ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
МИХАЙЛА
ДМИТРОВИЧА
КРАСНОЖОНА
27 жовтня 2017 року відсвяткував ювілей відомий український геофізик, заступник
директора УкрДГРІ з наукових питань Михайло Дмитрович Красножон.
Михайло Дмитрович народився в суворому воєнному 1942 році в селі з пророчою
назвою Перемога, у Баришівському районі Київської області. Змалку привчений до
тяжкої праці, Михайло Дмитрович обрав романтичну й водночас непросту професію
геолога і завдяки завзяттю, таланту та працелюбності пройшов яскравий шлях від студента технікуму до доктора наук і директора Українського державного геологорозвідувального інституту.
Професійне гартування Михайло Дмитрович розпочав у Київському геологорозвідувальному технікумі та на геологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка, що дало йому змогу всебічно опанувати професію геолога-геофізика.
Після завершення навчання все своє життя Михайло Дмитрович присвятив рідному
інститутові. В УкрДГРІ відбулося його становлення як інженера-геофізика, старшого
наукового співробітника, завідувача лабораторії автоматизації, обробки та інтерпретації матеріалів ГДС (1979–1992 рр.), керівника Київського геофізичного відділення
(1992–1999 рр.) та директора інституту (1999–2005 рр.). З 2006 р. М Д. Красножон працює заступником директора УкрДГРІ з наукових питань.
Наукова діяльність Михайла Дмитровича пов’язана з розробленням та розвитком теорії і методики інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень свердловин. На основі
теоретичних, методичних і програмних новацій під керівництвом ювіляра було створено
комп’ютеризовану технологію комплексної інтерпретації матеріалів ГДС “Геопошук”,
яку широко застосовують не лише в Україні, а й за кордоном. М. Д. Красножон – автор
понад 80 наукових праць, зокрема шести монографій, з-поміж них – “Комплексна інтерпретація матеріалів ГДС з використанням комп’ютерної технології “Геопошук”, яка
стала методичним посібником для широкого кола фахівців і студентів. Багато канди138

датів наук у галузі геології завдячують у справі здобуття наукового ступеня науковому
керівництву і фаховій допомозі Михайла Дмитровича.
Попри щільний робочий графік Михайло Дмитрович знаходить час на громадську
діяльність: він є керівником геофізичного відділення УНГА, членом редколегії низки
журналів, членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій.
За значні досягнення у створенні мінерально-сировинної бази України Михайла Дмитровича удостоєно звання “Почесний розвідник надр”, нагороджено орденом
“За заслуги” ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю
ім. В. І. Лучицького, срібною та золотою відзнаками Спілки геологів України.
Вітаючи Вас, Михайле Дмитровичу, із 75-річним ювілеєм, щиро зичимо щасливого
творчого довголіття, здійснення найзаповітніших мрій та сподівань, міцного здоров’я,
творчої наснаги, успіхів у науковій і науково-організаційній роботі. Залишайтеся ще
багато років надійною опорою Вашої родини і УкрДГРІ, який уже давно став Вашою
другою родиною.
Геологічна громадськість, колеги, друзі, співробітники
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