ПАМ’ЯТІ
АРНОЛЬДА
ЄВГЕНОВИЧА
КУЛІНКОВИЧА
З глибоким сумом повідомляємо, що 1 листопада 2017 р. на 86-му році пішов з життя головний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального
інституту, доктор технічних наук Арнольд Євгенович Кулінкович. Обірвалося життя
знаного геофізика, досвідченого й висококваліфікованого науковця, Почесного розвідника надр України, заслуженого діяча науки і техніки України.
Як згадував сам Арнольд Євгенович у статті “Женщина-геолог как символ красоты
Мироздания”: “Я родился в Москве, в самом ее центре, в семье инженера-авиастроителя. Окончил первый класс, и началась война. Нашу семью погрузили в товарный вагон
и отправили на восток: завод, на котором работал отец, эвакуировали в г. Кузнецк Пензенской области”. Далі він розповідає про свою мрію: “Стать геологом я мечтал ещё
в школе. Однажды по московскому радио в передаче “Клуб знаменитых капитанов”
прочитали мои стихи:
Профессию себе избрал,
Геологом решил я стать,
В Сибирь поеду, за Урал,
Богатства открывать.
Уже никогда не изведать мне такой славы, как тогда: в нашем провинциальном городке это была любимая передача всех, от мала до велика! Теперь Кузнецк (за всю
Пензенскую область не поручусь) знал совершенно точно, кто и где прославит его на
всю страну. Чтобы оправдать доверие, был единственный выход – окончить школу с
золотой медалью”. Так і сталося: “Получив золотой аттестат, я поехал в Москву. Но поступил не на геологический, а на геофизический факультет МГРИ – я дружил с математикой и физикой”.
1955 року Арнольд Євгенович із відзнакою закінчив інститут, і його залишили в аспірантурі МГРІ. Про роботу над дисертаціями і свої наукові пошуки Арнольд Євгенович
згадує так: “С защитой кандидатской диссертации я уложился точно в пределах трёхлетнего срока обучения в аспирантуре, что в 1958 году было явлением довольно редким. Но главное – еще, будучи аспирантом, я оценил возможности применения тогда
еще весьма далеких от совершенства ЭВМ для нужд геологоразведки. Более того, стал
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одним из основоположников нового направления в геологии – геологической кибернетики, для которой потом придумал более краткое название геоинформатика. Дальнейшее развитие геологоразведочной отрасли подтвердило справедливость моих слов.
Сейчас геоинформатика — одна из признанных геологических дисциплин. Мои первые
работы по алгоритмизации интерпретации промыслово-геофизических данных были
переведены на английский язык и приобрели широкую известность среди мирового научного сообщества. В тридцать шесть лет я защитил докторскую диссертацию”.
У 1963 р. А. Є. Кулінковича запросили на постійну роботу до Києва на посаду завідувача лабораторії промислової геофізики. Його завданням було створення української наукової школи промислової геофізики УкрДГРІ, розроблення й упровадження
в Україні цифрових технологій під час здійснення промислово-геофізичних досліджень
у свердловинах, а також під час опрацювання та інтерпретації каротажних діаграм.
Арнольд Євгенович Кулінкович пройшов багатий творчий шлях, старанно виконуючи сформовану ще в молоді роки програму: “…было принято решение: немедленно,
наряду с профессиональным обучением и самообразованием, наметить себе “гуманитарную” программу, и работать, работать, упорно работать над ней. Главное – не упустить время!”.
Тепер він – автор понад 400 наукових і науково-популярних публікацій – монографій, статей, авторських свідоцтв на винаходи, тез доповідей міжнародних конференцій
та конгресів (зокрема, 32-го і 33-го міжнародних геологічних конгресів). Ученого відзначено багатьма державними, галузевими і професійними нагородами — медалями
М. Д. Кондратьєва, В. І. Лучицького, Л. І. Лутугіна і С. Г. Комарова, дипломом про включення в “Золотий фонд циклічної науки Росії та країн СНД” та ін. А. Є. Кулінкович
– академік та один із засновників Української нафтогазової академії, академік Української академії оригінальних ідей.
Арнольд Євгенович був щирою й доброзичливою людиною. Його поважали всі,
кому доводилося з ним працювати і спілкуватися. За активного сприяння А. Є. Кулінковича захищено понад 50 кандидатських і більш як 30 докторських дисертацій.
Висловлюємо щире, глибоке співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять
про Арнольда Євгеновича назавжди збережеться в наших серцях.
Колектив Українського державного
геологорозвідувального інституту,колеги, друзі
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