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ВІТАЄМО ІЗ 75-ЛІТТЯМ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
CONGRATULATIONS ON
THE 75TH ANNIVERSARY
OF THE GEOLOGICAL
FACULTY OF TARAS
SHEVCHENKO
NATIONAL
UNIVERSITY OF KYIV
3 квітня 2019 року виповнюється
75 років геологічному факультету
(ННІ “Інститут геології”) Київського
національного університету імені Тараса Шевченка – провідному вищому
навчальному закладу в Україні, де в межах спеціальності “Науки про Землю”
навчають фахівців усіх геологічних
спеціальностей і рівнів підготовки.
Цей відлік ведеться від 1944 року,
коли на базі геологічних кафедр
географічного факультету було
засновано геологічний факультет.
Насправді ж історія створення геологічного факультету Київського
університету набагато триваліша.
Адже геологічна наука почала розвиватися в Київському університеті від моменту його заснування
1834 року. Тоді там функціонували
кафедри мінералогії та геогнозії,
проводилися палеонтологічні дослідження на кафедрах ботаніки й зоології, а також загальногеологічні й
геофізичні – на кафедрі фізики та
астрономії. 1933 року було створено
геолого-географічний факультет,
у складі якого працювало п’ять кафедр геологічного профілю.
Представники навчальних закладів відігравали найважливішу роль
у геологічному освоєнні надр України. З київською школою геологів
назавжди пов’язані імена видатних геологів: К. М. Феофілактова,
П. Я. Армашевського, П. А. Тутковського, братів Петра і Володимира
Чирвінських і багатьох інших.
Учені-геологи Київського університету стояли коло витоків гео-

Випускники геологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка
– працівники УкрДГРІ

логічної служби України. 1 лютого 1918
року було створено Український геологічний комітет, який очолив професор
Київського університету В. І. Лучицький.
До складу комітету входили викладачі та випускники університету – геологи
Б. Л. Лічков, В. В. Мокринський, В. М. Чирвінський, К. І. Тимофєєв, М. І. Безбородько.
Це були справжні ентузіасти своєї справи,
які поєднували викладацьку діяльність з
роботою в полі.
Саме провідна роль науки в розвитку
вітчизняної геології визначала її успішний розвиток, високий рівень досліджень,
авторитет українських геологів у світі.
Успіхи української геології були б неможливі без вищих навчальних закладів геологічного профілю, лідером з-поміж яких,
безсумнівно, є Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.
За період становлення й розвитку
Українського державного геологорозвідувального інституту в ньому працювало
близько 450 випускників геологічного факультету КНУ. Нині колектив УкрДГРІ
нараховує понад 40 випускників геологічного факультету, з-поміж яких керів-

ники інституту – директор С. В. Гошовський, заступники директора О. В. Зур’ян і
М. Д. Красножон, учений секретар
Н. Г. Люта. Випускники геологічного факультету проводять дослідження
за пріоритетними напрямами: гідрогеологія та екогеологія – Г. Г. Лютий,
І. В. Саніна, М. І. Швирло, нафтогазова
геологія – І. І. Дем’яненко, геолого-економічні дослідження – А. Б. Шапран,
Ю. Ф. Марченко, геологічне картування –
О. М. Шевченко, О. М. Пилипчук та ін.
Упродовж усього життя випускники з
глибокою вдячністю згадують своїх учителів – викладачів геологічного факультету
КНУ – геологів, гідрогеологів, геофізиків,
які заклали міцний підмурівок знань, потрібний для плідної наукової роботи.
Надзвичайно багаті надра України,
але найціннішим надбанням української
геології є професійні кадри.
Вітаючи рідний факультет з ювілеєм,
бажаємо йому процвітання й розвитку, а
його співробітникам і студентам – міцного здоров’я, стійкості, натхнення і творчих успіхів!
Колектив УкрДГРІ
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