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ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
"Фундаментальне значення і прикладна роль
геологічної освіти і науки" — під такою назвою
7—9 жовтня 2015 року у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка
відбулася Міжнародна наукова конференція,
присвячена 70-річчю геологічного факультету.
Стало доброю традицією раз на п’ять років
збирати випускників факультету на офіційну
зустріч, щоби керівництво факультету разом з
викладацьким колективом розповіли про зміни на освітянській ниві, а випускники відзвітували про нові досягнення в галузі прикладної геології та геологічної науки. Фінансова
криза та воєнні дії на сході України безперечно
далися взнаки. Нинішня зустріч була не такою
багатолюдною, як попередня, однак велика
зала головного корпусу Львівського університету вже вкотре була заповнена вщерть. Традиційна перекличка показала, що ряди перших
випускників геологічного факультету, на жаль,
ще порідшали. Тим паче було приємно бачити
серед них представника першого випуску факультету — 1949 року (!) — легендарного геолога Віру Миколаївну Зайцеву. Сповнена сил і
непідробної цікавості до новин геологічного
життя вона привітала учасників урочистого зібрання. А випускник 1953 року професор
Орест Іллярович Матковський, багаторічний
очільник і викладач факультету, був серед тих,
хто взяв на себе тягар організації конференції.
Щодо випускників останніх років, то охочих
повернутися хоч на часинку до Alma Mater серед них не побільшало, що цілком зрозуміло з
огляду на важкий стан, в якому опинилася геологічна галузь України. Найчисельнішими були делегації випусків 1978—1983 років — представників тих часів, коли слава факультету
гриміла по всіх куточках Радянського Союзу —
від Закарпаття до Чукотки, поширювалася за
кордоном.
Відкрив урочисте зібрання декан геологічного факультету доктор геолого-мінералогічних
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наук Микола Миколайович Павлунь, коротко
нагадавши присутнім про основні історичні
віхи становлення факультету, він доповів про
сучасний стан та перспективи осучаснення
факультету, адаптацію його до вимог сьогодення, запровадження нових спеціальностей тощо.
Потім було багато привітань — від колишніх
випускників, колег по цеху, освітніх і наукових
закладів. Від Національної академії наук України геологічний факультет із ювілеєм офіційним листом привітав віце-президент НАН
України академік НАН України Антон Григорович Наумовець. У привітанні головної наукової установи держави наголошено, що тисячам випускників і викладачів геологічного факультету Львівського університету належить
неоціненний внесок у розвиток освіти, науки
та культури України. Важливо, що з факультетом пов’язано життя багатьох членів Академії — Є.К. Лазаренка, О.С. Вялова, В.О. Сельського, С.І. Субботіна, Л.Г. Ткачука та інших
видатних вчених, становлення геологічних шкіл
та напрямів, розвиток мінерально-сировинної
бази України.
Проблеми підготовки і працевлаштування
геологічних кадрів однаково турбують викладачів і Львівського, і Київського національних
університетів. Обнадійливим було коротке, але
змістовне вітальне слово ректора Львівського
університету Володимира Петровича Мельника, цікавим та оптимістичним був і виступ
проректора з наукової роботи Львівського університету Романа Євгеновича Гладишевського. Про цікавий досвід осучаснення закладу
освіти геологічного спрямування розповів Володимир Альбертович Михайлов — очільник і
викладач Навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, утвореного
на базі геологічного факультету цього університету та Київського геологорозвідувального
технікуму. Будемо сподіватися, що невдовзі нас
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очікують зміни, які піднімуть і якість вищої
освіти, і збільшать її вагу у суспільстві.
Два дні тривала конференція. Обмаль часу
не дозволила заслухати всі заявлені доповіді,
оскільки у бажанні донести до слухачів свої
здобутки оратори забували про регламент.
Можна лише дорікнути ораторам, що вони не
завжди враховували широкий тематичний формат конференції та, відповідно, непідготовленість слухачів з локальних проблем геологічної
науки. Тим не менше, навіть такі далекі від
українських геологів питання, як будова Сіхоте-Алінського вулканічного поясу або ТяньШанського хребта, спричинили жваву дискусію, не кажучи вже про питання щодо геологічної будови Кримських і Карпатських гір,
повідомлення про пошуки і розвідку різних
видів корисних копалин, про розвиток спеціальної, зокрема мінералогічної, термінології…
Серед виголошених доповідей логічністю побудови вигідно вирізнялася доповідь Іванни
Мисяк (співавтор Л. Скакун) про мідну металогенічну систему Волино-Брестської магматичної провінції, а аргументовані, хоча й не
райдужні щодо запасів самородної міді у волинських базальтах, висновки були зрозумілі
усім слухачам.
З часу створення геологічний факультет
Львівського університету традиційно випускав
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геологів за трьома спеціальностями: геохімія (з
мінералогією і петрологією включно), геологічна зйомка, розвідка корисних копалин.
Лише віднедавна розпочато підготовку спеціалістів з екологічної геології. Однак, гортаючи матеріали конференції, можна зробити
висновок, що випускникам факультету тісно
працювати у рамках спеціальності. Гідрогеологія, геофізика, розвідка вугільних, газових і
нафтових родовищ, інженерна геологія — деякі з цих дисциплін навіть не викладали в стінах університету. А його випускники не лише
працюють — вони творять науку за цими напрямами. Це зайвий раз підкреслює фундаментальність університетської освіти, яка лише дає основи знань із початково обраного
фаху. Перебування в університеті перш за все
привчає студентів творчо мислити, шукати
шляхи самоосвіти і вдосконалення. Тоді для
випускників не існує жодних перешкод, щоб
повною мірою реалізувати свої здібності.
А ми від імені випускників факультету дякуємо щиро організаторам зустрічі за вправність
і професійність, рідному факультету — за традиції та тепло, а Львівському університету — за
підтримку однієї з найкращих геологічних
шкіл світу.
Ганна КУЛЬЧИЦЬКА (випускниця 1979 року),
Анна РАДЧЕНКО (випускниця 1996 року)
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