпочав старшим техніком-геологом у Кіровській експедиції
(геологорозвідувальна партія № 47) у с-щі Смоліно на Кіровоградщині. Набираючись
досвіду та підвищуючи кваліфікацію, через рік став геологом, а відтак старшим геологом. 1998 року влаштувався на Смолінську шахту уранових руд, де здійснював підрахунок запасів.
Пройшов час і ювілярові стало “тісно” на ниві виробничої діяльності. 2001 року він перейшов на роботу в УкрДГРІ у відділ геології рудних та нерудних корисних копалин, де активно зростає як учений. Будучи відповідальним виконавцем та
співвиконавцем наукових досліджень, усі роботи завершує кондиційними звітами й
одержує високі оцінки. Постійно приділяє увагу проведенню польових досліджень.
Організовує геологічні маршрути, обстеження кар’єрів, налагоджує співпрацю з
виробничими геологічними підприємствами для наукового супроводження геологорозвідувальних робіт і впровадження у виробництво наукових розробок Інституту.
Бере активну участь у проведенні симпозіумів, міжнародних і вітчизняних геологічних конференцій та нарад. Постійно підвищує свій науковий і професійний рівень,
публікується у фахових наукових виданнях. 2006 року захищає кандидатську дисертацію на тему: “Геологічна будова та закономірності локалізації руд Сурозького родовища золота (Сорокинська зеленокам’яна структура, Західне Приазов’я)”.
2008 року О. А. Лисенка призначено на посаду завідувача відділу геології рудних та
нерудних корисних копалин.
За високий професіоналізм, організаторські здібності, великий особистий внесок у
розвиток мінерально-сировинної бази України Олександра Анатолійовича удостоєно
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Поїздка до Гранд-Каньйону на р. Колорадо. Штат Арізона, США. Жовтень 2013 р.

Виступ з доповіддю на науково-практичній конференції “Актуальні питання моніторингу й
наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи”. АР Крим, м. Судак. Вересень 2013 р.
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звання “Почесний розвідник надр”, нагороджено пам’ятним знаком ім. Л. І. Лутугіна,
грамотами та іншими відзнаками.
Крім виконання безпосередніх обов’язків, О. А. Лисенко працює над розв’язанням інших геологічних завдань як член ученої ради УкрДГРІ, протерозойської комісії
НСК України та експерт ДКЗ України.
У цій людині органічно поєднується доброта й вимогливість; упевненість у своїй правоті й терпимість до думок інших; сміливість братися за будь-яку нову справу й уміння
гідно завершувати її; високий професіоналізм, скромність і порядність.
Дорогий Олександре Анатолійовичу! 60 років – це вагомий, результативний і відповідальний період часу, але не все життя. Попереду ще багато справ, клопотів, конференцій, симпозіумів, організаційної роботи на посту завідувача відділу. Усе це треба
здолати. Тому бажаємо Вам здоров’я, великої сили духу, щоб нарощувати працездатність і не втрачати властивого Вам оптимізму для блага розвитку нашої науки – геології. Зичимо тепла й любові близьких Вам людей, колег і друзів, душевної рівноваги й
спокою, творчих ідей та натхнення в праці.
Друзі, колеги, співробітники
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