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КАФЕдРІ ГЕОЛОГІЇ РОдОвИЩ КОРИСНИХ  
КОПАЛИН НАвЧАЛьНО-НАуКОвОГО ІНСТИТуТу  
"ІНСТИТуТ ГЕОЛОГІЇ" КИЇвСьКОГО НАЦІОНАЛьНОГО  
уНІвЕРСИТЕТу ІМЕНІ ТАРАСА ШЕвЧЕНКА — 75!

у 2019 році виповнюється 75 років із дня за-
снування кафедри геології родовищ корисних 
копалин геологічного факультету (нині — 
навчально-наукового інституту "Інститут гео-
логії" київського національного університету 
імені тараса Шевченка 1).

власне кафедра геології родовищ корисних 
копалин створена у київському університеті у 
1944 р., але основні засади вивчення родовищ 
корисних копалин закладені набагато раніше, 
практично з моменту зародження та станов-
лення геологічної школи київського універси-
тету (1834—1891) на кафедрі мінералогії та гео-
гнозії, яку впродовж 46 років як завідувач очо-
лював к.м. Феофілактов (1845—1891). 

вивчення геологічної будови україни у зв’яз-
ку з пошуками та видобутком корисних копа-
лин триває від найдавніших часів донині. Зо-
крема, про існування кам’яного вугілля в дон-
басі відомо було ще за часів запорізького 
ко зацтва, в Поліссі численні залізні "гути" іс-
нували наприкінці XVIII — на початку XIX 
століття; відомо про існування у цей час соле-
добувної промисловості в Закарпатті, східній 
галичині, а трохи пізніше — нафтодобувних 
промислів у Передкарпатті. 

Павло Аполлонович Тутковський (1858—1930), 
який був обраний приват-доцентом кафедри 
географії київського університету (1913), а в 
1914 р. — професором цієї ж кафедри, приді-
ляв багато уваги вивченню корисних копалин 
україни. у роки Першої світової війни він  
брав участь у роботі з забезпечення військової 

індустрії корисними копалинами. учений опи-
сав каоліни Чернігівської губернії, бурштин, 
туфи та базальти рівненщини, мармури Жи-
томирщини.

видатний геолог Володимир Іванович Лу-
чицький (1877—1949), наукова діяльність якого 
протягом багатьох років була пов’язана з київ-
ським університетом, вивчав проблеми укра-
їнського щита (уЩ) і корисних копалин, по-
в’язаних із цією структурою. дуже багато зро-
бив в.І. лучицький для створення в україні 
власної мінерально-сировинної бази каоліно-
вої промисловості. каоліну він присвятив ве-
лику кількість праць, у тому числі і широко ві-
дому монографію "каолины украины" (1927).

Петро Миколайович Чирвінський (1880—
1955), який свою наукову і педагогічну діяль-
ність у київському університеті почав у 1902 р., 
видав підручник "курс месторождений полез-
ных ископаемых" (1925). З ім’ям його брата 
володимира миколайовича пов’язані перші 
детальні дослідження фосфоритів україни.

Провідні геологи київського інституту на-
родної освіти (м.І. Безбородько, в.І. лучиць-
кий, в.І. крокос, Б.л. лічков та ін.) виконали 
чимало досліджень, які мали теоретичне і 
практичне значення. так, в.І. лучицький упер-
ше склав геологічну карту і карту корисних ко-
палин території україни, що протягом багатьох 
років слугували основою для планування гео-
логорозвідувальних робіт. Ці карти лягли в 
основу складеної в 1928 р. професором універ-
ситету миколою Івановичем Безбородьком 
(1883—1937) першої геохімічної карти урср, 
яка поклала початок використанню геохіміч-
них методів для пошуку і прогнозу корисних 
копалин в україні. у 1926 р. надруковано сте-

1  2014 року геологічний факультет київського універ-
ситету реорганізовано у навчально-науковий інсти-
тут "Інститут геології".
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нографічний курс лекцій м.І. Безбородька 
стосовно родовищ корисних копалин.

у 1923—1924 рр. новим у діяльності укрге-
олкому 2 стало складання карт різних геологіч-
них систем, систематизація бібліографії геоло-
гічної літератури 1918—1923 рр., складання 
оглядів гірничої промисловості україни. вида-
но збірник про корисні копалини, в якому 

були статті "уголь украины" (Б.л. лічков), 
"гра фиты украины" (в.м. Чирвинский), "као-
линовые месторождения Подолья" (о.Є. Зе-
ленко), "Железная руда волыни" (с.г. кок-
лик), "никопольское марганцевое месторож-
дение" (м.в. Черногорова), "ртуть украины" 
(м.І. ожегова).

1933 р. київський інститут народної освіти 
ліквідовано і відновлено київський державний 
університет, у складі якого було створено 
геолого-географічний факультет, на якому се-
ред інших функціонувала кафедра петрогра -
фії та корисних копалин (м.І. Безбородько, 
м.г. світальський, л.г. ткачук, І.с. усенко). 

Кафедра геології родовищ корисних копалин 
на геологічному факультеті київського універ-
ситету, як зазначено вище, створена у 1944 р. за 
клопотанням академіка Миколи Пантелеймо-
новича Семененка, яку він і очолював до 1953 р. 
м.П. семененко визначив напрямок науково-
дослідницької роботи нової кафедри, запропо-
нував перелік загальних і спеціальних дисци-
плін. вийшла в світ його фундаментальна пра-
ця "структура рудных полей криворожских 
железорудных месторождений" (1946), яка під-
била підсумки багаторічних, розпочатих ще до 
війни, польових і камеральних досліджень 
миколи Пантелеймоновича за участю криво-
різьких геологів, у тому числі майбутнього ака-
деміка ан україни я.м. Бєлєвцева. вихід у 
світ цієї монографії, у якій уперше детально 
охарактеризовані геологічні структури, що 
контролюють зруденіння заліза, став видатною 
подією у вивченні криворізького басейну і 
значною мірою визначив успіх його подальшої 
геологічної розвідки та розробки. Ця моногра-
фія та інші праці м.П. семененка, опублікова-
ні в 1948—1950 рр., мали значний вплив на 
розвиток нових напрямів досліджень у геології 
корисних копалин україни.

створення і подальша розбудова кафедри 
геології родовищ корисних копалин нероз-
ривно пов’язані також із діяльністю академіка 
ан урср Якова Миколайовича Бєлєвцева, який 
протягом 1951—1953 рр. працював на ній на 
посаді професора. у цей час він заклав основи 
дуже важливих у практичному плані курсів 
"структури рудних полів та родовищ" і "ме-
талогенія".

варто відзначити також праці цього періоду 
професора кафедри Леоніда Даниловича Розова, 
присвячені львівсько-волинському кам’яно-
вугільному басейну, корисним копалинам сте-

2  український геологічний комітет (угк) неодноразово 
перейменовувався. нині — державна служба геології 
та надр (держгеонадра) україни (указ Президента 
україни від 09.12.2010, № 1085/2010), координується 
кабінетом міністрів україни через міністра екології 
та природних ресурсів україни.

семененко микола  
Пантелеймонович
Semenenko Mykola 
Panteleimonovych 

Бєлєвцев яків миколайович
Belevtsev Yakiv Mykolayovych
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пової зони укррср, у яких він дає геолого-
економічну оцінку та перспективи подальшого 
розвитку сировинної бази цих регіонів. 

у 1953—1955 рр. кафедру корисних копа -
лин очолював професор Євген Васильович Шев-
ченко. у цей період під керівництвом доцен - 
та Василя Івановича Бартошевського створено 
першу на факультеті мінераграфічну лаборато-
рію, закуплено сучасні прилади та апаратуру, 
зібрано великі еталонні колекції аншліфів руд. 
обов’язковим для студентів геологічного ци-
клу стає мінераграфічний практикум. Фактич-
но все життя василя Івановича було пов’язано 
з геологічним факультетом, який він закінчив 
у 1938 р. в.І. Бартошевський брав участь у гео-
логічній зйомці території україни, вивчав гео-
логію волинського родовища пегматитів, чар-
нокіти Інгуло-Інгулецького вододілу, лужні 
породи північно-західної частини уЩ. у 1955 р. 
він публікує монографію "Щелочные породы 
волыни и их связь с рапакиви", в якій довів ме-
тасоматичний генезис лужних порід (район 
во линського пегматитового поля) і зв’язок їх  
з зонами тектонічних порушень у гранітах ра-
паківі. в.І. Бартошевський здійснив одне з 
перших в україні петроструктурне досліджен-
ня низки гранітних масивів північно-західної 
частини уЩ (1956—1957). у 1961—1963 рр. він 
вивчає металогенічні особливості л у ж н и х 
порід і метасоматичних утворень сущано-Пер-
жанської тектонічної зони.

З 1955 р. кафедру родовищ корисних копа-
лин протягом 20 років (до 1976 р.) очолював 
доцент Вацлав Костянтинович Куліковський, за 
винятком 1963 р., коли кафедрою завідував  
в.І. Бартошевський (помер у 1963 р.). викла-
дачі і співробітники кафедри вивчають у цей 
період переважно рудні родовища україни, 
ка захстану та інших районів срср. у Північ-
ному казахстані вивчали петрографію, струк-
туру і металогенію найпоширенішого тут крик-
кудукського гранітоїдного комплексу і гене-
тично пов’язаних із ним скарнових родовищ 
заліза з метою розширення сировинної бази 
"казахстанської магнітки" (те мір-тау). у цих 
роботах брали участь в.к. ку ліковський, в.І. Бар-
тошевський, г.Ф. вино градов, а також викла-
дачі інших кафедр, співробітники ндс 3 і сту-

денти старших курсів (в т. ч. майбутні виклада-
чі університету о.в. Зінченко, І.м. оста- 
фійчук). у 1960 р. виходить монографія 
"корисні копалини укра їни" (в.к. куліков-
ський, в.т. латиш, Ф.а. руденко). 

Геннадій Федорович Виноградов організував 
на кафедрі госпрозрахункову мінерало-петро-
графічну лабораторію, головним напрямом 
роботи якої було вивчення мінеральної сиро-
вини для промисловості будівельних матеріа-
лів україни. Існування цієї лабораторії та її 
плідна науково-прикладна робота сприяли від-
криттю на кафедрі корисних копалин спеціа-
лізації "нерудні корисні копалини", підготовка 
студентів за якою здійснювалася до 1995 р. По-

виноградов геннадій Федорович
Vynogradov Gennadyi Fedorovych

куліковський вацлав  
костянтинович
Kulikovsky Vatslav Kostyantynovych

3  науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних дос-
лід жень гірських порід (зараз — науково-дослідний 
сектор фізико-хімічних досліджень гірських порід — 
ндс).
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мітно поліпшив навчальний процес студентів 
із зазначеної спеціалізації підручник "родови-
ща неметалевих корисних копалин" доцента 
в.к. куліковського (1974). 

у 1977 р. кафедру очолив відомий рудозна-
вець, випускник київського університету 1941 
р., лауреат державної премії україни у галузі 
науки і техніки професор Всеволод Ігорович 
Скаржинський, запрошений до університету в 
1976 р. в.І. скаржинський — один з авторів 
фундаментальних монографій "металогенія ук-
раїни і молдавії" (1975), "тектоно-магма ти-
ческая активизация регионов украины" тощо. 

у 1987—1989 рр. кафедрою завідував доцент 
Юрій Євгенович Добрянський — талановитий 
викладач, високоерудований фахівець, постій-

ний консультант київського метробуду. Зо-
крема, за рекомендаціями Ю.Є. добрянського 
змінена технологія проходки тунелів під час 
будівництві метрополітену на ділянці станцій 
"Палац україна" — "либідська". Завдяки цьому 
було заощаджено значні кошти, скорочено 
терміни будівництва, вдалося уникнути ава-
рійних ситуацій. За цю роботу міжвідомчий 
республіканський комітет висунув кандидату-
ру Ю.Є. добрянського на здобуття державної 
премії урср (1974). 

у 1989 р. на кафедру геології корисних копа-
лин було запрошено професора Ігоря Павлови-
ча Щербаня — відомого фахівця у галузі 
гідротермально-метасоматичних процесів ру-
доутворення. він очолював кафедру до смер-
ті — 5 січня 1997 р. разом із ним на кафедру 
прийшли його учні, молоді кандидати геолого-
мінералогічних наук — Володимир Всеволодович 
Шунько і Віктор Іванович Шевченко, а трохи 
пізніше (1995) — Михайло Васильович Курило. 
Праці І.П. Щербаня, присвячені проблемам 
комплексного мінералого-петрографічного та 
фізико-хімічного вивчення метасоматитів 
україни, алтає-саянської області, Забайкал-
ля, казахстану, середньої азії та далекого 
сходу, забезпечили йому авторитет провідного 
фахівця в галузі низько- та середньотемпера-
турного метасоматозу. Під його керівництвом у 
1990-ті роки здійснено низку цікавих, значною 
мірою піонерних досліджень умов утворення 
найголовніших формацій навколорудних ме-
тасоматитів, оцінено їхнє пошукове значення. 

необхідно згадати і навчальну та громадську 
діяльність доцентів Р.С. Фурдуя та В.М. Неро-
денка, які перейшли на кафедру в 1984 р. з ка-
федри загальної та історичної геології, зберіг-
ши характер педагогічного навантаження і на-
укові інтереси попереднього місця роботи.

доцент Ростислав Сергійович Фурдуй викла-
дав нормативні курси геотектоніки, екології, а 
також спецкурси, пов’язані з застосуванням 
аеро- і космометодів у геологічній зйомці і по-
шуках корисних копалин. окрім того, р.с. Фур-
дуй — відомий популяризатор знань про загад-
кові явища природи й особливості професії 
геолога. як член географічного товариства 
сШа і товариства стародавньої астронавтики 
він брав участь у міжнародних конгресах цих 
товариств і виступав на них з доповідями.  
неодноразово читав науково-популярні лек -
ції в київському планетарії, на радіо і те-
лебаченні.

Щербань Ігор Павлович
Shcherban Igor Pavlovych

добрянський Юрій Євгенович
dobryansky Yuriy Yevgenovych
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неординарною особистістю на факультеті 
був також і доцент Володимир Минович Неро-
денко. коло його інтересів (крім викладацької 
та наукової роботи) протягом усього часу ро-
боти в університеті пов’язане з історією укра-
їнського етносу, фольклору та хореографії. на-
укова діяльність в.м. нероденка пов’язана з 
дослідженням мезокайнозою україни. 1989 ро-
ку він у співавторстві з працівниками мінгео 
урср розробив і опублікував стратиграфічні 
схеми і легенди мезо- та кайнозойських ут-
ворень (окрім четвертинних) для геологічних 
карт масштабу 1 : 25 000. від 1950-х рр. він ке-
рував створеним ним народним фольклор - 
но-етнографічним ансамблем "веснянка". Брав 
участь у передачах на радіо і телебаченні, в кі -
но ("тіні забутих предків", "назар стодоля", 
"вечори на хуторі біля диканьки", "майська 
ніч" та ін.). в.м. нероденко — автор лібрето 
кількох балетних спектаклів у національній 
опері: "наймичка", "купала", "анна ярослав-
на — королева Франції". За активну діяльність 
на мистецькій ниві в.м. нероденку присвоє -
но звання народного артиста україни. 9 груд-
ня 2006 р. обірвалося життя одного з найяс -
кра віших представників колективу кафедри. 

З 1997 р. кафедру геології родовищ корис -
них копалин очолював кандидат геолого-мі -
не ра логічних наук доцент Дмитро Микола йо-
вич Щербак, який у 2000 р. захистив доктор -
ську дисертацію, а в 2002 р. отримав звання 
професора.

від 1997 до 2004 рр. колектив кафедри попо-
внився новими працівниками: доцентом Олек-
сандром Вікторовичем Грінченком (1997), до-
центом Володимиром Альбертовичем Михайло-
вим (1999), який у 2003 р. захистив докторську 
дисертацію на тему "металогенія золота зеле-
но кам’яних структур докембрію", доцентами 
Олександром Васильовичем Омельчуком (2000)  
і Віктором Володимировичем Огарем (2002). у 
цей час наукові інтереси кафедри були спря-
мовані на вивчення родовищ україни і світу, 
зокрема організовано прогнозно-металогеніч-
ні дослідження в Приазов’ї, Закарпатті, гвінеї, 
Ірані; з’ясовувалися умови утворення корис-
них копалин морів та океанів, зокрема залі - 
зо-манганових конкрецій і фосфоритів сві-
тово -го океану. видано серію монографій: 
"метал ло гения золота зеленокаменных струк-
тур докембрия" (2002), "металлогенические 
особенности основных генетических типов зе-
лено каменных поясов" (в.а. михайлов, 2003), 

нав чальні посібники: "основи екології" (в.а. ми-
хайлов, 2001), "металогенічні епохи і корисні 
копалини україни" (д.м. Щербак, м.в. кури-
ло, в.I. Шевченко, 2002), "основи геотекто-
ніки" (в.а. михайлов, 2002) і підручники "не-
металічні корисні копалини україни" (під ре-
дакцією д.м. Щербака, 2003). "Загальна гео- 
 тектоніка з основами геодинаміки" (в.а. ми- 
хайлов у співавт. з в.в. Шевчуком, 2004). 

2004 року кафедру очолив доктор геологіч-
них наук, професор Володимир Альбертович 
Михайлов, який тоді ж був обраний деканом 
геологічного факультету (2004—2007, 2013—
2014), а в 2014 р. — директором ннІ "Інститут 
геології". 

Починаючи з цього часу поряд із традицій-
ними прогнозно-металогенічними досліджен-

нероденко володимир минович
Nerodenko Volodymyr Minovych

Фурдуй ростислав сергійович
Furdui Rostyslav Sergiyovych
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нями, вивченням металогенії золота, кольо-
рових та рідкісних металів, неметалічних ко-
рисних копалин тощо, на кафедрі розвиваєть - 
ся напрям з економічної геології, курс якої 
запроваджено в обов’язкову програму підго-
товки бакалаврів, напрям з геології нафти і 
газу. видано нові монографії: "урановые руды 
мира. геология, ресурсы, экономика" (2004), 
"геохимия, минералогия, генезис и классифи-
кации месторождений урана" (2006), підруч-
ники "Загальна геотектоніка з основами геоди-
наміки" (2005), навчальні посібники "основи 
економічної геології" (2006), "металогенія зо-
лота раннього докембрію" (2006), "мінерально-
сировинна база флюсової сировини україни" 
(2010), "редкоземельные руды мира. геология, 
ресурсы, экономика" (2010), "мінерально-
сировинна база флюсової сировини"(2010), а 
також серія підручників з геології родовищ ко-
рисних копалин україни: "металічні корисні 
копалини" (2007), "неметалічні корисні копа-
лини україни" (2008), "горючі корисні копали-
ни україни" (2009). 

на кафедру прийшли як досвідчені науков-
ці — доктор геолого-мінералогічних наук Ва-
силь Миколайович Загнітко (з 2005 р. — за су-
місництвом, з 2006 р. — професор кафедри), 
так і молоді вчені: Марія Михайлівна Курило (з 
2006 р. — за сумісництвом, з 2007 р. — асистент 
кафедри) та Олександр Володимирович Дуби-
на — випускник кафедри, який повернувся в 
Alma Mater в 2012 р. на посаду доцента піс - 
ля навчання в аспірантурі та роботи в Інсти -
туті геохімії, мінералогії та рудоутворення  
ім. м.П. семененка нан україни (Ігмр) нан 
україни і захисту докторської дисертації на 
тему "геохімія лужних порід укра їнського 
щита" (2009). 

Значно посилилися наукові роботи — спів-
робітники кафедри виконують дослідження за 
держбюджетними темами "розробка новітніх 
технологій петролого-геохімічного, петрофі-
зичного, структурно-тектонічного та біостра-
тиграфічного моделювання еволюції геологіч-
них формацій з метою оцінки перспектив їх 
рудоносності та гідро- і інженерно-геологічних 
досліджень під час вирішення завдань раціо-
нального використання корисних копалин" 
(2000—2005) і "розробка моделей різномасш-
табних геологічних систем на базі новітніх тех-
нологій як теоретичної основи забезпечення 
приросту запасів корисних копалин та їх раці-
онального використання" (2006—2010), беруть 

участь у госпдоговірних роботах: прогнозно-
металогенічних дослідженнях рідкіснометале-
вого зруденіння Ірану (в.а. михайлов, 2001), 
молібденового — Приазов’я (в.а. михайлов, 
в.в. Шунько, л.с. михайлова, 2002—2003), 
золоторудного — гвінеї (в.а. михайлов, 2003—
2004), танзанії (в.а. михайлов, 2018) та лібе -
рії (в.а. михайлов, в.м. Загнітко, в.м. гу - 
лій, 2012—2013), уранового — в мавританії 
(в.м. Загнітко, 2013—2018). 

З грудня 2015 р. і дотепер кафедру очолює 
доктор геолого-мінералогічних наук, профе-
сор Василь Миколайович Загнітко. кафедра 
про довжує активну наукову діяльність у сфері 
вивчення як традиційних видів корисних ко-
палин, так і нових напрямів. Зокрема, в.а. ми-
хайлов та в.м. Загнітко були виконавцями  
великого проекту із вивчення нетрадиційних 
видів вуглеводневої сировини, виконання яко-
го завершилось виданням восьмитомної моно-
графії "нетрадиційні джерела вуглеводнів 
україни" (2014) та випуском навчального по-
сібника "нафта і газ сланцевих порід, ущільне-
них колекторів, метан вугільних басейнів" 
(2016). триває розвиток геолого-економічного 
напряму, зокрема за участі доцента м.м. ку-
рило видано монографії, посібники та підруч-
ники з цього напрямку: "геолого-економічна 
оцінка родовищ корисних копалин" (2011), 
"економічна оцінка родовищ залізистих квар-
цитів" (2010), "нормативно-правове регулю-
вання надрокористування" (2012), Базові тер-
міни і поняття економічної геології (2015). За 
традиційними напрямами вийшли друком де-
кілька монографій співробітників кафедри у 
співавторстві з іншими дослідниками, зокре-
ма, "геолого-геофизические критерии рудо-
носности и металлогения областей субдукции 
уЩ) (Є.м. Шеремет та ін., 2011), "геолого-
геофизическая модель немировско-кочеров-
ской шовной зоны уЩ" (в.а. анциферов та 
ін., 2008; "субщелочной докембрийский маг-
матизм и тектоно-геофизические особенности 
восточного Приазовья" (Є.м. Шеремет та ін., 
2010) тощо.

кафедра активно співпрацює з науковими 
установами національної академії наук (нан) 
україни (Інститут геохімії, мінералогії та ру-
доутворення імені м.П. семененка, Інститут 
геологічних наук, Інститут геофізики та ін.), 
галузевими організаціями (укрдгрІ, "наука-
нафтогаз", державна комісія україни по за-
пасах корисних копалин, геологічні експе-
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диції). активно розвиваються контакти із  
зарубіжними навчальними та виробничими 
закладами. до читання лекцій і проведення 
науково-дослідних семінарів широко залуча-
ються співробітники нан україни та інших 
організацій.

Представники кафедри беруть активну участь 
у редколегіях вітчизняних та міжнародних 
журналів та збірників геологічного профілю, 
як члени та співголови організації міжнарод-
них та всеукраїнських нарад, конференцій, 
симпозіумів тощо.

Плідно працюють викладачі кафедри в на-
прямі підготовки кадрів вищої кваліфікації, 

зокрема, тільки за останні 10 років аспіранта-
ми та пошукувачами на кафедрі було захищено 
12 кандидатських дисертацій.

натепер геологічна галузь переживає важкі 
часи і мотивація професії геолога, на жаль, па-
дає, але саме навчальні заклади, в тому числі 
кафедра геології родовищ корисних копалин, 
покликані зберегти потенціал геології в украї-
ні, який, ми віримо, ще розвинеться в майбут-
ньому і допоможе нашій державі нарощувати 
мінерально-сировинну базу і бути серед най-
впливовіших геологічних осередків світу!

В.М. ЗАГНІТКО

надійшла 24.10.2018
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