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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ГЕОЛОГА
ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА СЕНЬКОВСЬКОГО

рік тому, 18 травня 2016 р. пішов з життя
видатний вченийгеолог Юрій миколайович
сеньковський — членкореспондент нан ук
раїни, професор, лауреат премії ім. в.І. вер
надського нан україни, Заслужений діяч
науки і техніки україни, багатолітній керів
ник відділу седиментології провінцій горючих
копалин Інституту геології і геохімії горючих
копалин (Ігггк) нан україни, відомий вче
ний у галузі палеоокеанографії, седиментоло
гії, генетичної літології та мінералогії осадо
вих порід.
народився Юрій миколайович чудового
весняного дня 20 квітня 1931 р. у львові в сі
м’ї українських інтелігентів — інженерафото
грамметриста, патріарха української класич
ної етнографогеографічної фотографіки ми
коли Івановича сеньковського та вчительки
Поліщук Євгенії Петрівни.
Його дитинство і шкільні роки пройшли у
косові та коломиї ІваноФранківської облас
ті. коломийська гімназія дала гарну освіту, яка
була ще й доповнена ґрунтовними знаннями
латини, мистецтва та музики. музика стала
невід’ємною частиною життя Юрія микола
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йовича, вона надихала і додавала йому під
тримки у нелегкому дитинстві та юності.
доля зводила Юрія миколайовича з хоро
шими людьми, які допомагали молодому об
дарованому і працездатному юнаку рухатись
уперед і здобувати успіхи. Ще під час навчан
ня в школі у 1947—1950 рр., обираючи май
бутню професію — музику чи геологію, — він
обрав геологію. непересічною була його пра
ця в геологічних партіях об’єднань "укргаз"
та "укрнафтогазрозвідка", які виконували гео
логічне картографування території карпат.
спершу був геологорозвідувальний факуль
тет львівського політехнічного інституту,
який Ю.м. сеньковський закінчив у 1955 р., і
під час навчання в якому не забував про музи
ку — керував хором інституту. далі — праця
у цьому ж Інституті на кафедрі петрографії
та мінералогії, якою керував відомий петро
граф, академік ан урср л.г. ткачук, учень
славетного київського професора геології
в.І. лучицького.
З 1959 р. наукова діяльність Юрія микола
йовича сеньковського була пов’язана з Ігггк
нан україни (львів), у якому він написав
кандидатську та докторську дисертації. у бе
резні 1962 р. у львівському державному уні
верситеті Ю.м. сеньковський захистив кан
дидатську дисертацію "літологія верхньо
крейдових відкладів середнього Придніст
ров’я"; 1975 р. захистив докторську дисертацію
"літологія силіцитів мезокайнозою південно
го заходу східноЄвропейської платформи" в
Інституті геохімії і фізики мінералів ан
урср (нині Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. м.П. семененка нан укра
їни, київ). дослідженнями автора охоплено
чималу територію Центральної Європи (Поль
ща, литва, латвія, україна, Білорусія, румунія,
Чорноморський басейн, Захід росії). Фунда
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ментальні теоретичні та експериментальні
роботи Ю.м. сеньковського заклали наукові
основи розвитку в україні нового наукового
напрямку — геологічна палеоокеанографія
давніх континентальних окраїн, їхні корисні
копалини, що є пріоритетним для вітчизня
ної науки.
очолюючи упродовж багатьох років відділ
седиментології провінцій горючих копалин
Юрій миколайович зробив усе для того, щоб
цей відділ став одним із центрів вказаного на
укового напряму, тісно співпрацюючи з відді
лом осадових товщ.
Праці Ю.м. сеньковського стали револю
ційними у галузі регіональної геології південно
західної частини східноєвропейської плат
форми, карпатського складчастого поясу та
суттєво вплинули на розвиток уявлень щодо
їхньої нафтогазоносності. він уперше предста
вив цей геологічно надзвичайно складний ре
гіон як давню континентальну окраїну океану
тетіс, що відкрило нові можливості і підходи
до його геологічного вивчення.
Протягом останніх років у рамках цього на
пряму вчений обґрунтував доцільність виді
лення в галузі наук про Землю нової теоре
тичної дисципліни — "апвелінгова геологія",
головними розділами якої є генеза давніх і су
часних апвелінгових формацій світового оке
ану; океанічні безкисневі події та їхня роль у
формуванні нафто і фосфоритоносних товщ;
геологія апвелінгових вуглецьвмісних і фосфа
тоносних осадовопородних систем психозою
(гіпотетичні аспекти).
свій багатолітний науковий та інтелектуаль
ний доробок Юрій миколайович висвітлив у
260 наукових працях, в тому числі 15 моногра
фіях і 22 літологопалеогеографічних і геоло
гічних картах Центральної Європи та Євразії.
наукові розробки вченого були покладені в
основу національних завдань глобальних гео
логічних проектів у рамках міжнародної про
грами геологічної кореляції, а також низки
вітчизняних регіональних геологічних про
грам. у спадщині вченого — оригінальна нау
кова концепція, основана на уявленнях про
сучасні регіони нагромадження вуглецьвміс
них відкладів як майбутні нафтогазоносні про
вінції Землі. теорії біогенного седименто та
літогенезу осадових формацій і пов’язаних із
ними корисних копалин давніх континенталь
них окраїн вчений розглядає з позицій кон
цепції тектоніки літосферних плит.
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у теоретичних дослідженнях виразно проя
вився новаторський характер робіт Ю.м. сень
ковського і бажання постійно спиратися на
особисті польові геологічні та прецизійні фі
зичні, мінералогогеохімічні та інші спостере
ження, з чітким дотриманням достовірності
результатів.
Його фундаментальні праці "літологія верх
ньокрейдових відкладів середнього При
дністров’я" (1963), "літогенез сірчаних родо
вищ Прикарпаття" (1972), "силіцити крейди
південнозахідного схилу східноЄвропейсь
кої платформи" (1973), "кремнистые породы
ссср" (1976) сприяли розвитку в україні но
вого наукового напряму — геологічна палео
океанографія континентальних окраїн та їхні
корисні копалини. вперше в україні він орга
нізував міжнародну конференцію з проблеми
"кремененагромадження" (1978, київ), брав
участь у роботі численних наукових симпо
зіумів і нарад.
наукові праці Юрія миколайовича стали ва
гомим внеском у розвиток концепції біоген
ного походження силіцитів. у контексті з’я
сування проблеми генезису кременистих утво
рень учений, на основі результатів власних
геологічних і літологічних спостережень та
експериментального вивчення речовинного
складу і мікроструктури кременистих порід
південного заходу східноєвропейської плат
форми, а також найновіших даних геолого
океанологічних досліджень, зробив важливі
теоретичні узагальнення. він створив седи
ментологічну та літогенетичну моделі похо
дження силіцитів, які враховують біогенну се
диментацію і постседиментаційну трансфор
мацію кремнезему в земній корі.
наукові інтереси Ю.м. сеньковського не
обмежувалися тільки детальним вивченням
кременистих відкладів. Частина його наукових
праць була присвячена мінералогопетрогра
фічній і літологогенетичній характеристиці
глауконіто і фосфоритоносних товщ. За мо
нографію "Фосфориты Запада украины" (1989)
учений був удостоєний премії ім. в.І. вернад
ського нан україни (1994).
визнанням наукового авторитету Ю.м. сень
ковського стало обрання його у 1997 р. член
кореспондентом національної академії наук
україни.
Під його керівництвом здійснено численні
фундаментальні наукові дослідження. Юрій
миколайович підготував плеяду здібних нау
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на батьківщині. околиці м. косів (2008)
on the home. outskirts of the kosiv city (2008)

ковців (вісім кандидатів і двох докторів наук),
сформував творчий науковий колектив, який є
основою відділу седиментології провінцій го
рючих копалин Ігггк нан україни.
важливою науковою подією стало видання
Ю.м. сеньковським у співавторстві зі своїми
учнями монографії "геологічна палеоокеано
графія океану тетіс. карпатоЧорноморський
сегмент" (2004). у монографії вперше у вітчиз
няній науці про Землю розглянуто комплекс
питань геологічної палеоокеанографії. розви
ток цього нового наукового напряму показано
на прикладі вивчення епіпелагічних і мезопе
лагічних басейнів давньої карпатоЧорномор
ської континентальної окраїни океану тетіс.
Ю.м. сеньковський організував і очолив
дослідження проблеми безкисневих подій як
одного з визначальних факторів формування
нафтогазоносних комплексів. За результата
ми цих досліджень опубліковано монографію
"Безкисневі події океану тетіс. карпатоЧор
номорський сегмент" (2012), у якій висвітлено
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питання хімічної палеоокеанографії. Показа
но, що процеси седиментогенезу протягом
окремих фаз аноксичних подій зумовили фор
мування "чорносланцових", фосфато та силі
цитоносних товщ і пов’язаних із ними корис
них копалин.
Завдяки власним піонерським ідеям в галу
зі геологічної палеоокеанографії Ю.м. сень
ковський створив нову концепцію геологіч
ного розвитку регіону у фанерозої, яка прин
ципово змінила уявлення про умови утворен
ня платформних і флішових відкладів, їхній
взаємозв’язок у просторі та часі і можливості
формування та знаходження у них покладів
вуглеводнів та інших корисних копалин. Юрій
миколайович брав активну участь у розробці
теоретичних засад щодо формування нетра
диційних джерел вуглеводнів у Південному та
Західному нафтогазоносних регіонах украї
ни (цикл робіт "нетрадиційні джерела вугле
воднів україни"). Його творчий внесок поля
гає у визначенні геологопалеоокеанографіч
них умов седиментолітогенезу вуглецевмісних
осадових утворень ранньодевонського, тріас
пізньоюрського, ранньокрейдового та оліго
ценранньоміоценового віків, які є перспектив
ними на виявлення покладів сланцевих вуг
леводнів. Його науковий інтерес полягав у
з’ясуванні літологофаціальних, літологогео
хімічних та мінералогопетрографічних особ
ливостей відкладів, які формувалися під час
глобальних океанічних безкисневих подій в
окремі віки фанерозою. учений довів, що на
громадження потужних верств, значно збага
чених органічною речовиною, в сучасному
стратиграфічному розрізі є основними потен
ційно нафтогазоматеринськими відкладами у
межах Південного та Західного регіонів україни.
у 2016 р. Ю.м. сеньковський розпочав ро
боту над третьою книгою, присвяченою океа
ну тетіс — "літогенез осадових комплексів
океану тетіс", у якій розглянуто питання фор
мування та еволюцію осадових комплексів
карпатоЧорноморської континентальної ок
раїни тетісу і встановлено роль у цих процесах
різних факторів літогенезу. Це дало змогу роз
робити літогенетичну класифікацію відкладів
крейдовопалеогенового флішу українських
карпат і охарактеризувати нафтогазоносність
відкладів флішу, особливості яких зумовлені
спільною дією геологопалеоокеанографічних
і геохімічних факторів. на жаль, під час підго
товки цієї книги до друку Юрій миколайович
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пішов з життя. Щоправда, до останнього хви
лювався і намагався контролювати процес. Ця
робота, як і мріяв Юрій миколайович, мала
стати завершальною у циклі видань щодо
карпатоЧорноморської континентальної ок
раїни. натепер монографія прийнята до друку
видавництвом "наукова думка" нан україни.
За час наукової діяльності Ю.м. сеньков
ський був національним представником ради
міжнародної асоціації седиментологів і седи
ментологічної комісії карпатоБалканської
геологічної асоціації, членом експертної малої
ради вак при кабінеті міністрів україни,
українського літологічного комітету, керівни
ком української частини багатьох проектів
міжнародної програми геологічної кореляції
(Юнеско), міжнародного союзу геологіч
них наук.
Юрій миколайович був активним громад
ським діячем, одним із засновників громад
ської наукової організації "регіональне об’єд
нання дослідників гуцульщини" (1993), очо
лював відділення природничих наук, був чле
ном редакційної колегії та автором статей
збірника праць "краєзнавство" косівського
осередку наукового товариства імені тараса
Шевченка "гуцульщина".
Багато часу учений присвячував популяри
зації творчого здобутку свого батька, непо
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вторного фотолітописця гуцульщини. Зокре
ма, опрацював і перевидав багатотисячним
тиражем унікальну роботу миколи сеньков
ського "східні карпати — Чорногора" (2000),
яка вперше була надрукована 1931 р. (косів,
коломия) і не мала аналогів серед фотоме
тричних описів решти регіонів карпат.
ученому були притаманні широка ерудиція,
тонке відчуття нового, принциповість і вимо
гливість у поєднанні з талантом керівника
спрямовувати зусилля співробітників на вирі
шення тієї чи іншої наукової проблеми й ство
рювати у колективі творчу атмосферу. він ще
дро ділився не тільки врожаєм наукових ідей,
але і плодами, вирощеними власноруч на дач
ній ділянці, яка завжди була в ідеальному ста
ні, де росли найкращі яблука та сливки, ще
пленням яких займався Юрій миколайович.
він був виключно працьовитою, доброзич
ливою, чуйною, життєлюбною людиною,
справжнім ученим і педагогом. Його віддане
ставлення до роботи, непересічні людські якос
ті можуть слугувати прикладом для багатьох.
світла пам’ять про Юрія миколайовича на
вічно залишиться в серцях його колег, вдячних
учнів, і всіх тих, кому пощастило зустрітися з
цією прекрасною людиною.
К.Г. ГРИГОРЧУК,
Е.Я. ЖОВИНСьКИй, Н.О. КРЮЧЕНКО
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